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Modell för över- och underskottshantering Fullmäktige
2010
Att den kommunala sektorn klarar av att sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt är
en viktig förutsättning för utvecklingen av lokal demokrati och självstyrelse.
God ekonomisk hushållning innebär att en kommun/landsting i normalfallet har ett
rimligt överskott i budgeterad resultaträkning och bokslut. Om det finns synnerliga
skäl kan den budgeterade resultaträkningen undantagsvis underbalanseras.
När underskott har konstaterats ställs krav på framtagande av särskild åtgärdsplan.
Planen ska innehålla genomtänkta och genomförbara åtgärder för att täcka hela det
belopp som ska regleras och det skall framgå när åtgärderna genomförs.
Åtgärdsplanen ska följas upp kontinuerligt och återrapportering skall ske till
fullmäktige om planen inte hålls.
Tidsfristen för att återställa ett negativt resultat är tre år. Krav ställs på att fullmäktige
ska anta en åtgärdsplan som ska täcka hela underskottet. Beslut om en reglering av
underskottet ska tas senast i budget det tredje året efter det år då underskottet
uppkom.
Från och med 2010 föreslås Jämtlands läns landsting införa en ekonomisk modell
som innebär att verksamhetsområdena fiktivt bär med sig över- och underskott
mellan åren. Modellen bygger inte på tilläggsanslag och ramsänkningar utan
resultatet över tid följs i särskild ordning utanför den ordinarie redovisningen.
Modellen tas i drift från år 2010 vilket innebär att 2010 års resultat är det första som
adderas i modellen.
Om ett verksamhetsområde ett år redovisar ekonomiskt överskott får området ha det
överskottet tillgodo i modellen för att möta eventuella underskott kommande år. Om
ett verksamhetsområde istället redovisar underskott som inte kan täckas av
upparbetat överskott tidigare år måste området återställa detta underskott inom tre år.
Inom primärvården tillämpas samma princip i nästa led även på
närvårdsområdesnivå.
Vid analys av årets resultat för ett verksamhetsområde väger måluppfyllnaden tungt i
hur ekonomiskt över- och underskott ska betraktas och i vilken omfattning
verksamheten ska reglera underskottet under nästkommande treårsperiod. Om
underskottet beror på svårpåverkbara faktorer och verksamheten inte har kunnat
anpassas inom givet uppdrag, utan betydande konsekvenser för medborgarna och
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anställdas arbetsmiljö kan det underskott som ska föras över till nästkommande år
komma att räknas ned.
Beslut om återställande av ekonomiskt underskott för verksamhetsområdena fattas av
landstingsstyrelsen En verksamhet i ekonomisk balans uppnås genom en
kombination av adekvata åtgärder, nödvändiga omdisponeringar och tilläggsanslag.
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