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Bakgrund

Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting ska en god ekonomisk hushållning i sin och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen
eller landstinget. Om kommunen eller landtinget har inrättat en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Älvsbyns kommuns ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer för
god ekonomisk hushållning.
Riktlinjerna avser i huvudsak den skattefinansierade verksamheten. För den verksamhet som drivs i bolagsform sker styrningen via ägardirektiv och andra styrande dokument.
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God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i både ett kortare och i
ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre tidsperspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion.
Normalt sett ska ekonomin visa på positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.
Älvsbyns kommun ska se till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och
att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för
verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska skapa förutsättningar för resurserna används på ett effektivt.
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Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat:

Finansiella mål

Mål och riktlinjer för verksamheten
Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband
med behandlingen av strategisk plan och budget, delårsrapport och årsredovisning.

3.1

Finansiella mål

3.1.1 Kortsiktiga finansiella mål
Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Älvsbyns kommuns årliga
budgetprocess
3.1.2 Långsiktiga finansiella mål
Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag
Investeringarna ska självfinansieras.
Soliditeten inklusive pensionsåtagande ska förstärkas från 2009 års nivå på -20,9 % till
att vara positiv
Kommunen ska långsiktigt bli skuldfri. 10 mkr ska amorteras årligen på låneskulden
och om ekonomin tillåter amorteras mer
Kommunföreta AB ska genom sina dotterföretag lämna årlig avkastning enligt ägardirektiven.
Balanslikviditeten ska uppgå till minst 50 %.

3.2

Mål och riktlinjer för verksamheten

3.2.1 Övergripande mål och strategier
Övergripande mål och riktlinjer för budgetåret formuleras inom ramen för Älvsbyns
kommuns årliga budgetprocess och uttrycks i styrkortet.
3.2.2 Kortsiktiga mål och riktlinjer för verksamheten
Kortsiktiga mål och riktlinjer för budgetåret formuleras inom ramen för Älvsbyns
kommuns årliga budgetprocess.
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Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunallagen stadgar att kommunen kan bygga upp en resultatutjämningsreserv.
Reserven skapar möjlighet att reservera medel för att kunna täcka underskott vid ett
senare tillfälle. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget
över en konjunkturcykel för att skapa stabilitet för verksamheterna.
Fullmäktige beslutar om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för hantering av
den. Avsättning till RUR och användande av medel ur RUR sker i förvaltningsberättelsens balanskravsutredning. Avsättning och upplösning av reserven är därmed inte
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resultatpåverkande. I balansräkningen ska RUR synliggöras som en delpost till det
egna kapitalet.
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Riktlinjer för avsättning till och användande av medel från
RUR

5.1
Avsättning till RUR
Avsättning kan göras år då resultatet medger det enligt Kommunallagens regler. Den
del av årets resultat som efter balanskravutredningen, överstiger 1 % av skatteintäkter
och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det
resultat som överstiger 2 % avsättas.
Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag
om kommunal redovisning, grund för beräkningen.
Beslut om planerad avsättning till RUR fattas i samband med fastställande av strategisk plan och budget. I samband med årsredovisningen fastställs eventuell avsättning.
5.2
Användning av medel från RUR
Medel från RUR kan användas om nedanstående två kriterier samtidigt är uppfyllda;


Resultatutjämningsreserven ska kunna användas om det uppstår svårigheter
med att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges möjlighet att
utjämna förändringar i de ekonomiska förutsättningarna mellan olika år.



Disposition av reserven kan göras under flera på varandra följande år.

Medel från RUR får endast användas för att nå upp till ett nollresultat.
Beslut om planerad användning av medel från RUR fattas i samband med strategisk
plan och budget. I samband med årsredovisningen fastställs eventuell användning av
medel.
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