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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Ekonomianalytiker 
Henrik Berggren 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-11-29 

Svar på remiss: God kommunal hushållning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 8 november 2021 
till Finansdepartementet som sitt remissvar gällande God kommunal hushållning 
(SOU 2021:75) 

Sammanfattning 

Utredningen en Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 
överlämnade sitt slutbetänkande God kommunal hushållning (2021:75) den 22 
september 2021. 

Täby kommun menar att förslaget som berör kommunallagens regelverk är en 
viktig fråga och har därför valt att lämna sina synpunkter. 

Täby kommun ser positivt på att det görs en översyn av kommunallagens 
ekonomikapitel. Ett relevant och uppdaterat regelverk är en viktig del i en 
framgångsrik kommunal ekonomistyrning på både kort och lång sikt. 

Ärendet 

Utredningen en Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner 
överlämnade sitt slutbetänkande God kommunal hushållning (2021:75) den 22 
september 2021. 

Regeringskansliet har skickat utredningen på remiss till ett flertal myndigheter 
och ett urval av kommuner och regioner. Täby kommun har inte ingått i detta 
urval. Det är dock inte enbart de remissinstanser som Regeringskansliet har 
skickat förslaget för yttrande till som kan lämna synpunkter på förslaget. 
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Möjligheten att yttra sig över ett förslag står alltid öppen för var och en som har 
synpunkter på det. 

Täby kommun menar att förslaget som berör kommunallagens regelverk är en 
viktig fråga och har därför valt att lämna sina synpunkter. 

Täby kommun ser positivt på att det görs en översyn av kommunallagens 
ekonomikapitel. Ett relevant och uppdaterat regelverk är en viktig del i en 
framgångsrik kommunal ekonomistyrning på både kort och lång sikt. 

Täby kommun ställer sig dock tveksam till om att ett delvis skärpt regelverk 
kommer hjälpa de kommuner och regioner som inte når upp till lagens krav på 
god ekonomisk hushållning. Täby kommun menar att ett ökat incitament i 
inkomstutjämningen inom ramen för den kommunalekonomiska utjämningen 
skulle vara en väg att hjälpa dessa kommuner och regioner att öka sina intäkter 
via en ökad egen skattebas. 

Täby kommun ser positivt på förslaget att via en resultatreserv kunna använda 
tidigare års icke planerade överskott. Det skulle ge kommunen möjlighet att 
sänka skatten och på det sättet betala tillbaka skatteintäkter till kommunens 
invånare.  

Kommunens synpunkter på utredningens förslag i detalj redovisas i kommunens 
yttrande (se bilaga). 

Ekonomiska överväganden 

Det utökade regelverket som föreslås kan komma att innebära en ökad 
administration för kommunerna i allmänhet. Täby kommun har dock redan på 
frivillig väg implementerat fler av utredningens förslag – bl a en långsiktig 
ekonomisk plan. Av den anledningen borde merkostnaderna för kommunen bli 
mindre och kunna hanteras inom befintlig organisation. 
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Ekonomichef 

Bilagor 

Yttrande God kommunal hushållning 2021:75 
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Finansdepartementet
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