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Förslag till beslut 

Regionfullmäktige fastställer förslag till ny policy för god ekonomisk hus-

hållning. 

Yttrande till beslutsförslaget 

Mot bakgrund av de osäkra förutsättningar som råder för kommande år bör 

Policyn för god ekonomisk hushållning justeras i enlighet med förslaget. 

Förändringarna ger möjlighet till en mer flexibel ekonomisk styrning och 

bättre möjligheter till resultatreglering mellan åren. Policyn säkrar också 

grunderna i en planeringsprocess om stödjer en tillitsbaserad styrning och 

ledning.  

Sammanfattning 

Förslag till ny Policy för god ekonomisk hushållning ersätter tidigare Policy 

för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Den nya poli-

cyn innehåller nya skrivningar kring nyttjandet av resultatutjämningsreser-

ven samt tydliggörande av sammanhangen bakom regionens finansiella mål 

och grundtankarna i en planeringsprocess som stödjer tillitsbaserad styrning 

och ledning. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - Policy för god ekonomisk hushållning 

Bilaga 2 - Policy för god ekonomisk hushållning, sammanfattning av föränd-

ringar  

Ärendet 

Bakgrund  

I kommunallagen finns regler om hur kommuner och regioner ska sköta sin 

ekonomiska förvaltning. I nuvarande Policy för god ekonomisk hushållning 

och resultatutjämningsreserv, har Region Norrbotten fastställt hur arbetet 

med god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserven ska ske. 

Region Norrbotten fastställde nuvarande policy 2019.  

Nuvarande policy innefattar huvudsakligen regler för hantering av regionens 

resultatutjämningsreserv (RUR). Reglerna för RUR är skrivna så att möjlig-

heten att nyttja reserven för resultatreglering är helt beroende av skatteun-
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derlagets utveckling på nationell nivå. Regional hänsyn kan inte tas och hel-

ler inte till händelser som ligger utanför skatteunderlagets utveckling, till 

exempel för pensionskostnader. Policyn är också otydlig i hur målen för god 

ekonomisk hushållning ska uttryckas och saknar skrivningar kring hur plane-

rings- och budgetprocessen bör utformas.  

Förslag till ny policy 

Det nya förslaget till policy för god ekonomisk hushållning föreslår skriv-

ningar kring nyttjandet av resultatutjämningsreserven som gör det möjligt att 

nyttja reserven även under andra förhållanden än vad nuvarande skrivningar 

medger. Det nya förslaget tydliggör också sammanhangen bakom regionens 

finansiella mål och grundtankarna i en planeringsprocess som stödjer tillits-

baserad styrning och ledning. Förslaget innebär också förändrad rubricering 

av policyn från Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjäm-

ningsreserv till Policy för god ekonomisk hushållning.  

Alla förändringar av tidigare policy framgår av bilaga 1 och förslag till ny 

policy framgår av bilaga 2. 

Jämställdhetsperspektiv 

Det förtydliganden av regionens styrprinciper som gjorts i ny policy kan 

förenkla möjligheterna att föra fram politiska ambitioner om jämställdhet i 

planeringsarbetet. 

Barnrättsperspektiv 

Ange i vilken grad barn bedöms påverkas av beslutet (välj det alternativ som 

passar bäst, 1-4): 

1. Åtgärden/beslutet är uppenbart för barnets bästa. 

2. Åtgärden/beslutet påverkar barn till stor del. 

3. Åtgärden/beslutet påverkar till liten del. 

4. Åtgärden/beslutet påverkar inte alls barn. 

Fyll i formuläret för den nivå av prövning som är aktuell och bifoga som 

beslutsunderlag till ärendet. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Ekonomi- och uppföljningsavdelningen, Ekonomidirektör 
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