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1. INLEDNING 

I likhet med kommuner och regioner ska även kommunalförbund ha en god ekonomisk hushållning 

med mål och riktlinjer för ekonomi såväl som verksamhet. Regler för hur den ekonomiska 

förvaltningen ska skötas återfinns i elfte kapitlet av Kommunallag (2017:725) och även i Lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning.  

 

I kommunallagens elfte kapitel anges att fullmäktige, i vårt fall direktionen, ska besluta om riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning.  

 

1.1 Syfte  

Räddningstjänsten Västra Blekinge vill säkerställa att förbundets resurser används för att få största 

möjliga nytta och för att nå hållbarhet på lång sikt. Syftet med dessa riktlinjer är därför, dels att 

definiera och beskriva förbundets syn på god ekonomisk hushållning men även att fastställa finansiella 

mål och verksamhetsmål för att uppnå god ekonomisk hushållning.   

 

Genom dessa riktlinjer uppfyller förbundet kommunallagens krav på riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning.  

 

1.2 Beslut och revision av riktlinjer 

Dessa riktlinjer beslutas av direktionen och ska revideras minst en gång vart fjärde år, vid varje ny 

mandatperiod.  

 

1.3 Uppföljning av mål och god ekonomisk hushållning 

De verksamhetsmål samt finansiella mål som beslutats för att uppnå god ekonomisk hushållning ska 

följas upp minst två gånger per år i samband med delårsbokslut och årsbokslut.  
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2. RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR) 

Från och med år 2013 ges möjlighet för kommuner och regioner att avsätta medel i en 

resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med RUR är ”att utjämna normala svängningar i 

skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna”1. I lagtexten 

står det dock att det endast är skatteintäkter samt generella statsbidrag som får avsättas, något som 

Räddningstjänsten Västra Blekinge inte har då förbundet finansieras av indirekta skatteintäkter i form 

av medlemsbidrag från medlemskommunerna. Förbundet har därför inte någon möjlighet att avsätta 

medel i en RUR. 

 

  

 

1 RUR i praktiken, Sveriges kommuner och landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-699-6 
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3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 

3.1 Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning 

Av kommunallagen 11 kap 6 § framgår att budgetdokumentet ska innehålla en plan för verksamheten 

under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. I Räddningstjänsten Västra Blekinge tolkas god ekonomisk hushållning som att 

förbundets resurser ska användas där de ger största möjliga nytta. För att få en tydlig röd tråd mellan 

förbundets vision och mål har ett verksamhetsmål kopplat till ekonomisk hushållning arbetats fram till 

respektive inriktningsmål. Dessa verksamhetsmål fastställs årligen i förbundets budgetdokument då 

tanken är att de ska kunna förändras från år till år beroende på vad direktionen följa upp och analysera 

i verksamheten. 

 

3.2 Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning 

På kort sikt arbetar förbundet med kontinuerlig budgetuppföljning och avstämning utifrån 

delprocesser och i samråd med budgetansvariga. För att säkerställa att förbundets ekonomi är 

långsiktigt hållbar krävs dock även övergripande finansiella mål som kan följas över längre tid. Dessa 

beskrivs i respektive stycke nedan. 

För att ta fram förbundets finansiella mål har vi som utgångspunkt tagit del av de finansiella mål som 

finns hos andra räddningstjänstförbund såväl som hos våra medlemskommuner. Därefter har vi gjort 

en avvägning och en bedömning av de finansiella mål som vi anser vara relevanta för 

Räddningstjänsten Västra Blekinge. De finansiella målen anses vara något mer statiska och långsiktiga 

än verksamhetsmålen och fastställs därför i detta dokument och aktualiseras som minst vid varje ny 

mandatperiod. 

 

3.2.1 Eget kapital och verksamhetens resultat 

Räddningstjänsten Västra Blekinge strävar efter att ha ett stabilt eget kapital som kan täcka naturliga 

svängningar mellan åren. Det egna kapitalet ska fungera som en buffert och innebära en säkerhet för 

förbundets medlemskommuner, då de inte behöver täcka akuta underskott. Det egna kapitalet bör 

även uppgå till en nivå som kan täcka större insatser som ej når upp till den självrisk som benämns i 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlag som 

står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.  

Ett resonemang har förts inom förbundet samt i samråd med revisionen kring vad som är en rimlig 

nivå för det egna kapitalet och direktionen anser att det alltid ska finnas resurser för att betala tillbaka 

den upparbetade semesterlöneskulden. Direktionen beslutar därför att följande mål ska gälla för det 

egna kapitalet: 

Det egna kapitalet ska minst motsvara föregående års genomsnittliga semesterlöneskuld. 

Detta mål anses ge en rimlig buffert för att klara naturliga svängningar i resultatet samt ge viss 

täckning av större insatser som inte ersätts av staten. 
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3.2.2 Pensionsskuld 

Räddningstjänsten har, i sin balansräkning, en stor pensionsavsättning som avser den särskilda 

avtalspensionen för räddningstjänstpersonal. Avsättningen kan förändras över året beroende på 

personalomsättning, förändrad beräkningsgrund med mera och ger då stor resultatpåverkan. Det är 

därför av största vikt att prognoser och beräkningar från pensionsförvaltare följs noggrant. Direktionen 

har därför valt att möta denna risk med följande mål: 

Kommunalförbundet ska årligen göra fullständiga avsättningar till pensionsskulden i 

balansräkningen, enligt beräkningar från pensionsförvaltare. I dessa beräkningar ska 

försiktighetsprincipen vara gällande. 

 

 


