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Dokumentets syfte 

Grunden för Nacka kommuns styrning är visionen om ”öppenhet och mångfald”, den grundläggande 

värderingen ”förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att 

ta ansvar” samt ambitionen ”vi ska vara bäst på att vara kommun”.  Baserat på dessa består 

styrmodellen av fyra styrprinciper och mål- och resultatstyrning. Detta reglemente definerar Nacka 

kommuns mål- och resultatstyrning. 

Dokumentet gäller för 

All kommunal verksamhet 

 

Mål- och resultatstyrning 

Mål- och resultatstyrningen består av övergripande mål med fokusområden och 

rambudget för vardera nämnden och resultatuppföljning avseende måluppfyllelse och 

ekonomiskt utfall. I mål- och resultatstyrningen ingår att definiera vad som i enlighet 

med kommunallagen utgör god ekonomisk hushållning för Nacka kommun och hur 

resultatutjämningsreserv får användas. 

  

Övergripande mål 

Med visionen, värderingen och ambitionen som grund beslutar kommunfullmäktige 

om övergripande mål. De övergripande målen gäller för all kommunal verksamhet. 

 

Resultatuppföljning  

Måluppfyllelse och det ekonomiska utfallet i förhållande till budget följs upp per 

tertial och i ett helårsbokslut.  

 

Nämndernas fokus och budgetram 

Inom ramen för de övergripande målen och nämndernas ansvarsområden fastställer 

kommunfullmäktige nämndernas fokus med resultatindikatorer och årsmål. 

Nämndernas fokus konkretiserar vad målen innebär för nämnden, i förhållande till 

dess ansvarsområden. 

 

För varje nämnd beslutas en budgetram.  

 

REGLEMENTE 
Reglemente för mål- och 
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Reglemente för mål- och resultatstyrning 

Underlag för beslut om fokus och budgetram 

Nämnderna ska inför kommunfullmäktiges beslut om mål och budget föreslå fokus, 

resultatmål och budgetram baserat på sina ansvarsområden. Nämnderna ska 

identifiera vad som bör vara nämndens fokus under de tre närmaste åren för att de 

övergripande målen ska nås. Analysen ska göras med följande utgångspunkter. 

  

 Visionen, den grundläggande värderingen och ambitionen 

 De övergripande målen  

 Nämndernas uppdrag enligt reglemente  

 Resultat av uppföljning  

 Omvärldsanalys 
 

Utifrån de identifierade fokusområdena ska vardera nämnden ta fram förslag till 

resultatindikatorer. Med resultatindikator avses resultatmått som kan användas för att 

bedöma framgång i förhållande till de övergripande målen och vad nämnden inom 

dessa har identifierat som fokus. Nämnden ska för varje resultatindikator föreslå 

målnivå för de tre närmaste åren. Nämnderna ska besluta om hur målsättningarna 

ska uppnås och följas upp. Nämnden ska också fastställa hur den interna kontrollen 

ska upprätthållas.  

 

Kommunstyrelsen ska för produktionsverksamheterna, enligt samma modell, 

fastställa verksamhetens fokus och resultatindikatorer.  

 

God ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv 

Nacka kommun har en god ekonomisk hushållning när uppfyllelsegraden av de av 

kommunfullmäktige fastställda övergripande målen är god. 

 

Kommunen ska eftersträva ett resultatöverskott som ligger på en långsiktigt hållbar 

nivå. 

 

God ekonomisk hushållning i kommunens ansvar för stadsutveckling innebär att 

kommunen ska sträva efter en hög självfinansieringsgrad av investeringar. Kravet på 

en hög självfinansieringsgrad gäller hela investeringsverksamheten. 

 

Kommunens soliditet ska vara på en långsiktigt hållbar nivå. 

 

Kommunen kan sätta av medel till och disponera medel ur en 

resultatutjämningsreserv. 

 
1. Disponering av medel ur resultatutjämningsreserven får göras 

a. de år prognosen av det underliggande skatteunderlaget understiger 

den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren i riket samt  
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Reglemente för mål- och resultatstyrning 

b. för att balanskravet ska kunna uppnås (eller så långt som reserven 

räcker). 

2. Beslut om avsättning av medel till resultatutjämningsreserven fattas i 

samband med beslut om mål och budget och/eller i en balanskravsutredning 

i samband med årsredovisningen. 

3. Beslut om disponering av medel ur resultatutjämningsreserven fattas i en 

balanskravsutredning i samband med årsredovisningen.  

4. Reserven ska uppgå till högst 150 miljoner kronor. 

- - - 
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Reglemente för mål- och resultatstyrning 

 
 
 


