Fastställt av Kf § 81, 2013-04-25
Kompletterat Kf § 224, 2013-12-17

Riktlinjer för

God ekonomisk hushållning i Eksjö kommun
Enligt kommunallagen, kap 8 § 1 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer
för god ekonomisk hushållning i kommunen.
I de förslag till budgetdirektiv och budget och verksamhetsplan som
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ska dessa riktlinjer för god
ekonomisk hushållning i Eksjö kommun följas.
Riktlinjerna är uppdelade i två delar där del 1 gäller hela kommunkoncernen
och del 2 Eksjö kommun som juridisk person. För de enskilda bolagen utfärdar
kommunfullmäktige ägardirektiv för närmare riktlinjer.

1. Riktlinjer gällande hela kommunkoncernen:
Allmänt
Kommunens utsatta situation med låg total soliditet och relativt höga
skattesats fordrar starka resultat.
Resurser ska nyttjas på ett sådant sätt, att varje generation bär kostnaden för
det den själv konsumerar.
En koncernhelhetssyn ska prägla kommunens budget. Ägardirektiv med bland
annat finansiella mål till kommunens helägda bolag ska kommunfullmäktige
fastställa vid samma tillfälle som kommunfullmäktige fastställer kommunens
budget, normalt vid sitt sammanträde i oktober-november.
Underhåll
Underhåll ska utföras på ett sådant sätt och i rätt tid så att kapital inte förstörs.
Åtgärdsplan ska upprättas för behov av underhåll som inte omedelbart kan
tillgodoses.
Borgensåtagande
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa ett lånetak för kommunkoncernen
som inte överskrider Kommuninvests satta lånetak. Plan för amortering ska
upprättas vid alla lån som upptas i kommunkoncernen.
Till övriga organisationer beviljas i huvudsak inte borgen.
Soliditet
(hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital)

Koncernen: Årligen stärkas och uppgå till 40 % som långsiktigt mål (exkl
skuld för pensioner intjänade i kommunen före 1998)

2. Riktlinjer gällande kommunen
Allmänt
Skattemedel ska användas effektivt för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbart samhälle.
Investeringar
I Eksjö kommun finns en stor del av tillgångarna i bolag. Där uppkommer
också en stor del av koncernens investeringsbehov. Därför bör kommunen
(som juridisk person) inte låna till investeringar.
I kommunen är huvudregeln att investering finansieras utan lån. Undantag är
möjligt där investeringen sänker driftkostnaderna. I de fall ska den sänkta
driftkostnaden öka resultatet och användas till amortering av lånet till dess
lånet för investeringen är helt återbetalt.
Soliditet
(hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital)
• Kommunen: Årligen stärkas och uppgå till 80 % som långsiktigt mål
(exkl skuld för pensioner intjänade före 1998). Inklusive skuld för
pensioner intjänade före 1998 är det långsiktiga målet en positiv
soliditet.
Resultat
Årligt budgeterat årets resultat ska minst motsvara 2 % av skatteintäkter och
bidrag.
Under en 10-års period ska utfall och budgeterat årets resultat vara 2 % i snitt.
Det betyder att vid fastställande av budget för treårsplanen ska
• budgeterat resultat för planperioden,
• innevarande års resultat,
• årets resultat de senaste 6 åren,
tillsammans i snitt vara 2 %
Kommunen står inför ökade pensionskostnader fram till ca 2025. För att inte
belasta nuvarande skattekollektiv för högt när man ska bära både nuvarande
och tidigare intjänade pensionskostnader är gränsen för snittresultatet på 10 år
minst 1,80 % fram till år 2025 därefter minst 2,00 %.
Det innebär att budgeterat årets resultat kan behöva överstiga 2 % vissa år.
I de fall prognoser under året visar på klart högre utfall av årets resultat än
budgeterat ska inlösen av pensionsskuld övervägas.
Resultatutjämningsreserv
I Eksjö kommun finns möjlighet att använda resultatutjämningsreserv (RUR)
för att utjämna intäkter under en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige
beslutar i samband med budget eller bokslut om reservering eller disponering
av RUR

När överskott får reserveras till RUR
(samma tillämpning som lagen)
• Vid negativt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser får överskott över 2 % av skatteintäkter och
bidrag reserveras i resultatutjämningsreserv.
• Vid positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser får överskott över 1 % av skatteintäkter och
bidrag reserveras i resultatutjämningsreserv.
Maximalt överskott i RUR
Resultatutjämningsreserven får maximalt innehålla belopp motsvarande 2 %
av skatteintäkter och bidrag.
När RUR får disponeras
Resultatutjämningsreserven får disponeras i budget eller bokslut vid negativt
balanskravsresultat under lågkonjunktur. Lågkonjunktur definieras i detta
sammanhang som minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllda:
- När det underliggande skatteunderlaget för riket ökar i lägre takt än
genomsnittet de 10 senaste åren.
- När befolkningen i Eksjö kommun minskar med 0,5 % eller mer från 1
november föregående år.

