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1. Bakgrund
I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommu-
nens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att målet för den ekono-
miska förvaltningen är att kommunen ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin egen verksamhet och den verksamhet som kommunen 
bedriver genom andra juridiska personer. 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella 
som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs lång-
siktigt, ändamålsmässigt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter 
sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  

2. Riktlinjer

God ekonomisk hushållning säkerställs i Strömsunds kommun genom 
att: 
• kommun har en ekonomi i balans,

• kommunens verksamheter styrs av de inriktningsmål för verksam-
heten och den budget, som kommunfullmäktige har fastställt,

• vid konflikt mellan mål och budget är budgeten överordnad målen,

• kommunens budget innehåller finansiella mål och mål för verk-
samheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning,

• planeringen av den ekonomiska politiken utgår från försiktighets-
principen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsätt-
ning,

• resultatet i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag
och utjämning bör uppgå till lägst två procent,
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• överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida 

investeringar, 

• kostnadsberäkna och resursavstämma alla större förändringar av 
verksamheten före genomförande, 

• kostnadsberäkna och resursavstämma övergripande policys, planer 
och projekt som kommer att inverka på verksamheterna samt 

• de kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna har 
full kostnadstäckning. 

 
 
3. Ansvarsfördelning 

 

Kommunfullmäktiges alla beslut ska utgå från krav och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har 
god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
ska bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens 
ekonomi.  
 
Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksam-
hetsansvarig nämnd, har ansvar för god ekonomisk hushållning inom 
sitt verksamhetsområde och inom ramen för sin budget. 
 
Alla anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att bidra till god 
ekonomisk hushållning inom kommunen. Det innebär att arbete och 
uppdrag ska utföras kostnadseffektivt både när det gäller tidsåtgång 
och utnyttjande av resurser (t ex. materialåtgång, energiförbrukning, 
resor, transporter).  
 
 
4. Referenser 
 

Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 

0:9 Riktlinjer för ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 

9:5  Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 

 


	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
	1. Bakgrund
	2. Riktlinjer
	3. Ansvarsfördelning
	4. Referenser




