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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1)
A

God ekonomisk hushållning

§1
Ekerö ska vara en kommun med en långsiktigt hållbar ekonomi. Ansvar tas för den
för framtida välfärden genom att balansera kostnader för dagens verksamheter med
behov av investeringar idag och för framtiden.
Alla verksamheter som finansieras av Ekerö kommun ska vara av god kvalitet och
kostnadseffektiv. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambanden mellan
resurser, prestationer, resultat och effektivitet i verksamheterna. Det ställer också
krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamhet.
§2
I Ekerö ska de årliga resultaten vara positiva, investeringarna ska i huvudsak
finansieras med egna medel och låneskulden till kreditinstitut ska hållas på en
balanserad nivå.
Årets resultat ska vara positivt, nivån fastställs i samband med beslut om budget.
Utgångspunkten är att årets resultat ska vara minst 1 procent och sträva mot att
överstiga 2 procent.
Investeringsbudgeten ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering. Den årliga
investeringsvolymen ska i huvudsak kunna finansieras med egna medel och utan
upptagande av nya lån.
Strävan är att minska skuldbelastningen och därmed reducera belastningen på
driftresultatet med räntekostnader till kreditinstitut.
§3
Huvudregeln är att resultatöverföring över årsskiften tillämpas inom de kommunala
produktionsområdena och inom Barn- och utbildningsnämndens
förvaltningsorganisation för kommunala förskolor och skolor i enlighet med
regelverket i Kommunal författningssamling 01:3 avsnitt C.
§4
I Ekerö kommun råder en aktiv markpolitik som bidrar till utvecklingen av
kommunen för dagens och för morgondagens kommuninvånare.
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Reavinst från försålda omsättningstillgångar är en del kommunens ekonomi. Årligen
fastställs, i samband med beslut om kommande års budget, intäktsmål att uppnå.
B

Resultatutjämningsreserv

§5
I Ekerö kommun används möjligheten att reservera medel till och disponera medel
från resultatutjämningsreserv.
§6
I lågkonjunktur eller period av finansiell oro kan reserverade medel i
resultatutjämningsreserv disponeras i Ekerö kommun för att utjämna normala
svängningar i skatteunderlaget över en konjunkturcykel.
Riktvärdet för när det är tillåtet att disponera medel från RUR är när den årliga
tillväxten i det underliggande skatteunderlaget i riket är lägre än den genomsnittliga
utvecklingen de senaste tio åren.
Medel från reserven får användas för att täcka upp till max nivån för en normal
skatteunderlagstillväxt.
§7
Vid överskott reserveras, efter prövning om någon del av överskottet ska
”öronmärkas” för särskilt framtida ändamål, högsta möjliga belopp till
resultatutjämningsreserv.
§8
Summa resultatutjämningsreserv kan högst uppgå till motsvarande 15 procent av
kommunens eget kapital exklusive reservens andel.
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