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Förord 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter för att de kunnat sätta undan tid 

från deras ordinariearbete för att besvara våra frågor. Vi vill även passa på att 

tacka vår handledare för de värdefulla råd vi fått samt för att han har agerat som 

bollplank när vi har varit i behov av råd. 
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Research  How to apply good financial management in municipalities 

questions:  control based on the Local Government Act? 

 - Are there differences between Eskilstunas Municipality, Nyköpings 

municipality and Strängnäs municipality? 

 What are the consequences if good financial management is not fulfilled? 

Purpose:  The purpose of this study is to examine how municipalities are related to 

good financial management in their management, if there are any 

differences between Eskilstunas Municipality, Nyköpings municipality and 

Strängnäs municipality in relation to the Local Government Act. 

Method:  Deductive approach has been used in this study. The information has been 

collected, it has been analyzed and from the theoretical framework and 

empirical a conclusion has been drawn. Respondents were selected through 

a strategic selection and these were contacted by email. 

Conclusion:  Eskilstuna municipality, the municipality of Nyköpings and Strängnäs are 

guided by the goals that the City Council sets. These objectives are directly 

linked to the Local Government Act. By working with the objectives and 

guidelines and to have a balanced economy good financial management is 

applied by the Local Government Act. One difference can be seen between 

the municipalities is that they have different goals, which in turns leads to 

good financial management is achieved on different grounds. The common 

denominator is striving to achieve all the goals set by the City Council to 

follow good financial management. The major difference found between 

municipalities is to Nyköpings Municipality has had difficulties in the year 

2011 and 2012 to achieve good financial management in their economics. 

What consequences are not reached by good financial management is a bit 

more difficult to answer as there are none guidelines about what will 

happen. What emerged during the study is that it is the politicians who are 

held responsible for not achieved a good economic management, but no 

reprisals inflicted. 
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Frågeställning: Hur tillämpas god ekonomisk hushållning i kommuners styrning utifrån 

kommunallagen? 

– Finns det skillnader mellan Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun 

och Strängnäs kommun? 

Vad blir konsekvensen om god ekonomisk hushållning inte uppfylls? 

 

Syfte:   Syftet med studien är att undersöka hur kommuner förhåller sig till god 

ekonomisk hushållning i deras styrning, om det är någon skillnad 

mellan Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun och Strängnäs 

kommun i förhållande till kommunallagen.  

 

Metod:  Deduktiv ansats har använts i studiens framställande. Informationen har 

samlats in, den har analyserats och av den teoretiska referensramen och 

empirin har en slutsats dragits. Respondenter valdes ut genom ett 

strategiskt urval och dessa kontaktades via mejl.  

Slutsats:   Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun och Strängnäs kommun är 

styrda av de uppsatta mål som kommunfullmäktige sätter. Dessa mål är 

direkt kopplade till kommunallagen. Genom att arbeta med mål och 

riktlinjer, och att ha en ekonomi i balans tillämpas god ekonomisk 

hushållning utifrån kommunallagen. En skillnad som kan ses mellan 

kommunerna är att de har olika mål vilket i sin tur leder till att en god 

ekonomisk hushållning uppnås på olika grunder. Gemensamt är strävan 

efter att uppnå alla de mål som är uppsatta av kommunfullmäktige för 

att följa god ekonomisk hushållning. Den stora skillnaden som finns 

mellan kommunerna är att Nyköpings kommun har haft svårigheter 

under år 2011 och år 2012 med att uppnå en god ekonomisk hushållning 

i deras verksamhet. Vad konsekvenserna blir av inte uppnådd god 

ekonomisk hushållning är lite svårare att svara på då det inte finns några 

riktlinjer om vad som händer. Det som framkom under studien är att det 

är politikerna som hålls som ansvariga för inte uppnådd god ekonomisk 

hushållning men att inga repressalier utdelas.  
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1. Inledning 

I det inledande avsnittet presenteras bakgrund med efterföljande problemdiskussion, 

problemformulering samt studiens syfte. Inledande avsnitt avslutas med de avgränsningar 

som gjorts. 

 

I kommunallagen finns det ett kapitel som behandlar god ekonomisk hushållning som innebär 

att kommuner ska uppfylla finansiella mål och mål för verksamheten. Mål för kommuner är 

inte att få avkastning på skattebetalarnas kapital utan det ska täcka den löpande verksamheten 

och investeringar. Det andra målet innebär att kommuner ska uppnå de mål som 

kommunfullmäktige sätter upp varje år, det vill säga det icke-finansiella målet (Sveriges 

kommuner och landsting, 2005; SFS (1991:900)).  

1.1 Bakgrund 

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Det finns dock ett stort utrymme för 

kommunalt självstyre vilket är en grundstolpe i det svenska samhället. Det som menas med 

kommunalt självstyre är att kommuner har en stor rätt att själva bestämma hur deras 

arbetsuppgifter ska skötas, samt hur sina resurser ska fördelas. Tanken med kommunalt 

självstyre är att det ska ge ett mervärde i form av effektivitet, helhetssyn och närhet (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2013).  

 

Kommunalt självstyre är inskrivet i regeringsformen, en av grundlagarna, vilket är en 

grundläggande princip i det svenska samhället. Givetvis måste kommuner i första hand följa 

de lagar och regler som finns men utöver det finns en viss frihet. Till exempel så får 

kommuner fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Kommunalt självstyre är även positivt för invånarna då de exempelvis kan 

vara med att påverka kommunens beslut till exempel genom att rösta i folkomröstningar, de 

har även rätt att överklaga kommunens beslut (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013; SFS 

(2002:249)).  

 

Under de senaste 30 åren har många argument kring att det svenska samhället gått från ett 

industrisamhälle till ett samhälle som är beroende av information och kunskap arbetats fram. 

Denna övergång har även påverkat hur samhället styrs i form av ekonomistyrning samt 

förvaltningskontroll (Almqvist & Skoog, 2006). New Public Management är ett begrepp som 

introducerades för den offentliga sektorn för att skapa gemensamma modeller och metoder 

inom målstyrning och ekonomistyrning. Detta är något som ett flertal kommuner använder sig 

av som stöd för sin verksamhet (Hansson S. O., 2014). 

 

De som bestämmer i en kommun är kommunfullmäktige som är förtroendevalda och dem är 

framröstade av kommunens invånare. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och 

nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. 

Nämndernas främsta uppgift är att bryta ner de översiktliga målen som kommer från 
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kommunfullmäktige, de ska anpassa målen till deras ansvarsområde. Nämnderna ser till att 

dessa mål uppfylls av förvaltningarna och de privata entreprenörerna. Exempel på 

förvaltningar är skola och äldreboende (Eskilstuna kommun; Svärd, 2014).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Studien behandlar hur kommuner tolkar lagen för att uppnå god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. God ekonomisk hushållning grundar sig på lag men det följs upp genom 

principer. I kommunallagen under 8 kapitlet behandlas god ekonomisk hushållning (SFS 

(1991:900)).  

 

Från och med räkenskapsåret 2005 började kommuner att tillämpa förändringarna i 

kommunallagen och lagen om kommunal redovisning som hade antagits hösten år 2004. Detta 

omfattade bland annat ändringar om god ekonomisk hushållning. Det lagen om 

kommunalredovisning tar upp är att kommuner ska följa god redovisningssed. Detta innebär 

att redovisningen ska följa god praxis med kompletterande regler och principer till 

årsredovisningslagen (Sveriges kommuner och landsting, 2005; Prop. (2003/04:105)).  

 

Kommuner har idag inga direktiv på hur de ska tillämpa god ekonomisk hushållning i 

styrningen i kommunallagen, det som står i lagen är att de ska uppfylla målet god ekonomisk 

hushållning (SFS (1991:900); Sveriges kommuner och landsting, 2005). Eftersom inga 

direktiv finns anses det intressant att undersöka samt beskriva hur kommuner tillämpar mål 

för att uppfylla kravet kring god ekonomisk hushållning. 

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som besvaras är: 

Hur tillämpas god ekonomisk hushållning i kommuners styrning utifrån kommunallagen i 

Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun och Strängnäs kommun? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan de tre kommunerna? 

Vad blir konsekvensen om god ekonomisk hushållning inte uppfylls? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur kommuner förhåller sig till god ekonomisk hushållning 

i deras styrning i förhållande till kommunallagen.  

 

1.5 Avgränsning  

Det som omfattar god ekonomisk hushållning i kommunallagen är något som både kommuner 

och landsting är skyldiga att följa. En avgränsning till att ta reda på hur kommuner förhåller 

sig till detta har gjorts, därmed kommer inte landsting tas upp i studien.  
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2. Metod 

I metodavsnittet redogörs tillvägagångsättet för studien. Här redogörs hur 
respondenterna har valts ut och hur intervjufrågorna har arbetats fram. 
Kvalitetsdiskussionen bidrar till ett ökat förtroende för denna studie. Avsnittet avslutas 
med att kritisera den valda metoden då det under studiens framställande uppkommit 
anledningar att ompröva den.   
 

2.1 Metodval 

Som hjälp för utformandet av studien har boken Business Research Methods använts, boken 

tar bland annat upp en modell som bearbetar metodfrågor som varit till hjälp för 

framställandet av denna studie. Denna modell presenteras nedan, se figur 1. Svaret på 

frågorna: ”vad vill vi veta, varför vill vi veta det samt hur ska vi göra teoretiskt och praktiskt” 

har hjälpt till att hålla en röd tråd i studien och har fungerat som ett styrmedel. Modellen har 

hjälpt till att få en struktur på studien och att hålla fokus på det som sagts i syftet och 

problemformuleringen (Bryman & Bell, 2011, s. 84).  

 

Vad vill vi veta? 

Vi vill undersöka hur god ekonomisk 

hushållning tillämpas i kommuner. För att 

göra en jämförelse frågar vi tre kommuner. 

Vi vill se hur kommunerna sätter målen för 

god ekonomisk hushållning, hur dessa 

kontrolleras och vem som gör allt detta. Vi 

vill även ta reda på vad som händer om god 

ekonomisk hushållning inte uppfylls. 

 

Varför? 

Vi vill ta reda på hur kommuner tolkar lagen 

eftersom god ekonomisk hushållning är lag 

men efterlevs genom principer. 

Hur ska vi göra teoretiskt? 

Vi ska söka i databaser, läsa lagtext och läsa 

kommunernas egna årsredovisningar och 

andra relevanta rapporter. Med hjälp av 

detta ska vi få en överblick om hur god 

ekonomisk hushållning tillämpas i 

ekonomistyrning. 

Hur ska vi göra praktiskt? 

Vi ställer frågor via mejl till 

ekonomiansvariga i tre kommuner, 

Eskilstuna, Nyköping och Strängnäs. 

Intervjufrågorna utformas för att besvara vår 

frågeställning. Utifrån dem kommer vi 

kunna se hur de förhåller sig till god 

ekonomisk hushållning. 

Figur 1 Vad, varför och hur ram för att bearbeta forskningsarbeten (Bryman & Bell, 2011, s. 84). 

Eftersom att studien grundar sig på kommunallagen har information om lagen samt fakta om 

de olika kommunerna sökts via databaserna Discovery, FAR Online och Google Scholar. 

Några av sökorden var: god ekonomisk hushållning, kommunallagen, kommunal styrning och 

New Public Management. 
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Eskilstuna kommuns, Nyköpings kommuns och Strängnäs kommuns hemsidor har varit till 

hjälp för att få ihop empirin. Där har information som årsredovisningar, kommunfakta och 

övriga relevanta fakta tagits. När studien genomfördes var årsredovisningar från år 2013 det 

mest aktuella i och med att studien görs våren år 2014. Räkenskapsår 2013 är därför 

utgångspunkten när det gäller mål och de ekonomiska värdena.  

 

Deduktiv ansats har tillämpats till studiens framställande. Med deduktiv ansats menas att 

information har samlats in, analyserats och av den teoretiska referensramen och empirin har 

en slutsats dragits (Bryman & Bell, 2011, s. 11; Syll, 2001, s. 15;30).   

 

2.3 Val av kommuner 

Vid val av kommuner användes delvis ett slumpmässigt urval. Då en av författarna har goda 

kontakter i Strängnäs kommun var det ett givet val, sedan var utgångspunkten att ha två andra 

kommuner inom tolv mil för att det inte skulle vara stor geografisk spridning. Kontakt togs 

med totalt åtta kommuner som valdes ut slumpvis inom området tolv mil. Tanken var att 

intervjua två personer inom respektive kommun, en politiker och en ekonom för att få två 

skilda perspektiv. Dock svarade fem kommuner inte på mejlet där det först föreslogs en 

mejlintervju, inte heller svarade någon politiker från respektive kommun på mejlet. Ett par 

veckor senare skickades ett nytt mejl där det föreslogs att de kunde delta genom en 

telefonintervju om det lämpade sig bättre för dem men svaret uteblev då också. Detta 

resulterade med att tre kommuner behandlas i studien. Att Nyköpings kommun deltog i 

studien visade sig vara bra eftersom dem har under tidigare år inte uppfyllt kraven för god 

ekonomisk hushållning. Detta ledde till att under empiriavsnittet redovisas måluppfyllelsen av 

god ekonomisk hushållning från de två tidigare räkenskapsåren 2011 och 2012 då följande 

fakta ses som aktuellt för studien. Detta avsnitt är något som de två andra kommunerna 

saknar.  

 

2.2 Val av studieobjekt 

Studien är en kvalitativ studie där tre stycken intervjuer har utförts. Med kvalitativ studie 

menas det att studien ska bidra till en generell förståelse för ett fenomen, det innebär att 

studien ska tolka den vetenskap som finns tillgänglig (Alvehus, 2013, s. 22; Bryman & Bell, 

2011, ss. 154-155). I Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun och Strängnäs kommun 

ställdes frågor till ekonomiansvariga, en i respektive stad. Genom strategiskt urval valdes 

ekonomiansvariga ut och strukturerade intervjuer utfördes, vilket innebär att alla tre fick 

samma frågor. Strategiskt urval innebär att lämpliga personer väljs ut och aktuella delar ur 

kommunens organisation berörs (Alvehus, 2013, s. 67; Bryman & Bell, 2011). Då de 

ekonomiansvariga fick samma frågor kan generella slutsatser dras, där en jämförelse mellan 

hur de olika kommunerna förhåller sig till god ekonomisk hushållning enkelt kan göras. Vid 

skapandet av intervjufrågorna har utgångspunkten varit problemformuleringen och vad som är 
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relevant att veta för att få en bra bild av hur god ekonomisk hushållning tillämpas i de utvalda 

kommunerna.  

 

Frågorna skickades via mejl och då kommunal verksamhet angår alla oavsett vad de själva 

väljer att informera invånarna om, ska frågor kunna ställas till den offentliga verksamheten 

(Offentlighetsprincipen - rätten till insyn, 2004; Monfardini, 2010). Att respondenterna själva 

får svara på frågorna utan en intervjuare gör att det underlättar när svaren ska sammanställas. 

De ledande frågorna elimineras och svaren blir utan styrande påverkan. Det kan ses som att 

det är mindre tidskrävande för respondenten att besvara frågorna, då de kan besvara dem det 

passar dem själva och kan besvara en fråga i taget istället för att avsätta tid för att träffas 

personligen (Bryman & Bell, 2011, ss. 232-235). För att återge intervjusvaren på ett korrekt 

sätt som respondenten avsåg, fick de läsa vår version av deras egna svar. På detta sätt 

elimineras felaktigheter och en rättvisande bild uppnås. Utgångspunkten var att samtliga 

respondenter skulle svara på intervjufrågorna via mejl, dock gjordes ett undantag mot 

Eskilstuna kommun som ville svara över telefon istället. Detta undantag gjordes för att 

studien var i behov av respondentens svar för att kunna göra en jämförelse mellan de olika 

kommunerna.  

 

2.4 Operationalisering 

Intervjufrågor i bilaga 1. 

 

Fråga 1  

Denna fråga ställdes för att få ett begrepp om vad de intervjuade personerna arbetar med och 

hur involverade de är i ämnet.  

 

Fråga 2, 3, 4 och 5 

Dessa frågor ställdes för att få en bild av hur respektive kommunen arbetar med god 

ekonomisk hushållning. Dels hur de arbetar fram målen men samtidigt hur de mäts och följs 

upp. 

 

Fråga 6  

Frågan ställdes för att få en syn av hur mycket respektive kommun arbetar kring att få 

medarbetarna medvetna om kravet om god ekonomisk hushållning samt på vilket sätt 

kommunen följer kravet. Svaret på denna fråga visar hur viktigt det är för kommunerna att 

göra medarbetarna delaktiga i målprocessen enligt de själva.  

 

Fråga 7 

Denna fråga ställdes för att kunna se om kommuner vet av några konsekvenser av att god 

ekonomisk hushållning inte uppfylls. 
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2.5 Kvalitetsdiskussion 

Reliabilitet är ett begrepp som används vid uppsatsskrivning och med det menas om studien 

går att efterlikna och om studien ger samma resultat, det vill säga om en annan student gör 

samma studie kommer de fram till samma resultat. Validitet är ett annat begrepp och då avses 

om studien mäter det som den avses att mäta (Alvehus, 2013, s. 122; Bryman & Bell, 2011, s. 

21). Genom att noggrant beskriva metoden för studien anses det att en hög reliabilitet uppnås 

och genom att ha ställt rätt frågor för att få belysning om frågeställningarna håller studien 

validitetsvillkoren. Utgångspunkten har varit att hålla ett fördomsfritt och objektivt synsätt 

och har samlat informationen som får stå som grund till studien ur en neutral synvinkel.  

 

Studien har utgått från Svea rikets lag och förvaltningsberättelser med årsredovisningar och 

andra finansiella rapporter, och dessa är tillstyrkta av revisorer vilket betyder att de visar en 

rättvisande bild av verksamheten. De rapporter som har tittats på är styrda av lagar och 

principer, då anses de vara trovärdiga utan förskönande inslag.  
 

2.6 Metodkritik  

Nackdelar med att få intervjusvaren besvarade via mejl kan vara att om respondenten inte 

förstår frågan kan det leda till att frågan blir besvarad på ett felaktigt sätt. Förhoppningen är 

dock att frågorna är utformade på ett begripligt sätt i denna studie. En annan nackdel blir att 

följdfrågor uteblir och att viktig information lätt kan missas (Bryman & Bell, 2011, ss. 232-

235).   
 

Avsikten med att sända intervjufrågorna via mejl var att undvika ledande frågor men då 

Eskilstuna kommun hellre svarade över telefon fick ett undantag göras. Svaren blev mer 

kortfattade i jämförelse med Nyköpings kommun och Strängnäs kommun men detta kunde 

kompletteras med text ur årsredovisningen då respondenterna hänvisade till rapporterna under 

intervjuerna.  

 

I och med att denna studie enbart har undersökt tre kommuner av rikets alla 260 kan inte 

slutsatsen som dragits representera hela Sverige men att en helhetsyn från Eskilstuna 

kommun, Nyköpings kommun och Strängnäs kommun har fåtts. Dock var tanken att studera 

flera kommuner samt flera respondenter inom samma kommun för att få ett bättre underlag 

för en jämförelse.  

  



7 

 

3. Teoretisk referensram 

Avsnittet beskriver de teorier som används i arbetet för att besvara vår 
problemformulering. Inledningsvis beskrivs vad en kommun är och hur kommuner är 
uppbyggda organisatoriskt. Kommuner följer kommunallagen och i kommunallagen finns 
ett avsnitt om god ekonomisk hushållning, enligt lag ska det upprättas mål och riktlinjer 
för kommunens verksamheter och detta förklaras och beskrivs under den teoretiska 
referensramen. 
 

3.1 Kommunens funktion 

En kommun är ett avgränsat område inom vilket gemensam och offentlig verksamhet utövas 

för kommunens invånare. Enligt lag är kommunen skyldig att fullgöra de uppgifter som den 

tilldelats av staten. En kommun äger rätten att i enlighet med kommunallagen självständigt 

planera, besluta och genomföra verksamhet under demokratiska former. År 1862 bildades 

kommuner då den första kommunalförordningen fastställdes. Dessa förordningar upphöjdes 

som lagar år 1866. Idag utgör kommunerna väsentliga administrativa enheter och de ansvarar 

själva för många och viktiga samhällsuppgifter (Brorström, Björn; Haglund, Anders; Solli, 

Rolf, 2005, s. 14; Ljunggren & Magnusson, 2013). Självstyret bottnar i tre grunder: den 

kommunala beskattningsrätten, den kommunala kompetensen och möjligheten för 

kommunmedlemmar att anföra kommunalbesvär. Den kommunala kompetensen innebär att 

förutom den obligatoriska verksamheten såsom skolväsende, räddningstjänst med mera, att 

kommunen själv kan starta och bedriva verksamhet frivilligt om kommunen anser att de har 

kompetens för det. Att anföra kommunalbesvär innebär att invånare har rätt att överklaga 

kommunfullmäktiges beslut hos förvaltningsdomstol, det vill säga laglighetsprövning. Det 

kommunala självstyret är skyddat i grundlagen (Brorström, Björn; Haglund, Anders; Solli, 

Rolf, 2005; SFS (1991:900), 1991). 

 

När Skatteverket tittar på vad som klassas som näringsverksamhet ska tre kriterier vara 

uppfyllda. Verksamheten ska drivas självständigt och den ska vara varaktig, dessutom ska den 

bedrivas i vinstsyfte (Skatteverket, 2014). När det gäller kommunala bolag är det reglerat i 

lag, kapitel 2 § 7 i kommunallagen, att de inte får drivas i vinstsyfte utan att det går enbart att 

”tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller 

landstinget” (SFS (1991:900)).  

 

3.2 Organisationsstrukturen 

År 1991 antogs kommunallagen (SFS (1991:900)), i och med den fick kommuner en större 

frihet när det gäller hur de vill utforma sin organisation. Organisatoriska krav på en kommun 

är att ha en kommunfullmäktig, en styrelse för vissa övergripande uppgifter, nämnder varav 

en särskild valnämnd och att styrelsen utser revisorer. Förutom nämnder är kommunala 

företag en viktig del av den kommunala organisationen. De är självständiga juridiska personer 

och styrs av bland annat av aktiebolagslagen. Kompetensbestämmelsen i kommunallagen 

säger att bolaget ska vara av allmänt intresse och därför kan det inte bedriva något annat än 
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det kommunen själv kan och den ska vara utan vinstintresse (Brorström, Björn; Haglund, 

Anders; Solli, Rolf, 2005, s. 32). Kommunens verksamhet planeras och beslutas i politiska 

församlingar. Folkvalda politiker beslutar om inriktning, omfattning och finansiering och 

gemensamma angelägenheter (Brorström, Björn; Haglund, Anders; Solli, Rolf, 2005, s. 14; 

SFS (1991:900)). 

 

3.3 Mål och riktlinjer 

”För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning” (SFS (1991:900)). Omfattning och innehåll för riktlinjer och mål är inte reglerat 

i lagen utan går under kommunernas självstyre. Dessa riktlinjer och mål utvärderas och stäms 

av kontinuerligt (Sveriges kommuner och landsting, 2006).  

 

Målsättning i kommuner görs med hjälp av budgetering. Budgetarbetet i en kommun grundar 

sig på de mål som kommunfullmäktige valt att uppnå under en viss tidsperiod. Varje kommun 

är skyldig att upprätta en årsplan för det kommande året, en budget för de två nästkommande 

åren samt en flerårsplan för fyra år. (Årjängs kommun, 2013; Orust kommun). Enskilda 

kommuner får inte anta en budget som visar att kostnaderna överstiger intäkterna. Två procent 

av summan av skatteintäkten och stadsbidrag är ett mål som många kommuner eftersträvar 

(Finansdepartementet, 2009). Budgetavvikelse är något som kommuner kan få, det är när 

budgeterna avviker från det verkliga utfallet. Utfallet kan ibland vara svårt att kontrollera 

(Johansson, Tobias & Siverbo, Sven, 2014). 

 

Budgetering handlar om att planera för framtida verksamhet. För att uppnå mål utförs 

budgetering. Budgetarna utgör i många fall ett gott underlag för uppföljning av olika 

perioders utfall. En jämförelse mellan budget och utfall kan då göras. De mål som ska uppnås 

i verksamheten bör formuleras på ett sätt så att de är specifika och tydliga, mätbara, angelägna 

och utmanande, realistiska, tidssatta och avstämda. Upprättas målen enligt dessa kriterier så är 

det lättare att läsa av utfallet vid uppföljningen (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009, ss. 206-209; 

Skärvad & Olsson, 2011, s. 166; Bokenstrand, 2000). Att ha en strategi är också en viktig del 

i att uppnå målen i en verksamhet. Med strategi menas det att hur verksamhetens resurser 

utnyttjas för att kunna uppnå målen. Strategiarbete innebär att både formulera mål och 

redogöra för hur målen ska uppnås. Det är viktigt att budgetera för framtida utgifter, och 

framöver kommer antalet äldre i samhället att öka vilket leder till större påfrestningar på 

kommuner och deras ekonomi samt budgetering (Stolt & Winblad, 2009; Skrärvad & Olsson, 

2011, s. 79). 
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I en kommun sätter kommunfullmäktige de 

övergripande målen. När dessa sätts så bestäms även 

vilka indikatorer som ska mätas. Sedan delegeras målen 

till kommunstyrelsen där samtal mellan 

kommunfullmäktige, nämnder och kommunstyrelsen 

genomförs, de ska komma överens om nämndmålen 

som nämnderna sedan ska göra offentliga. Där bestäms 

också vilka indikatorer som ska mätas. 

Kommunstyrelsens uppgift är att se till att direktiven 

från kommunfullmäktige uppfylls. De mål som tillhör 

respektive nämnd ska appliceras på kommunens olika 

förvaltningar genom aktiviteter. Detta visas i figur 2. 

Vid uppföljning av målen går ledet åt det motsatta 

hållet. Nämnderna rapporterar uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

rapporterar sedan uppföljningen till kommunfullmäktige (Eskilstuna kommun, s. 5; Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2013; Strängnäs kommun). 

 

Exempel på finansiella mål:  

 Soliditet- Hur mycket av tillgångarna är finansierade med eget kapital 

 Kassaflödet- Hur in- och utbetalningarna kan vara aktuella 

 Finansieringar- Hur investering och pensioner ska finansieras 

 Riskkalkyl- Kan kommunen täcka upp eventuella förluster i kommunalägda bolag 

(God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, 2004). 

 

För kontroll av den finansiella redovisningen används externredovisning. Denna bygger på 

bokföringsmässiga grunder det vill säga att redovisningen ska vara baserad på intäkter och 

kostnader och den ska ge en rättvisande bild av kommunens ekonomi (Johansson, Johansson, 

Marton, & Pautsch, 2010, s. 37). Redovisningen är ett viktigt underlag för en analys av 

kommunens finansiella situation och utveckling och för att kunna se om kommunen har en 

god ekonomisk hushållning. En kommun har förtroendevalda revisorer som utses av 

kommunfullmäktige. Revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 

verksamhetsområde, kontrollera att dessa är förenliga med de mål för den ekonomiske 

förvaltningen som kommunfullmäktige har beslutat, dessutom ska revisorn granska 

delårsrapport och årsbokslut. En skriftlig bedömning överlämnas till kommunfullmäktige som 

i sin tur ska godkänna årsredovisningen. Innan ett godkännande kan ges bedömer 

kommunfullmäktige om styrelsen kan beviljas ansvarfrihet. Det är en bedömning om 

styrelsen har skött sina uppgifter utifrån givna styrdokument. Beviljas styrelsen ansvarfrihet 

innebär det att de har arbetat korrekt (Sveriges kommuner och landsting, 2006, ss. 378;392-

393). 

 

 

Figur 2 Planering-och uppföljningsprocessen 
(Strängnäs kommun) 
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New Public Management är ett begrepp som introducerades av Christopher Hood för att 

reformera marknadsliknande styrningsmetoder och modeller i den offentliga sektorn (Hansson 

S. O., 2014). Begreppet innehåller idéer som är lånade från näringslivet, exempelvis 

målstyrning och resultatstyrning som är metoder som används bland annat i den kommunala 

verksamheten. Detta för att uppnå en bättre effektivitet och bättre styrning samt för att utföra 

en bra uppföljning. Förhoppningsvis leder det till att kommunen får ett mervärde för 

skattepengarna (Wiman, 2013). 

 

Det som New Public Management bidragit till mest i Sverige är den offentliga sektors 

resultatmätning. På kommunal nivå har denna resultatmätning gjorts med hjälp av 

resultatutvärderingen, även kallat RPE. RPE är något som är frivilligt för kommunerna att 

använda sig av i deras styrning. Detta hjälper dom att styra och mäta de resultat samt mål 

kommunen vill uppnå (Johansson, Tobias & Sven, Siverbo, 2009). 

 

3.4 Kommunallagen 

”Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 

sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer” (SFS (1991:900)).  

 

Kommunallagen är en ramlag. Med ramlag menas att lagen innehåller grundläggande 

värderingar, principer och riktlinjer om vad lagen vill uppnå, sen hur målet uppnås är inte 

förutbestämt. I förarbetet till lagen finns det några exempel på hur kommuner ska tillämpa 

god ekonomisk hushållning. Hur kommunerna själva sen ska göra för att uppnå detta saknas 

helt i lagen (Johansson, Johansson, Marton, & Pautsch, 2010, s. 67).  

 

 

3.5 God ekonomisk hushållning 

Finansiella mål behövs för att styra kommuners ekonomi, även icke finansiella mål och 

riktlinjer är en nödvändighet. Detta behövs främst för att göra uppdraget mot medborgare 

tydligt, men även för att bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 

Verksamheten ska ange mål och riktlinjer, både finansiella och icke finansiella mål som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. Detta är reglerat i kommunallagen (SFS 

(1991:900)) och eftersom att det är många kommuner som formulerar finansiella mål, en del 

kommuner kallar det ekonomiska mål, så är lagen en bekräftelse på redan existerande praxis 

(Sveriges kommuner och landsting, 2005).  

 

I praxis finns det reglerat hur kommuner ska hantera vissa situationer enligt god ekonomisk 

hushållning. Exempelvis om kommuner säljer något eller tar emot försäkringsersättning ska 

det mottagna kapitalet återinvesteras i kommunens anläggningstillgångar, gamla eller nya, för 

motsvarande belopp, hör till god ekonomisk hushållning. Ett annat exempel är om kommuner 

kan förutspå att invånarna i sin kommun kommer att minska eller på grund av en förändrad 

verksamhetsinriktning, kan kommunen använda ersättningen för löpande behov. Detta gäller 
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också då anläggningstillgången endast var avsedd att innehas en kortare tid (Sveriges 

kommuner och landsting, 2006, s. 340). Enligt förarbetet till lagen om god ekonomisk 

hushållning ska kommuner vårda och underhålla fastigheter och andra tillgångar väl, och i 

den fysiska planeringen ska en god framförhållning hållas. Förrådshållningen ska vara 

ändamålsenlig och organisationen ska vara effektiv.  Möjlighet att ta lån för driftsändamål är 

inte förenligt med god ekonomisk hushållning och därför är detta begränsat (Sveriges 

kommuner och landsting, 2006; Prop. (2003/04:105)).  

 

En annan viktig förutsättning för att kommunerna ska uppfylla god ekonomisk hushållning är 

att kommunerna har en ekonomi i balans. Då balanskravet infördes år 2000 har kommunerna 

de senaste åren visat en positiv effekt i sin ekonomi, fast några kommuner har svårt att få 

ekonomin i balans. Balanskravet innebär att enskilda kommuner inte får anta en budget som 

visar att kostnaderna överstiger intäkterna, om det inte finns synnerliga skäl såsom tillfälligt 

underskott som kan leda till ekonomisk förbättring på längre sikt. Skulle resultatet ändå visa 

sig att bli negativt måste kommuner och landsting inom tre år balansera upp det. Balanskravet 

avser inte de kommunala bolagen (God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, 

2004; Finansdepartementet, 2009; Sveriges kommuner och landsting, 2006, s. 362; 

Wenzelburger, 2011). 

 

”Kommunerna och landstingen är skyldiga att förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav 

på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses” (SFS (1991:900)). Då dessa 

medel är ytterst inbetalda av invånare i form av kommunalskatt och är avsedda att användas 

åter på invånarna, exempelvis inom vård och omsorg (Sveriges kommuner och landsting, 

2006). Ett av kraven på kommunalverksamhet är att möta antalet åldringar som ökar. 

Kommunala pensionsutbetalningar blir större och den växande gruppen med åldringarna 

kommer att behöva mer vård och omsorg, vilket leder till att mer resurser krävs inom 

området. För att uppnå detta ska kommuner och landsting ange riktlinjer och mål. I 

kommuners årsredovisning står det om dessa mål och hur dessa har uppnåtts, eller om de inte 

är uppnådda och hur långt arbetet då har kommit. Dessa regler har utformats för att stödja 

kommuner och landsting i att uppnå god ekonomisk hushållning (God ekonomisk hushållning 

i kommuner och landsting, 2004).  

 

3.6 Problem och konsekvenser av god ekonomisk hushållning 

Att inte uppnå god ekonomisk hushållning betyder antingen att de finansiella målen eller 

verksamhetsmålen inte är uppfyllda, det kan också vara så att balanskravet inte är uppfyllt och 

då håller inte heller kommunen kraven för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. Det 

här betyder inte att en kommun kommer att gå i en konkurs eftersom att regeringsformen och 

beskattningsrätten säger att det inte är möjligt för en kommun att gå i konkurs. 

Beskattningsrätten ger kommunen tillgångar även i dåliga tider i form av skatteintäkter. 

Skatten påverkas inte av vilken konjunktur Sverige befinner sig i, denna intäkt kommer alltid 

att finnas (Sveriges kommuner och landsting, 2006, s. 375). 
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De som bestämmer om god ekonomisk hushållning är uppfyllt är kommunens revisorer, ser 

de att det inte går att koppla utfall med de mål som är uppsatta så innebär det att en god 

ekonomisk hushållning inte är uppnådd. Detta kommer sedan att stå i kommunens 

förvaltningsberättelse där revisorerna gör ett uttalande (Brorström & Petersson, 2006). Om 

balanskravet inte är uppnått så har kommunerna tre år på sig att återställa detta, intäkterna ska 

motsvara minst två procent mer än kommunens kostnader (Kommunalt balanskrav, 2009). 

 

Sedan balanskravet infördes år 2000 har 70 procent av Sveriges kommuner någon gång 

redovisat ett negativt resultat. När en kommun redovisar ett negativt resultat har de en 

valmöjlighet om de ska återställa underskottet eller om de inte ska det. Kommuner behöver 

inte återställa underskottet om det är så att det finns synnerliga skäl till att inte göra det, 

exempelvis om det finns omstruktureringskostnader i verksamheten som förväntas sänka 

driftkostnaderna och förbättra kommunens förutsättningar i framtiden. Andra exempel som 

kommuner återkommande har angett som särskilda skäl har hänvisat till ekonomiska och 

verksamhetsmässiga förutsättningar. Av de 70 procent som någon gång efter år 2000 som har 

redovisat ett negativt resultat, har närmare 40 procent av dessa angett ett särskilt skäl till att 

inte återställa underskottet kommande år (Brorström, Björn; Dinatella, Pierre; Petersson, 

Hans, 2009).  

 

Av de kommuner som har redovisat ett underskott sedan balanskravet infördes är det 54 

procent av dessa som har upprättat en åtgärdsplan, och resterande 46 procent har inte gjort 

detta. En möjlig förklaring till det är att alla kommuner som gått med underskott har valt att 

inte återställa underskottet under de kommande åren och därför inte behöver upprätta någon 

åtgärdsplan. En del kommuner har dock åtgärdat en åtgärdsplan trots att de valt att inte 

återställa underskottet, detta påverkar statistiken. I de kommuner som valt att återställa 

underskottet kommande år enligt balanskravet i Kommunallagen, har endast var fjärde 

kommun enligt ekonomichefernas bedömning inte gjort någonting för att åtgärda 

underskottet, inga synnerliga skäl är upprättade eller en åtgärdsplan finns (Brorström, Björn; 

Dinatella, Pierre; Petersson, Hans, 2009).  

 

Finansiella mål är också en nödvändighet för kommunerna att uppfylla för att följa god 

ekonomisk hushållning. I år 2007 budgetdokument, i Sveriges samtliga kommuner, redovisar 

99 procent av kommunerna ett eller flera finansiella mål. Ungefär 50 procent av dessa följer 

även en diskussion om vad god ekonomisk hushållning innebär. Krav på kommunerna finns 

då de ska redovisa de finansiella målen i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Där ska 

även kommunerna nämna uppföljning av målen. Detta är något som under år 2009 upplevdes 

som ett problem då det var långt ifrån alla kommuner som upprättade detta. Hur och vart 

målen redovisas i årsredovisningen har stor betydelse för hur kvalitativ målbeskrivningen är. 

En fördel är att skapa ett eget avsnitt i årsredovisningen kring god ekonomisk hushållning, där 

presenteras även de finansiella målen samt verksamhetsmålen (Brorström, Björn; Dinatella, 

Pierre; Petersson, Hans, 2009).  
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27 kommuner av alla Sveriges kommuner uppnådde deras finansiella mål under år 2007 och 

tio kommuner uppfyllde inte ett enda av sina finansiella mål. Den genomsnittliga graden av 

måluppfyllelse bland Sveriges kommuner uppgick år 2007 till 65 procent. En kommun har i 

genomsnitt tre finansiella mål, detta betyder att måluppfyllelsen kan tolkas på så sätt att två av 

tre mål i den genomsnittliga kommunen är uppnådda (Brorström, Björn; Dinatella, Pierre; 

Petersson, Hans, 2009). 

 

Verksamhetsmål är också betydande för kommunens uppfyllelse av god ekonomisk 

hushållning. Ungefär en tredjedel av Sveriges kommuner har i deras budget upprättat en 

förklaring av kommunens verksamhetsmål som har en koppling till god ekonomisk 

hushållning enligt kommunallagens definition. Detta betyder att det är ovanligare för 

kommuner att göra en koppling mellan deras verksamhetsmål och god ekonomisk 

hushållning, än vad det är att göra en koppling mellan kommunens finansiella mål och god 

ekonomisk hushållning. En annan jämförelse som gjorts mellan Sveriges kommuner är att en 

fjärdedel av kommunerna har gjort en definition om vad god ekonomisk hushållning är, sett 

från ett verksamhetsperspektiv. Någon praxis på hur verksamhetsmål ska redovisas i 

årsredovisningen finns inte, men det ska finnas med i kommunens förvaltningsberättelse. 

Kommunen ska redogöra kring måluppfyllelsen. Har kommunen inte uppnått ett 

verksamhetsmål ska kommunerna kommentera i förvaltningsberättelsen varför detta inte 

gjorts. Detta ska även göras om målet uppfyllts delvis (Brorström, Björn; Dinatella, Pierre; 

Petersson, Hans, 2009).  

 

Kommunens revisorer har till uppgift att bedöma om kommunen uppnått kommunallagens 

krav. Deras bedömning grundar sig på om kommunens delårsrapport samt årsbokslut är 

förenliga med kommunfullmäktiges beslut. Revisorerna har till uppgift att lämna ett skrift ligt 

utlåtande bifogad med delårsrapporten eller årsbokslutet till kommunfullmäktige. Detta är 

bristfälligt i praktiken. I endast två tredjedelar av de granskade årsredovisningarna är en 

revisionsberättelse med. 80 procent av dessa berörde hur kommunerna uppfyllt god 

ekonomisk hushållning enligt kommunallagens definition (Brorström, Björn; Dinatella, 

Pierre; Petersson, Hans, 2009). Enligt kommunallagen kapitel 9 måste kommuner ha med en 

revisonsberättelse i verksamhetens årsredovisning. Där kommenterar revisorerna om god 

ekonomisk hushållning är uppfylld eller inte, och om det inte är det ska en kommentar om hur 

kommunen ska göra för att åtgärda detta till följande år finnas med (SFS (1991:900)).  
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Svårigheter som en del revisorer kan tyckas uppstå är att göra bedömning om 

verksamhetsmålen som är kopplade till god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Det ska 

finnas en tydlig koppling i vad för verksamhetsmål det finns, hur dessa ska mätas och sedan 

hur de har uppnåtts (Brorström, Björn; Dinatella, Pierre; Petersson, Hans, 2009). 
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4. Empiri 

I empiriavsnittet presenteras information om de undersökta kommunerna och därefter 

respondenternas svar. De undersökta kommunerna redovisas var för sig. För varje 

kommun redogörs deras ekonomi samt deras framtagna mål och riktlinjer för att uppnå en 

god ekonomisk hushållning. Av respondenternas svar kan det utläsas hur kommunerna 

relaterar till god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens krav. 

 

4.1 Eskilstuna kommun  

Befolkningsmängd den 31 december 2013 uppgick till 99 729 personer (Statistiska 

centralbyrån, 2014). Eskilstuna kommunkoncern bestod år 2013 av moderbolaget Eskilstuna 

Kommunföretag AB som har fem helägda dotterbolag (Eskilstuna kommun, 2013).  

4.1.1 Ekonomi 

Eskilstuna kommun gick år 2013 med en vinst på 173 miljoner, vilket är 47 miljoner mer än 

de budgeterade på 126 miljoner. Skatteintäkterna under året var 25 miljoner mer än 

budgeterat vilket var en bidragande faktor till den positiva vinsten. Eskilstuna kommun har 

haft ett överskott i deras resultat de senaste tio åren. Överskottet från år 2013 kommer att 

utgöra en återinvestering i verksamheten i form av exempelvis infrastruktur, 

kommunikationer, bostäder, äldreboenden, förskolor, arena och badhus. Eskilstuna har haft en 

god balans mellan intäkts-och kostnadsutvecklingen under de senaste fyra åren. Kostnaderna 

har ökat med 4,8 procent mellan åren 2012 och 2013. Förklaringen till detta är att Eskilstuna 

är en växande kommun (Eskilstuna kommun).  

 

Eskilstuna kommun har en årsplan där kommunen redovisar hur de planerar för versamheten 

och prognosen för ekonomin för det aktuella året. Eskilstuna redovisar även i sin 

årsredovisning kring de mål kommunen har satt samt hur arbetet kring god ekonomisk 

Eskilstuna 
Kommunföretag AB 

Eskilstuna Energi 
och Miljö AB 

(100%) 

Eskilstuna Energi 
och Miljö Elnät 

AB (100%) 

Eskilstuna Energi 
och Miljö 

Försäljning AB 
(100%) 

Elinstallation i 
Eskilstuna AB 

(100%) 

Eskilstuna 
Kommunfastighe

ter AB (100%) 

Parken Zoo AB 
(100%) 

Eskilstuna Bad AB 
(100%) 

Munktell Science 
Park/Eskilstuna 
Jernmanufaktur 

AB (100%) 

Figur 3 Eskilstuna kommunkoncern (Eskilstuna kommun, 2013) 
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hushållning upprätthållts. Skattesatsen är något kommunerna själva bestämmer och år 2013 

var Eskilstunas skattesats 32,95 procent varav 22,18 procent gick till kommunen, resterande 

10,77 procent gick till landstinget (Statistiska centralbyrån; Eskilstuna kommun, 2013). 

Nedan visas en tabell över hur kommunen fördelade skattepengarna under år 2013. Detta kan 

kopplas med de mål som kommunen har, samt betona hur kommunen prioriterar de olika 

områderna i form av kapital. 

 
Tabell 1 Fördelning av 100 kronor i skatt (Eskilstuna kommun) 

Med övriga verksamheter räknas exempelvis näringsliv, samhällsskydd, demokrati med mera.  

 

4.1.2 Mål och riktlinjer 

Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun har beslutat att ha sju målområden under kategorin 

hållbarutveckling samt tre målområden under kategorin effektiv organisation. Nämnderna 

bryter sedan ner dessa mål till mer specifiserade mål som är anpassade till de olika 

nämnderna. Eskilstunas målområden presenteras i rutorna nedanför. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44,50 kr 

34,02 kr 

16,21 kr 

5,27 kr 

0 kr 5 kr 10 kr 15 kr 20 kr 25 kr 30 kr 35 kr 40 kr 45 kr 50 kr

Utbildning

Vård och sociala tjänster

Övriga verksamheter

Kultur & fritid

Så användes 100 kr i skatt under 2013: 

Hållbar utveckling: 

1. Demokrati  

2. Utbildning  

3. Vård och sociala tjänster  

4. Kultur och berikande fritid  

5. Miljö och samhällsbyggnad  

6. Samhällsskydd och            

säkerhetsarbete  

7. Näringsliv och arbete 

Effektiv organisation: 

1. Processkvalitet  

2. Medarbetare  

3. Ekonomi 
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Exempelvis har barn-och utbildningsnämnden i Eskilstuna kommun följande mål (siffran före 

målet visar till vilket område målet tillhör) (Eskilstuna kommun, 2014): 

Hållbar utveckling: 

1. Att värna om demokrati 

1.1 Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog 

2. Att tillgodose behovet av utbildning 

2.1 Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola 

2.2 Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskola 

2.3 Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskola 

5. Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden 

5.1 Kommungemensamma åtaganden för alla verksamhetsprocesser 

 

Effektiv organisation: 

1. Processkvalitet  

2. Medarbetare  

3. Ekonomi 

 

Kommunens mål är avgörande för att de ska kunna uppnå kommunallagens krav på god 

ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av indikatorer som sätter ett 

indexvärde. Att mäta måluppfyllelse innebär att leta mycket statistik i form av de olika 

indikatorer (Eskilstuna kommun, 2013). 

 

4.1.3 God ekonomisk hushållning enligt respondent 

Intervjusvar med Tommy Malm som arbetar som ekonomidirektör på Eskilstuna kommun. 

 

Malm har det övergripande ansvaret som rör ekonomin inom Eskilstuna kommun. 

Eskilstuna kommun möter kravet på god ekonomisk hushållning genom att ha en ekonomi i 

balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse inom hållbar 

utveckling.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om strategiska mål för att säkra den långsiktiga styrningen. 

Dessa mål är inom; hållbar utveckling - Demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, 

kultur och berikande fritid, miljö och samhällsbyggnad, samhällsskydd och säkerhetsarbete, 

näringsliv och arbete. Och inom effektiv organisation: Processkvalitet, medarbetare, ekonomi. 

 

När det gäller kontrollen för att hålla en god ekonomisk hushållning förklarar Malm att det 

inte finns något styrdokument att följa utan att god ekonomisk hushållning uppnås genom 

arbetet med att nå de uppsatta målen. I de enskilda enheterna kontrolleras det genom 

månadsuppföljningar som är kopplade till nyckeltal. Dessa redovisas i delårsrapporter två 

gånger per år. När det kopplas till god ekonomisk hushållning är det när målens uppfyllelse 

sammanfattas i årsredovisningen, detta sker en gång per år. 
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Han förklarar att det är viktigt att enhetscheferna är medvetna om innebörden av god 

ekonomisk hushållning. Är enhetscheferna insatta i innebörden kan de styra medarbetarna så 

att målen uppnås. Om målen inte uppfylls måste detta analyseras varför det inte uppnåddes 

och en åtgärdsplan måste arbetas fram. Om det visar sig att det målen inte uppfylls ekonomisk 

genom att det blir underskott i ekonomin så blir det för kommunfullmäktige, det vill säga 

politikerna, att analysera underskottet och arbeta fram en åtgärdsplan (Malm, 2014).  

 

4.1.4 God ekonomisk hushållning enligt årsredovisning 

Eskilstuna kommun bedömer att en god ekonomisk hushållning har uppnåtts under år 2013. 

Denna bedömning grundar sig sammanfattningsvis på att kommunen och kommunkoncernen 

har redovisat ett positivt resultat för året. Deras investeringstakt är fortsatt hög och 

självfinansieringsgraden ligger på 87 procent vilket är nära deras långsiktiga mål som är på 90 

procent. Kommunen uppfyller de ekonomiska målet om att intäkter ska vara  2,5 procent mer 

än kostnaderna. Den sammantagna värdet från måluppfyllelsen är också uppnådd. Allt detta 

tyder på att en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen är uppnådd (Eskilstuna 

kommun, 2013). 

 

Några uppfyllda mål under år 2013 som kommunen vill betona extra är:  

 Attraktiv stad är bättre än målet. 

 Höjd utbildningsnivå är nära målet. 

 Ekologisk uthållighet är bättre än målet. 

 Fler jobb är nära målet (Eskilstuna kommun). 

 

Fortsättningsvis lägger Eskilstuna kommun fokus på att ha ett tydligt fokus på kundnytta, 

effektivisera sina processer, fortsätta ha en god styrning av sina investeringar samt ska hela 

organisationen ha en god ekonomisk styrning och en god budgetdisciplin. Allt detta för att 

möta de förväntningar som invånare, brukare och kunder ställer på kommunen, samt även för 

att möta det ökade demografiska trycket (Eskilstuna kommun, 2013). 
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4.2 Nyköpings kommun 

Befolkningsmängd den 31 december 2013 uppgick till 53 038 personer (Statistiska 

centralbyrån, 2014). Nyköpings kommun bestod år 2013 av fem stycken helägda dotterbolag, 

två delägda dotterbolag samt två intressebolag (Nyköpings kommun, 2014). 

 
Figur 4 Nyköpings kommunkoncern (Nyköpings kommun, 2014)  

 

4.2.1 Ekonomi 

Kommunens vinst under år 2013 uppgick till 55,5 miljoner kronor varav en engångsintäkt på 

dryga 41 miljoner kronor. Den budgeterade vinsten var  41,2 miljoner kronor vilket innebär 

att kommunen fick ett överskott på 14,3 miljoner kronor. Nyköping har under de tio senaste 

åren redovisat positiva balanserade resultat vilket tyder på att de har en ekononomisk 

stabilitet. En viktig anledning till detta är att kommunen har en stark intäktsökning kopplad 

till den ökade befolkningstillväxten som kommunen har haft under åren. Dock tror kommunen 

att den kommande tioårs perioden blir svårare på grund av ekonomisk påfrestningar. Dessa 

påfrestningar kommer att grunda sig på det ökade antalet äldre som börjar att öka. 

Kostnaderna för omsorg kommer därav att bli högre än tidigare år förmodar kommunen. 

(Nyköpings kommun, 2014).  

 

Nyköpings kommun redovisar i sin årsplan hur de planerar versamheten och ekonomin för det 

aktuella året. Skattesatsen är något kommunerna själva beslutar om och år 2013 var 

skattesatsen i Nyköpings kommun 32,25 procent varav 21,48 procent gick till kommunen och 

resterande 10,77 procent gick till landstinget (Nyköpings kommun, 2014). På följande sida 

visas en tabell över hur kommunen fördelade skattepengarna under år 2013. Detta kan 

kopplas med de mål som kommunen har, samt betona hur kommunen prioriterar de olika 

områderna i form av kapital. 
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Hållbar utveckling 

● Ekonomiskt 

● Socialt 

● Ekologiskt 
God service 

 
Tabell 2 Fördelning av 100 kronor i skatt (Nyköping kommun, 2014)  

Med övriga verksamheter räknas mindre verksamhetsområden exempelvis valnämnd, 

revision, bygg-och tekniknämd med mera. 

 

4.2.2 Mål och riktlinjer 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om övergripande mål för verksamheten, dessa finns 

beskrivda i årsbudgeten samt flerårsplanen. Målen avser både finansiella mål men även mål 

för god ekonomisk hushållning i verksamheten. I kommunens årsredovisning redovisas 

kommunens mål och hur arbetet med god ekonomisk hushållning sker (Nyköpings kommun, 

2014). Kommunfullmäktige hade under år 2013 tio stycken övergripande mål inom 

målområdena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa mål har sedan de olika nämnderna brutit ner till detaljerade mål. Exempelvis har 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden i Nyköpings kommun dessa mål: 
 

 Andel i egen försörjning fyra, åtta respektive tolv år efter ankomståret ska överstiga 

rikssnittet 

 Nyköpings gymnasium uppnår betygsresultat som minst motsvarar riksgenomsnittet 

 Vuxenstuderande ska minst uppnå godkända betyg på sina kurser 

 Goda resultat inom utbildningen svenska för invandrare bidrar till integration av 

utrikesfödda 

43,67 kr 

38,55 kr 

14,43 kr 

3,35 kr 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Utbildning

Vård & sociala tjänster

Övriga verksamheter

Kultur och fritid

Så användes 100 kr i skatt under 2013 
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 De studerandes förstahandsval till gymnasiet tillgodoses 

 Feriepraktik för ungdomar direkt efter grundskolan samt under gymnasieutbildningen för 

att skaffa sig kännedom om arbetslivet (Nyköping kommun, 2013). 

 

Kommunens mål är avgörande för att de ska kunna uppnå en god ekonomisk hushållning, 

både de finansiella målen och verksamhetsmålen. Detta mäts med hjälp av indikatorer som 

sätter ett indexvärde på måluppfyllelsen. Som i exemplet med utbildnings-och 

arbetsmarknadsnämndens mål är två indikatorer för att mäta ett av målen: genomsnittlig 

betygspoäng och grundläggande behörighet till högskola. Att mäta måluppfyllelse innebär att 

söka mycket i statistik (Nyköping kommun, 2013).  

 

4.2.3 God ekonomisk hushållning enligt respondent 

Intervjusvar med Marianne Giegold som arbetar som controller och ekonomistöd på 

Nyköpings kommun. 

 

Giegolds arbetsområde omfattar Nyköpings kommuns budget, del- och årsbokslut. Hon är 

även ett stöd till tre av kommunens nämndområden, dessa är inom skol-och kultur området. 

 

Kommunfullmäktige upprättar finansiella mål i samband med budgetarbetet. Dessa 

ekonomiska mål har en betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige 

upprättar även mål för verksamheten som påverkar om god ekonomisk hushållning uppfylls i 

enlighet med kommunallagen. De övergripande målen finns inom målområdena god service 

samt hållbar utveckling, inom det sist nämnda området finns målen inom de tre perspektiven 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt.  

 

När målen har tagits i bruk ska sedan Kommunfullmäktige följa upp de övergripande målen 

för att kontrollera att god ekonomisk hushållning uppnås. Utifrån kommunens vision 

identifierar också kommunfullmäktige årligen särskilda målområden där måluppfyllelsen 

behöver förbättras. Inom dessa specifika målområden ska nämnderna sedan ange deras mål. 

Dessa mål följs upp på samma sätt som de andra genom delårs- och/eller årsbokslut.  

 

För år 2013 gällde följande övergripande mål: 
 

God Service:  

 De som bor, verkar och vistas i Nyköpings ska uppleva att de får en god service av 

Nyköpings kommun. 
 

Hållbar utveckling: 

 De som bor, verkar och vistas i Nyköpings ska uppleva utvecklingen av ett hållbart 

samhälle 
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Ekonomiskt perspektiv: 

 God ekonomisk hushållning – Att nästa generation (år 2020) inte ska betala för den 

verksamheten som bedrivs idag. 

 

Socialt perspektiv: 

 Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen 
 

Ekologiskt perspektiv: 

 Att till nästa generation (år 2020) lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 

är lösta. 

 

Alla mål, både de övergripande och nämndernas mål, följs upp genom indikatorer som anger 

förväntat resultat för aktuellt år. Genom att mäta måluppfyllelsen kan ett beslut tas om god 

ekonomisk hushållning är uppnådd inom kommunen. Är det så att god ekonomisk hushållning 

inte uppnås är konsekvenserna oklara menar Giegold då det inte finns angivet i något 

dokument. Men det är viktigt att alla inom Nyköpings kommun känner till kommunens mål. 

Information om målen fås genom exempelvis arbetsplatsträffar.  

 

Under år 2013 har kommunfullmäktige beslutat om att ta fram en ny policy för god 

ekonomisk hushållning där det tydligt framgår vad som är god ekonomisk hushållning i ett 

finansiellt perspektiv i Nyköping (Giegold, 2014). 

 

4.2.4 God ekonomisk hushållning enligt årsredovisning 

Nyköpings kommun anser att god ekonomisk hushållning är uppnådd för år 2013. 

Balanskravet är godkänt då kommunen gick med överskott. Kommunens revisorer gör 

bedömningen att Nyköpings kommun har ett finansiellt mål och att resterande mål från 

kommunfullmäktige är verksamhetsmål. Denna bedömning görs från revisorerna eftersom att 

kommunen inte har någon redogörelse kring detta i årsredovisningen. Det framgår heller inte 

av budgeten vilka mål som är kopplade till god ekonomisk hushållning, denna koppling finns 

dock i årsredovisningen (Nyköping kommun, 2012; Nyköpings kommun, 2014; Hansson, 

Dagemir, & Lindblad, 2014; Nyköpings kommun, 2013).  

 

Nyköpings kommuns nämnder, kommunstyrelse samt produktionsstyrelse redovisar 

måluppfyllelse för totalt 53 mål och indikatorer för år 2013. Av dessa är 24 uppfyllda och 29 

inte uppfyllda. Detta motsvarar en total måluppfyllelse på ungefär 45 procent. De områden 

som har högst måluppfyllelse är inom tillgänglighet, goda finansiella resultat samt integration 

och mångfald. Lägst måluppfyllelse är inom kostnadseffektivitet, processeffektivitet samt 

delaktighet och tillväxt (Nyköpings kommun, 2014). 

 

Det finansiella målet, god ekonomisk hushållning – att nästa generation inte ska betala för den 

verksamhets som bedrivs idag, uppfyller fyra av fem indikatorer som är avsedda att mätas 
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detta.  Måluppfyllelsen uppfattas som god trots att indikatorn som mäter resultatet är inte 

uppfylld. Kommunen bedömer att deras verksamhetsmål är någorlunda uppfyllda. Detta håller 

inte revisorerna med om då de anser måluppfyllelsen som svag. För att mäta 

verksamhetsmålen finns tio indikatorer, endast fyra av dessa är uppfyllda varav sex inte 

uppfyllda. Revisorerna gör även en kommentar i revisionsberättelsen att Nyköping kommun 

har en övergripande redovisning av måluppfyllelsen som är tydlig samt att alla de mål som 

kommunfullmäktige har beslutat om är mätbara (Hansson, Dagemir, & Lindblad, 2014; 

Nyköpings kommun, 2014). 

 

4.2.5 God ekonomisk hushållning de föregående åren 

I kommunens årsredovisning för år 2012 har kommunens revisorer tyckt till om god 

ekonomisk hushållning har uppnåtts. I revisionsberättelsen kommenterar kommunens 

revisorer inte enbart räkenskapsåret utan även om kommunen efterlevt kommunallagen. 

 

Kommunens vinst under räkenskapsåret 2012 uppgick till 40 miljoner kronor vilket är 84 

miljoner kronor mer än år 2011. Med dåvarande mål uppnådde kommunen det finansiella 

målet om god ekonomisk hushållning men det långsiktiga målet var inte uppnått. Det 

långsiktiga målet innebär att resultatet ska vara minst två procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Detta bedömde revisorerna som en svag måluppfyllelse. Dock klarade 

kommunen balanskravet enligt kommunallagens definition.  

 

Verksamhetsmålen inom Nyköpings kommun bestod av totalt 84 mål varav 33 mål uppfyllda, 

25 mål delvis uppfyllda och 26 mål inte uppfyllda. Kommunen hade under år 2012 även 22 

mål för god ekonomisk hushållning, av dessa var tio mål uppfyllda, tre delvis uppfyllda och 

nio inte uppfyllda. Detta bedömde även revisorerna som en svag måluppfyllelse. 

 

Ett påpekande gjordes i revisionsberättelsen där revisorerna gör följande uttalande: 

”Revisorerna ser allvarligt på den svaga måluppfyllelsen både avseende finansiella mål  

och verksamhetsmål” (Nyköping kommun, 2012).  

 

Den svaga måluppfyllelsen som uppmättes under år 2012 grundar sig på det tidigare årets 

räkenskapsår. Under år 2011 uppnådde nämligen inte Nyköpings kommun kommunallagens 

krav på god ekonomisk hushållning. Denna bedömning gjordes av kommunens revisorer i 

årsredovisningen för år 2011 (Nyköping kommun, 2011).  

 

I revisionsberättelsen gör revisorerna bedömningen att det negativa resultatet har lett till att 

balanskravet inte är uppfyllt, dock behöver inte kommunen täcka underskottet från år 2011 

följande år. Nyköpings kommuns måluppfyllelse ses också som väldigt svag då 

målformulering är något som kommunen behöver arbeta mer med kommande år, även att 

sätta realistiska mål behöver förbättras. Kommunstyrelsen delar uppfattning med revisorerna 

om att verksamhetsresultatet inte lever upp till de uttalande målen. En god ekonomisk 
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hushållning enligt kommunallagen är inte uppnådd. I revisonsberättelsen nämner även 

revisorerna vad kommunen behöver förbättra under kommande år för att följa kommunallagen 

(Nyköping kommun, 2011; Nyköping kommun, 2012).  

 

4.3 Strängnäs kommun 

Befolkningsmängden i Strängnäs kommun uppgick till 33 389 personer den 31 december 

2013 (Statistiska centralbyrån, 2014). Strängnäs kommun består av två dotterbolag, SEVAB 

Strängnäs Energi AB och Strängnäs Fastighet AB. (Strängnäs kommun). Nedan visas 

kommunkoncernen för år 2013:  

 

4.3.1 Ekonomi 

Kommunens vinst under år 2013 uppgick till 11,7 miljoner kronor, den budgeterade vinsten 

var 11 miljoner kronor vilket innebär att kommunen fick ett överskott på 0,7 miljoner kronor. 

Ökningen av nettokostnader är dock högre jämfört med ökningen av intäkterna, detta jämförs 

med föregående år (Strängnäs kommun).  

 

Strängnäs kommun redovisar i sin årsplan om hur verksamheten och ger en prognos för 

ekonomin ser ut för det aktuella året och ytterligare två kommande år. I årsplanen redovisas 

hur kommunen ska uppnå god  ekonomisk hushållning. Strängnäs har även ett avsnitt i sin 

årsredovisning som omfattar hur de arbetar kring god ekonomisk hushållning. Något som 

Strängnäs kommun också beslutar varje år är vilken skattesats det ska vara. År 2013 var den 

totala skattesatsen 32,5 procent varav 21,73 procent gick till kommunen, resterande 10,77 

procent gick till landstinget (Statistiska centralbyrån; Strängnäs kommun, 2013). På följande 

sida visas en tabell över hur kommunen fördelade skattepengarna under år 2013. Detta kan 

kopplas med de mål som kommunen har, samt betona hur kommunen prioriterar de olika 

områderna i form av kapital.  

Strängnäs 
kommun 

SEVAB Strängnäs 
Energi AB (80%) 

SEVAB Nät AB 
(100%) 

SEVAB 
Energiförsäljning 

(100%) 

Strängnäs 
Fastiget AB 

(100%) 

Strängnäs Bostad 
AB (100%) 

Figur 5 Kommunkoncern (Strängnäs kommun) 
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Samhälle och miljö:  

1. Hållbar tillväxt  

2. Företagsklimat 

3. Klimat och miljö 

 

Medborgare/Kund/

Brukare:  

4. Barn och unga  

5. Kunskap  

6. Trygghet och hälsa 

7. Dialog och 

delaktighet 

 

Lean/Ständiga 

förbättringar:  

8. Ledarskap och 

medarbetere 

9. Kvalitet och 

effektivitet 

 Ekonomi:  

10. Ekonomisk hushållning 

 
Tabell 3 Fördelning av 100 kronor i skatt (Strängnäs kommun) 

Med övriga verksamheter räknas mindre verksamhetsområden exempelvis gator, vägar, 

samhällsplanering, räddningstjänst, miljö och hälsoskydd. 

 

4.3.2 Mål och riktlinjer 

Kommunfullmäktige har satt tio mål som kommunen ska uppfylla under år 2013. Dessa mål 

finns inom områderna:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa mål har sedan nämnderna brutit ner. Exempelvis så har socialnämnden i Strängnäs 

kommun dessa mål: 

2.1  Förutsättningar för entreprenörskap ska utvecklas 

4.1  I samverkan med föräldrar och andra samhällsfunktioner ska barn och unga som 

behöver stöd och skydd få det i ett tidigare skede utifrån en helhetssyn. 

4.2  I nära samverkan med olika aktörer arbeta för att minska arbetslösheten där ungdomar 

är en särskilt viktig målgrupp. 

6.1  Personer med beviljade insatser upplever att de har en god livskvalitet. 

47,70 kr 

27,30 kr 

19,50 kr 

5,10 kr 

0 kr 10 kr 20 kr 30 kr 40 kr 50 kr 60 kr

Utbildning

Vård & sociala tjäster

Övriga verksamheter

Kultur & fritid

Så användes 100 kr i skatt under 2013 
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7.1  Brukarorganisationer ska ger möjligheter att ge synpunkter på nämndens verksamhet. 

8.1  Sjukfrånvaron ska minska. 

9.1  Socialnämndens verksamhet är kostnadseffektiv utan att kvalitén försämras. 

10.1  Socialnämndens resultat ska vara +/- 0 vid årets slut. 

Siffran före målet visar till vilket område målen tillhör (Strängnäs kommun). 

 

För att kommunen ska kunna uppnå en god ekonomisk hushållning är målen viktiga, både de 

finansiella målen och verksamhetsmålen behöver uppnås. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av 

indikatorer som sätter ett indexvärde på måluppfyllelsen (Strängnäs kommun).  

 

4.3.3 God ekonomisk hushållning enligt respondent 

Intervjusvar med Pirjo Schreij Paananen som arbetar som controller på Strängnäs kommun. 

 

Controllern har ansvaret för att samordna kommunens arbete kring budget och uppföljning på 

uppdrag av kommunens ekonomichef. I arbete ingår även ansvaret för att årsplaneringen och 

samordningen av rapporter för budgeter och uppföljningar färdigställs. 

 

Definitionen av god ekonomisk hushållning, som enligt Strängnäs kommun är en 

sammanvägd bedömning av verksamhetsresultat och insatta resurser, har arbetats av 

kommunchef, ekonomichef med flera. Detta läggs fram som ett förslag till 

kommunfullmäktige som ytterst fattar beslutet. Det optimala är att alla partier står bakom det 

beslutet, skulle det inte vara så blir det ett majoritetsbeslut i kommunfullmäktige. 

 

Målen som ska leda till god ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning av 

verksamhetsresultat och insatta resurser och presenteras i årsplanen för aktuellt år. För år 

mandatperioden 2011-2014 gäller följande tio övergripande mål: 

 Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka 

här. 

 Företagsklimatet förbättras och förutsättningar för entreprenörskap ska utvecklas.  

 Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet och genom samarbete med 

företagare och andra aktörer minska sin klimatpåverkan. 

 Barn och unga skall ges goda förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga. 

 Kunskapsnivån höjs genom god kvalitet i hela utbildningskedjan från förskola till 

högre utbildning. 

 Tryggheten ökar och hälsan förbättras. 

 Medborgarna ska ges ökade möjligheter till dialog och delaktighet i kommunens 

verksamhet och utveckling. 

 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta 

medarbetare. 
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 Kommunens service och tjänster ska hålla hög kvalitet och resurser användas på ett 

effektivt sätt. 

 Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en långsiktigt god ekonomisk hushållning. 

 

Genom att mäta graden av måluppfyllelse grundar sig på gemensamma kriterier som ingår i 

analys och bedömning. Analysen handlar om helheten för målet, inte detaljerna. Faktiska 

resultat tillsammans med åtgärder och övergripande aktiviteter som genomförts i syfte för att 

nå målen ingår. Även jämförelser med andra kommuner som ingår i kommunens kvalitet i 

korthet bidrar till den samlade bedömningen. Signalsystemet består av ett antal indikatorer 

som ska hjälpa oss i vår strävan att uppnå målen genom att se vilken utveckling faktiska 

resultat har över tid. För att åstadkomma bättre styrning behöver sättet att styra hela tiden 

utvecklas.  

 

En uppföljning av kommunfullmäktiges mål görs i samband med delårsrapporter och 

årsredovisning. Det avrapporteras från förvaltningen till kommunstyrelsen och sedan vidare 

till kommunfullmäktige vid delårsrapport och vid årsbokslut i samband med årsredovisning. 

Sista mars görs delårsrapport 1 den innehåller en måluppföljning till kommunstyrelsen. 

Löpande månadsrapporter om hur verksamheterna går lämnas i kommunstyrelsen och 

nämnderna även för april, maj, juni, september och oktober. Uppföljningen under innevarande 

år har fokus på prognostiserade avvikelser såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska.  

 

Det är mycket viktigt att alla i verksamheten är medvetna om vad god ekonomisk hushållning 

innebär för Strängnäs kommun. Vid befarade av negativa avvikelser är det nämndens ansvar 

att åtgärdsplan upprättas. En åtgärdsplan visar hur och när ett negativt resultat ska återställas. 

Nämnden beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas och rapporterar vidare till 

kommunstyrelsen. Återkommande återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker 

sedan till nämnden och kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsens yttersta ansvar att vidta 

åtgärder om inte nämnderna gör det i tillräcklig omfattning. 

 

Om kommunen redovisar underskott det vill säga ett minusresultat för året måste en 

flerårsbudget presenteras där det beskrivs att det negativa resultatet ska återställas inom tre år, 

vilket är ett lagkrav. 

 

Årligen ska kommunfullmäktige besluta om kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

Om kommunfullmäktige tycker att kommunstyrelsen inte skött sitt uppdrag om styrning, 

ledning och tillsyn av nämnder och uppsikts plikt av kommunens bolag kan de besluta om att 

inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Det är mycket allvarligt och ovanligt att ett sådant 

beslut fattas (Schreij-Paananen, 2014). 
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4.3.4 God ekonomisk hushållning enligt årsredovisning 

Kommunens resultat försvagades med 23 miljoner kronor mellan år 2012 och 2013. 

Förklaringen är främst att verksamheternas kostnader ökade i snabbare takt än kommunens 

skatteintäkter. Som tidigare har nämnts ska kommunen varje år bedöma om kraven på god 

ekonomisk hushållning uppfylls enligt kommunallagen.  I Strängnäs kommun får alla tio mål 

som kommunfullmäktiga har satt upp godkänt men till en lägre grad och kravet på god 

ekonomisk hushållning uppfylls delvis. Strängnäs kommun poängterar att deras främsta 

utvecklingsområden ligger i att förbättra skolresultat, förbättra företagsklimat som generar i 

fler arbetstillfällen och därmed i anställningar och de ser ett behov av att stärka förtroendet för 

kommunen och därmed behöver de utveckla medborgardialogen. Då Strängnäs kommun 

definierar god ekonomisk hushållning även utifrån från ett ekonomiperspektiv där två procent 

av skatteintäkterna är högre än verksamhetens kostnader, är god ekonomisk hushållning 

uppfyllt men det påpekas att nämndernas budgetföljsamhet behöver förbättras. De finansiella 

målen väger tungt vid bedömning av god ekonomisk hushållning (Strängnäs kommun).  
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5. Analys 

I detta avsnitt jämförs samt analyseras det insamlade empiriska materialet som tidigare 
presenterats i syfte att besvara vår problemformulering. Den teoretiska referensramen 
jämförs med empirin för att utmynna i denna analys. 

Kommunallagen är en ramlag till följd av kommuners självstyre som är fri för kommuner att 

tolka hur de vill. Detta är positivt eftersom kommuners förutsättningar är olika, det är flera 

olika aspekter som formar en kommun. Exempelvis ses en tydlig skillnad mellan Eskilstuna 

kommun, Nyköpings kommun och Strängnäs kommuns mål då det skiljer sig mycket mellan 

invånarantal i kommunerna. Kommuners organisation samt funktion är uppbyggd på liknande 

sätt, detta regleras av kommunallagen.  

 

De kommunala bolag som bedrivs i kommunernas verksamhet är grundade på 

kompetensbestämmelser. Kommuner bedriver verksamheter inom de områden de är kunniga 

inom men dessa får inte drivas i vinstsyfte. Dock ska de ändå ge god avkastning. I de olika 

kommunernas schema för kommunkoncernen ses skillnader i vilka bolag som de äger. 

Eskilstuna kommun äger exempelvis en djurpark, Strängnäs kommun äger energi-och 

fastighetsbolag och Nyköpings kommun äger exempelvis ett sport-och eventbolag. 

 

Eskilstuna kommun hade ett positivt resultat under år 2013, det hade även Nyköpings 

kommun och Strängnäs kommun. Eskilstuna kommun har haft ett överskott i deras resultat de 

senaste tio åren, de har även de senaste fyra åren haft en god balans mellan intäkter och 

kostnader. Det kan anses som att kommunen har en god ekonomi. Netto kostnaderna i 

Nyköpings kommun har under år 2013 ökat i en högre takt jämfört med kommunens 

skattenetto. Strängnäs kommuns nettokostnader ökade även dem i en högre takt än vad 

verksamhetens intäkter gjorde under år 2013, kommunen gick med vinst trots ökade 

kostnader. 

 

Kravet för god ekonomisk hushållning är att de ska uppnå de mål som kommunfullmäktige 

anger. Detta är något som Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun och Strängnäs kommun 

arbetar mycket med. De tre kommunerna har ett flertal mål varje år som ska uppnås, dessa 

kommer ursprungligen från kommunfullmäktige som sedan har fördelats organisatoriskt nedåt 

i kommunen. Kommunfullmäktige i respektive kommun har beslutat om tio övergripande 

mål, målområdena är anpassade till de olika kommunerna där kommunerna själva anser att de 

vill lägga fokus på. För att kontrollera att budgeterna samt målen är uppnådda görs en 

uppföljning, både på nämndnivå och av kommunfullmäktige i samtliga kommuner. Om dessa 

målmätningar är uppbyggda från modellerna samt metoderna från New Public Management 

kan inte tydas men att det finns indikationer på det. Även fast det inte är tvingat för 

kommuner att följa dessa modeller så är det bra att det finns, detta kan stödja verksamheterna 

och samtidigt betona en vikt att det är viktigt att kommuner arbetar med detta. 
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Kommunens budget visar vilket kapital de olika målen har att röra sig med, det är genom 

budgetarbetet som grunden för målen sätts. Storleken på kommuners omsättning kan ses som 

en inverkan på kommuners mål då de kommuner som har god ekonomi kan planera mer 

generösa budgetar. Kommuner som har sämre ekonomi har svårare att uppnå kraven för god 

ekonomisk hushållning. Detta på grund av att balanskravet blir svårare att uppfylla. Oavsett 

de ekonomiska förutsättningar som finns i kommuner är det viktigt för kommunerna att 

planera sin verksamhet och sina mål, samt göra en analys av uppföljningen för att upptäcka 

eventuella brister i verksamheten.  

 

En jämförelse kan göras mellan hur Eskilstuna kommun, Nyköping kommun och Strängnäs 

kommun fördelar 100 kronor i skatt. En likhet mellan kommunerna är att de stora posterna 

bland deras kostnader är inom utbildning samt inom vård och sociala tjänster. Dit går över tre 

fjärdedelar av kommunens skatteintäkter. Samtliga kommuner har även många mindre poster 

där skatteintäkterna fördelas. Genom att se hur skattepengarna fördelas inom kommunen ses 

hur stor verksamhet det är inom de olika verksamhetsområdena. Då utbildning samt vård och 

omsorg är stora verksamhetsområden behövs det mycket resurser iform av kapital.  

 

Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun och Strängnäs kommun uppfyller balanskravet som 

innebär att ekonomin ska vara i balans. De uppfyller inte alla finansiella mål samt 

verksamhetmål men helheten uppfylls. De har inte haft några svårigheter att uppnå kravet för 

god ekonomisk hushållning under år 2013. Det anses bra att kommunen sätter upp mål som är 

anpassade till deras verksamhet och behov, detta är en del av kommunens självstyre vilket är 

positivt. De som slutligen avgör om kommunen uppfyller kommunallagens krav på god 

ekonomisk hushållning är kommunrevisorer. De har till uppgift att granska om 

delårsrapporter samt årsbokslut är förenliga med kommunfullmäktiges mål. Revisorernas 

uppgift kan tyckas vara svårt då de ska göra en bedömning om de mål kommunerna har är 

kopplade till god ekonomisk hushållning och i så fall om de är uppfyllda. Enligt revisorerna 

ska det finnas en tydlig koppling mellan vad kommunens verksamhetsmål är, vilka indikatorer 

som ska mätas samt att en tydlig måluppfyllelse har analyseras i förvaltningsberättelsen. 

Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun och Strängnäs kommun har alla ett avsnitt i deras 

förvaltningsberättelse som finns i årsredovisningen som handlar om vad god ekonomisk 

hushållning är samt hur de arbetar kring detta. Nyköpings kommun har till en egen policy som 

omfattar god ekonomisk hushållning i deras verksamhet, förmodligen har denna gjorts på 

grund av att de inte uppnått kraven för god ekonomisk hushållning år 2011. 

 

Skälen till att en god ekonomisk hushållning inte uppfylls är att kommunens ekonomi är i 

obalans, verksamheten redovisar ett underskott. De finansiella målen samt verksamhetsmålen 

är inte uppfyllda. En bedömning görs av revisorerna i revisonsberättelsen, som hittas i 

kommunens årsredovisning, om helheten är uppfylld eller inte. Är det inte uppfyllt ska 

revisorerna kommentera till kommunfullmäktige om vad de ska göra för att uppfylla kravet 

om god ekonomisk hushållning följande år. En kommentar ska även göras i 

revisonsberättelsen om att kravet inte är uppnått. Det kan ses som en brist i många kommuner 
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att en revisonsberättelse i årsredovisningen saknas, enligt tidigare studie har endast två 

tredjedelar av Sveriges kommuner en revisonsberättelse med i deras årsredovisning. En annan 

svaghet som kan ses är att endast en tredjedel av Sverige kommuner har enligt tidigare studie 

gjort ett samband mellan kommunens verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning. 

Kommunerna är dock bättre på att klargöra sambandet mellan kommunens finansiella mål och 

god ekonomisk hushållning enligt den tidigare studien. Dock kan dessa siffror kritiseras då de 

är från år 2007 och har förhoppningsvis förändrats till det bättre då lagen ska följas av alla. 

 

Något som ska tilläggas är att en kommun inte kan gå i konkurs. Detta gör att verksamheten 

kan bedrivas med ett underskott flera år i rad. Detta regleras till viss del av kommunallagen 

och balanskravet men då det inte finns några påföljder av detta så händer inget mer än att 

revisorerna påpekar detta i revisionsberättelsen. Att det inte finns några konsekvenser är i sin 

tur dåligt då kommunfullmäktige i princip kan styra en kommun hur som helst utan att behöva 

ta ansvar för sina handlingar. Invånarna i kommunen tycker förmodligen inte att det är 

acceptabelt och kommer förmodligen rikta sitt missnöje till kommunfullmäktige. Det är 

invånarna som kommer att påverkas av kommunfullmäktiges styrning. Av den anledningen 

kan det tyckas att kommunfullmäktige har ett ansvar mot invånarna i kommunen. Då en stor 

del av Sveriges kommuner är dåliga på att presentera måluppfyllelsen tydligt och utförligt i 

deras årsredovisning kan det vara ett sätt att hålla en eventuell bristande måluppfyllelse dold 

för invånarna. Om detta är fallet så är det oacceptabelt. Är det otydliga konsekvenser eller 

bristande kunskap hos kommunanställda som gör att god ekonomisk hushållning inte uppnås 

till en högre grad i Sveriges kommuner? Då det är reglerat i kommunallagen borde även 

konsekvenserna vara tydliga, vad är annars vitsen med att ha det som ett krav för 

kommunerna att uppfylla samt redovisa. 

 

De tre kommunerna säger att det är viktigt att flera i verksamheten är medvetna om vad god 

ekonomisk hushållning är och hur detta arbetas med. Enligt Malm på Eskilstuna kommun 

lägger de extra tyngd på att enhetscheferna ska vara involverade i god ekonomisk hushållning. 

Giegolds på Nyköpings kommun och Schreij Paananen på Strängnäs kommun menar att det är 

viktigt att alla i verksamheten har koll på kravet och hur det arbetas för att uppnå god 

ekonomisk hushållning. Eftersom att de översiktliga målen och dess måluppfyllelse är viktigt 

i samtliga kommuner är det också en central del för de anställda att ha kunskap samt vetskap 

om. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen är kopplat till studiens problemformulering. Här besvaras studiens syfte. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatta studier inom ämnet. 

 

Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun och Strängnäs kommun är styrda av de uppsatta 

mål som kommunfullmäktige sätter. Dessa mål är direkt kopplade till kommunallagen i och 

med att mål och riktlinjer sätts upp för verksamheter. Ingen av dessa kommuner godkänner en 

budget i obalans och skatteintäkter faller tillbaka på kommunens invånare i form av olika 

investeringar i samhället. Genom att arbeta med mål och riktlinjer, och att ha en ekonomi i 

balans tillämpas god ekonomisk hushållning utifrån kraven i kommunallagen.  

 

Analysen tyder på att en slutsats kan dras gällande en skillnad mellan kommunerna, det är att 

kommunerna har olika mål vilket i sin tur leder till att en god ekonomisk hushållning uppnås 

på olika grunder. Gemensamt är strävan efter att uppnå alla de mål som är uppsatta av 

kommunfullmäktige för att följa god ekonomisk hushållning. En tydlig koppling som kan ses 

är att samtliga kommuner lägger stor tyngd på deras mål samt måluppfyllelse för att uppnå de 

krav som finns på god ekonomisk hushållning. 

 

Den stora skillnaden mellan kommunerna som analysen påvisar är att Nyköpings kommun har 

haft svårigheter under år 2011 och år 2012 med att uppnå en god ekonomisk hushållning i 

deras verksamhet. De arbetar idag mycket med att de ska uppfylla de krav som ställts på dem, 

detta ses framförallt genom att de skapat ett nytt styrdokument under år 2013 som omfattar 

kommunens arbete med god ekonomisk hushållning. Eskilstuna kommun och Strängnäs 

kommun har en välfungerande arbetsprocess kring budgetering och uppföljning som leder till 

att en god ekonomisk hushållning uppfylls.  

 

En slutsats gällande vad konsekvenserna blir av inte uppnådd god ekonomisk hushållning, är 

lite svårare att svara på då det inte finns några riktlinjer om vad som händer. Det som 

framkom under studien är att det är politikerna som blir de ansvariga men att inga repressalier 

utdelas. Eftersom det är politiker som sitter i kommunfullmäktige och det är dem som har 

antagit budgeten med riktlinjer och mål är det deras ansvar att se till att kommunen arbetar 

mot en god måluppfyllelse och på så vis uppnå en god ekonomisk hushållning.  

 

6.1 Diskussion 

Det är märkligt att det är så många kommuner som brister i att uppfylla kraven på god 

ekonomisk hushållning. När det är 70 procent av Sveriges kommuner som redovisat ett 

underskott inom de senaste 14 åren borde det finnas tydliga riktlinjer på hur detta ska hanteras 

bättre och eventuella konsekvenser i form av exempelvis vite. Men att utdela vite skulle inte 

hjälpa till att få ekonomin i rätt håll men det skulle eventuellt hjälpa till att fungera som 

skrämseltaktik. När ett flertal kommuner enligt tidigare studie inte gjort någonting för att 

åtgärda att kraven i kommunallagen inte uppnåtts syns det tydliga brister med praxis.   
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6.2 Förslag till vidare studier 

En tanke som dykt upp under studiens gång är att undersöka hur tankeprocessen går till när 

kommuner ska definiera mål samt indikatorer för god ekonomisk hushållning. Frågor som kan 

vara intressanta att få svar på är hur kommuner gör för att arbeta fram finansiella mål samt 

verksamhetsmål. Hur dessa anpassas efter kommuner och dess invånare för att uppnå bästa 

möjliga tillfredsställelse. På vilket sätt gör kommuner dessa mål mätbara och bestämmer vilka 

indikatorer som ska mäta av dem. Hur fungerar budgetarbetet med målen, hur mycket kapital 

ska gå till respektive mål för att uppnå kommunallagens krav. Det är intressant att ta reda på 

vilka grunder som kommuner beslutar sina mål på eftersom att kommunallagen kräver att mål 

ska finnas. De kommuner som intervjuats i studien arbetar mycket kring god ekonomisk 

hushållning alltså är målsättning en stor del av deras verksamhet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Till ekonomiansvariga: 

1 Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter. 

2 Hur ser ni på god ekonomisk hushållning i kommun? 

3 Hur bestäms det och vilka får vara med och bestämma det? 

4 Vilka mål har ni och vilka mål ska leda till en god ekonomisk hushållning? 

5 Hur mäts detta? Vem kontrollerar det och hur ofta? 

6 Hur viktigt är det för din kommun att alla i verksamheten är medvetna om 

 vad god ekonomisk hushållning innebär? 

7 Vad händer om god ekonomisk hushållning inte uppnås? 

 

 

 

 

 

 

 


