
 
8. Undersök möjligheten att eventuellt använda det egna kapitalet för att återställa underskott, 
och under förutsättning att inte kommunens soliditet och kreditbetyg äventyras  
 
I Kommunallagens (KL) 11 kap § 1 står att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet.  

Enligt KL 11 kap 12 § ska ett negativt balanskravsresultat för ett visst räkenskapsår regleras under de 
närmast följande tre åren och fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen kan ske. I 
samma kapitel 13 § står att fullmäktige kan besluta att en reglering av ett negativt 
balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.  
I prop 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (sid 25) anges som 
exempel på vad som kan utgöra synnerliga skäl. Exempel är att kommunen har en stark finansiell 
ställning eller större omstruktureringsåtgärder i syfte att uppnå god ekonomisk ställning.  

Enligt ’Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun’ är kravet för att uppnå god 
ekonomisk hushållning att resultatet bör ligga på en nivå som realt konsoliderar ekonomin. Det finns 
således, enligt riktlinjen, inget krav på ett ekonomiskt resultat annat än ett procentuellt överskott 
som kan variera. Resultatmålet sätts i samband med att den årliga budgeten beslutas.  

Att använda det egna kapitalet för att återställa underskott innebär i praktiken att det egna kapitalet 
minskar . 

Eget kapital, utveckling 2015 - 2019 

Kommunens eget kapital har under den senaste femårsperioden ökat med totalt +72,7 mnkr. Via det 
redovisade resultatet har det egna kapitalet stärkts med +98,5 mnkr. En bokföringsmässig justering 
har gjorts med -25,7 mnkr under 2015 i samband med övergången till komponentavskrivning.  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Redovisat resultat, mnkr 38,9 52,4 65,0 -36,4 -21,4 

Eget kapital UB, mnkr 621,8 674,2 739,2 702,8 681,3 

Eget kapital UB justerat med 
ansvarsförbindelsen, mnkr 59,9 139,9 220,4 195,1 197,8 

Så trots de senaste två årens negativa resultat har det egna kapitalet, efter justering för övergången 
till komponentavskrivning, ökat med 12 % sedan bokslut 2014.  
Sala kommun har ett positivt eget kapital även när ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelsen 
räknas av. 

Återställande negativa resultat från 2018 och 2019 

De redovisade negativa resultat som uppstått under 2018 och 2019 har beslutats återställas genom 
det budgeterade resultatet under perioden 2020 – 2022. I och med det har det ekonomiska 
utrymmet att fördela till nämnderna minskat och åtgärden slår därmed igenom som ett generellt 
sparkrav på verksamheterna. 

Det budgeterade resultatet med återställandet inräknat motsvarar 1,5 % för 2020 och 2021 och till 2 
% för 2022 av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med återställandet borträknat är det 
budgeterade resultatet lågt, 2020; 3,4 mnkr (0,24 %), 2021; 3,9 mnkr (0,27 %) och 2023; 9,3 mnkr 
(0,6 %). 

 



Återställande av eventuella framtida negativa resultat 

För att besluta om att inte återställa negativt resultat krävs en hänvisning till synnerliga skäl för att 
inte anses bryta mot god ekonomisk hushållning. Enl prop 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i 
kommuner och landsting skall det finnas kapital som täcker kommunens hela pensionsåtagande, d v s 
även ansvarsförbindelsen. Därutöver skall det finnas en buffert med realiserbara tillgångar som kan 
användas för framtida investeringar. När dessa delar är täckta måste de egna förutsättningarna 
definieras utifrån hur stor skuldsättningen är, vilken riskexponering som kan bli aktuell och 
penningflödet. 

Sala kommun har avsatt en resultatutjämningsreserv (RUR) från 2012 års resultat som uppgår till 
15,1 mnkr och den redovisas som en del av det egna kapitalet. I den av KF antagna, riktlinjen för god 
ekonomisk hushållning regleras hur uttag ur RUR:en kan ske. KF kan besluta om avsteg från riktlinjen. 
I och med att RUR:en är en del av det egna kapitalet så blir effekten av ett uttag att det egna 
kapitalet minskar.  

Enligt riktlinjen skulle kommunen kunnat sätta av ytterligare 19,2 mnkr för 2015, 38,8 mnkr för 2016 
och 33,8 mnkr för 2017 i RUR:en. Enl riktlinjen bör en samlad bedömning göras om det finns 
förutsättningar i ekonomin för en reservering och om dessa 91,9 mnkr också fanns i RUR:en skulle 
fortfarande det egna kapitalet med ansvarsförbindelsen inräknat vara positivt. 

Påverkan på soliditet och kreditbetyg 

Ett minskat eget kapital påverkar soliditetsmåttet negativt. Sala kommuns soliditet har de senaste två 
åren sjunkit beroende på en högre upplåning än normalt i kombination med negativa resultat. Det 
har i sin tur resulterat i att kreditbetyget försämrats hos Kommuninvest och en ny kreditprövning 
kommer att göras av dem under hösten för att fastställa en ny kreditlimit för koncernen.  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Soliditet, % 51 53 57 47 40 

Soliditet inkl pensionsåtag, % 5 11 17 13 12 

I jämförelse med andra kommuner har Sala kommun en lägre soliditet samt även en sjunkande trend. 
Inklusive pensionsåtagandet, hade Sala 2019 12 % i soliditet, liknande kommuner 14 % och medel för 
alla kommuner var 19,3%. Båda jämförelsegrupperna hade även en stigande trend. 

 

 


