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1. Inledning 

Detta dokument redogör för begreppet ”God ekonomisk hushållning” för Kinda Kommun.  

Enligt Kommunallagen (2017:725) 11. kap 1§ ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom juridiska personer (10 kap 2-6§§).  

Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.  

Grunden för god ekonomisk hushållning i Kinda kommun är Utveckling Kinda. Utveckling Kinda 

beslutas av fullmäktige och antas för mandatperioden.   

2. Grundläggande regelverk 

Kindas mål- och resultatstyrning som sammanfattas i skriften ”Utveckling Kinda”. Utöver denna styrs 

en stor del av vår verksamhet av ramlagstiftning (kommunallagen och förvaltningslagen) och 

speciallagstiftning (skollagen, socialtjänstlagen, plan– och bygglagen med flera).  

I första hand regleras vår verksamhet i kommunallagen.  

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap 1§ åligger det kommunfullmäktige att besluta om mål och 

riktlinjer för verksamheten samt hur dessa ska följas upp. 

Enligt kommunallagen (2017:725) 11 kap 6§ första och andra stycket, ska det av budgeten framgå 

hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets 

slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten 

ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och 

riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.  

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. 8§ ska förvaltningsberättelsen 

innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts 

och följts.  

I nämndernas reglemente beskrivs vilka områden de ansvarar för.  

3. Roller, ansvar och befogenheter  

För att få en bra styrning/decentralisering krävs klara riktlinjer beträffande relationer, ansvar och 

befogenheter. Dessa regleras i reglementen och delegationsordningar.  

Ett ekonomiskt ansvar innebär ett åtagande att inom en ekonomisk ram utföra en viss bestämd 

verksamhet.  

Vid konflikt mellan ekonomisk ram och verksamhetsmål är den ekonomiska ramen överordnad.  

3.1 Kommunfullmäktige (KF)  

Kommunfullmäktige uppdrar i budget åt nämnder att ansvara för att vissa verksamheter blir utförda 

inom ramen för tilldelade resurser. Uppdraget anges som:  

 Mål för mandatperioden 

 Nettoanslag på nämnd 

 Anslag per investeringsprojekt eller som ramanslag för olika investeringsområden 
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3.2 Kommunstyrelsen (KS)  

Kommunstyrelsen har två olika roller. Dels ansvarar kommunstyrelsen för sin egen förvaltning och 

dels har de det strategiska ansvaret för ledning, samordning och uppsikt av all kommunal 

verksamhet, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Ansvaret innebär bland annat:  

 Lång- och kortsiktig ekonomisk planering 

 Intern kontroll 

 Uppföljning (ekonomi och mål) 

 Omvärldsbevakning  

Kommunstyrelsen har ett uppföljningsansvar och ska göra påpekanden gentemot övriga nämnder 

och vid behov ta initiativ till att kommunfullmäktige ingriper.  

3.3 Nämnderna 

Nämnderna ansvarar för att kommunfullmäktiges uppdrag beträffande ekonomi och verksamhet blir 

utförda. Nämnden förutsätts tolka kommunfullmäktiges inriktning och resultatkrav för den egna 

förvaltningen.  

Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att målen 

i kommunens övergripande budget inte helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt 

utrymme i budget och verksamhetsmål ska nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte 

överskrids.  

Den kommunala organisationen bygger på ett decentraliserat ansvar i fråga om ekonomi, verk-

samhet och befogenhet. Därför är det en grundförutsättning att åtgärder initieras och genomförs på 

rätt nivå utan att högre beslutsnivå behöver ingripa. Åtgärderna får heller inte innebära att problem 

överförs till annan nämnd eller förvaltning eller på kommunstyrelsen. Nämnden ska alltså själv lösa 

eller föreslå lösning på frågeställning som kommer från det egna verksamhetsområdet.  

Nämnden ska formulera och följa upp nämndens egna åtaganden som stödjer de mål som fastställts 

av kommunfullmäktige.  

Nämnden ska upprätta en plan för intern kontroll, aktivt arbeta med riskanalyser och kontroll-

aktiviteter samt regelbundet återrapportera utfall och vidtagna åtgärder. Vidare ska nämnden följa 

upp synpunktshantering, förbättringsarbete samt kundnöjdhet inom sitt ansvarsområde. 

3.4 Chefsansvar 

Cheferna har fullt ledningsansvar. Ett fullt ledningsansvar innebär att chefen, inom sitt 

ansvarsområde, är ansvarig för verksamheten, ekonomi och personal. Chefens verksamhets- och 

ekonomiansvar innefattar att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag, att agera 

helhetsorienterat utifrån politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och 

styrdokument. Det omfattar att driva verksamheten inom verksamhetens budget mot uppsatta mål 

och att följa regelverk och anvisningar.  

Förvaltningschefen har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret jämte personalansvaret inför 

nämnden samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i organisationen. Förvaltningschef ska lägga 

fram förslag på de åtgärder som ska beslutas i nämnd eller kommunfullmäktige. 
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Förvaltningschefen ska fortlöpande följa upp målen för ekonomi och verksamhet och snarast 

rapportera eventuella avvikelser för nämnden. Om ett budgetöverskridande befaras ska 

förvaltningschefen ta initiativ till åtgärder för att förhindra överskridandet.  

Skolchefens ansvar och befogenheter regleras även särskilt i skollagen. 

Kommunchefen har utöver rollen som förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning ansvar för 

att samordna kommunens verksamhet ur ett helhetsperspektiv.  
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4. Riktlinjer för ekonomistyrning 

4.1 Balanskravet 

Som allmän utgångspunkt gäller att varje generation själv måste bära de kostnader för den service 

som konsumeras. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som tidigare 

generationer har förbrukat. Det ekonomiska resultatet måste därför vara tillräckligt stort för att 

motsvarande servicenivå ska kunna säkerställas även för nästkommande generation.   

Det kommunala balanskravet innebär att det i grunden ska råda balans mellan utgifter och 

inkomster. Verksamhetens nettokostnader får inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Genom att inte förbruka alla intäkter i den ordinarie verksamheten skapas 

förutsättningar för att finansiera investeringar, betala räntor på lån samt för att klara oförutsedda 

kostnader.  

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunen får varken redovisa 

eller budgetera med ett underskott. Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, 

ska det regleras under de närmast följande tre åren. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan 

för hur återställandet ska ske. Beslut om regleringen ska fattas i budgeten senast det tredje året efter 

det år det negativa resultatet uppkom. 

Extraordinära intäkter, som till exempel efter försäljning av mark, ska återföras finansverksamheten 

och får inte användas för den ordinarie driften.  

Den schablon som blivit kännetecken för god ekonomisk hushållning är ett överskott motsvarande 

två procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag. Det är viktigt att resultatmålet i 

budget anpassas till Kinda kommuns lokala förutsättningar som kan variera över tid.  

4.2 Långsiktig uthållighet 

God ekonomisk hushållning handlar även om långsiktighet i planering och beslut.  

En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som kan möta 

medborgarnas behov på tjänsteutbud och service idag och imorgon. Kommunen ska ha beredskap 

att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga 

åtgärder och insatser istället för insatser i efterskott.  

Ett positivt resultat behövs för att inte urholka kommunens eget kapital (nettoförmögenhet) och för 

att kunna ha rimlig nivå av självfinansieringsgrad av investeringar. 

I budget ska framgå att planerad resultatnivå de kommande tre åren räcker för att säkerställa en 

trygg ekonomisk utveckling, så att inte kommunens ekonomiska styrka holkas ur. 

4.3 Använda pengarna effektivt och till rätt saker 

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även 

ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.  

Under budgetarbetet ska såväl verksamhetsmål som finansiella mål fastställas. Verksamheten ska 

bedrivas kostnadseffektivt och vara anpassad till efterfrågan, behov, politiska prioriteringar och 

ändamålsenlighet.  
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Kommunen måste löpande ha kontroll över den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för en 

ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i verksamheterna. De finansiella målen finns för att 

betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. 

4.4 Budgetprocessen  

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska 

skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och 

hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska mål och 

riktlinjer anges och för ekonomin ska de finansiella målen anges som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning (KL (2017:725) 11 kap.)  

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara 

periodens första år. 

Baserat på kostnadsnivån för nuvarande verksamhet enligt senaste budget, de förändringar i 

nuvarande verksamhet som kan förutses och förväntade skatter och bidrag görs en planering av 

ekonomiska ramar för kommunen vilka bryts ner till ramar för respektive nämnd. Planering av 

investeringar, upphandlingsbehov och exploatering genomförs likaså. 

Arbetet sammanfattas i kommunens budget, vilken beslutas av kommunfullmäktige. Nämnderna 

beslutar därefter om nämndplan inklusive åtaganden vilka delges kommunfullmäktige.   

Resursfördelningen har en central roll i styrningen av kommunen. De förtroendevalda anslår resurser 

till verksamheter som ska se till att målen uppnås. Förtroendevalda ska väga samman och prioritera 

hur ekonomiska medel ska fördelas mellan verksamheter. Det innebär att lagstiftningens krav, 

politikens prioriteringar och mål, olika målgruppers behov ska ställas mot tillgången på resurser.  

4.4.1 Investerings- och exploateringsplan 

Under budgetarbetet ska långtidsplanen för investeringar och exploateringar uppdateras. 

Planeringen ska vara realistisk med avseende på tillgängliga projektresurser samt tillgänglig 

finansiering.  

En enkel likviditetsplan ska upprättas för de investerings- och exploateringsprojekt som planeras för 

nästkommande år som underlag för finansieringen. 

4.4.2 Upphandlingsplan 

Offentlig upphandling är tidskrävande och kräver god framförhållning. I samband med budgetarbetet 

ska en upphandlingsplan upprättas så att nämnd/kommunstyrelse kan avgöra vilka upphandlingar 

som kräver politiska beslut och för att säkerställa att upphandlingsarbetet startar i god tid. 

5. Riktlinjer för verksamhetsstyrning  

5.1 Syfte med verksamhetsstyrningen 

Verksamhetsstyrning är ett målmedvetet och systematiskt arbete för att påverka kommunens 

samlade verksamhet i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Arbetet ska 

präglas av ett helhetstänk, det vill säga Kinda kommuns bästa är överordnat verksamhetsmässiga 

särintressen.  

Arbetet syftar till att ge beslutsfattare ett bra beslutsunderlag, skapa handlingsberedskap inför 

framtiden och få en bättre koppling mellan budget, delårsrapport och årsredovisning.  
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Enligt 5 kap. 1 § KL ska kommunfullmäktige besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. I 

ansvaret ligger att besluta om övergripande kvalitetskrav för den kommunala verksamheten samt 

hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp. (SKL: Reglemente för styrelse och 

nämnder kap 1.)  

5.2 Utveckling Kinda 

Utveckling Kinda är grunden i vår resultat- och målstyrning. Utveckling Kinda beskriver Vision Kinda, 

utvecklingsområdena med tillhörande strategier och kommunfullmäktiges mål. Här fastställs den 

politiska viljan för mandatperioden. Utifrån Utveckling Kinda arbetar nämnderna fram sina 

åtaganden och förvaltningarna sina aktiviteter. 

Målen och åtaganden är en del i budgetarbetet. Nämnderna beslutar om nämndplan inklusive 

åtaganden vilka delges kommunfullmäktige.  

5.3 Medborgarens fokus 

Medborgarnas behov ska vara utgångspunkt i kommunens arbete. För att uppnå detta arbetar vi 

med medborgardialog och inhämtar medborgarnas upplevelser på kommunens service och tjänster. 

Vi arbetar systematiskt med synpunktshantering och i genomförande och utveckling av service och 

tjänster ska medborgarens fokus vara utgångspunkt. Vi fokuserar på att möta medborgarens (till 

exempel den äldres eller elevens) förutsättningar och behov.  

5.4 Intern kontroll  

Förslag är att ta bort reglementet för internkontroll och istället ha nedan stående stycke och utifrån 

det ha riktlinjer och regler etc: 

Styrelser och nämnder ska ha en tillfredsställande intern kontroll så att de med rimlig grad av 

säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås: 

 ändamålsenlig och effektiv verksamhet med medborgarnas bästa i åtanke 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, rutiner med mera 

Att arbeta med den interna kontrollen ingår i allas arbete det vill säga att arbeta enligt bestämda 

processer och rutiner, att förbättra och utveckla verksamheten, att rapportera avvikelser och risker 

med mera. Det är integrerat i vardagens arbete med att genomföra, förvalta och verkställa och 

handlar om ett löpande arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda risker. 

Respektive nämnd ska säkerställa att risker i verksamheten identifieras, värderas och hanteras. Med 

risker avses sådant som kan påverka eller hindra verksamheten att nå sina mål. Nämnderna ska ta 

fram egna kontrollmoment för intern kontroll samt göra riskbedömningar som ligger till grund för en 

internkontrollplan.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I 

ansvaret ligger att upprätta en internkontrollorganisation inom kommunen, att denna utvecklas 

utifrån kommunens kontrollbehov samt att upprätta förvaltningsövergripande riktlinjer och regler. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. 

Förvaltningschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll 

samt att löpande återrapportera till nämnd hur den interna kontrollen fungerar.  
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Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och 

anvisningar för intern kontroll samt informera övriga medarbetare om innebörden. 

En plan för den interna kontrollen fastställs årligen i nämnd.  

Förfarandet finns beskrivet i riktlinjer för intern kontroll.  

5.5 Riskanalyser 

Riskanalys är ett bra verktyg för att i förväg identifiera risker och för att rangordna dem i 

prioritetsordning. För de största riskerna tas åtgärder/aktiviteter fram som kan eliminera eller 

begränsa risken.  

Inom Kinda kommun ska riskanalys genomföras inför: 

 Organisationsförändringar 

 Större förändring av verksamhet 

 Upprättande av internkontrollplan 

 Projekt av större dignitet – till exempel investeringsprojekt 

6. Uppföljning 

6.1 Syfte 

Uppföljningsprocessen syftar till att följa upp att verksamheterna utvecklas mot uppsatta mål och att 

kostnaderna håller sig inom tilldelade ekonomiska ramar.  

Vidare syftar uppföljningen till att säkerställa att verksamheten uppfyller lagkrav, att överenskomna 

arbetssätt efterlevs, att avvikelser åtgärdas. 

Genom regelbunden och planerad uppföljning skapas möjligheten att tidigt upptäcka avvikelser så 

att korrigerande åtgärder kan sättas in. 

Kinda kommun följer upp ekonomi och verksamhet enligt årsagenda.  

6.2 Månadsrapport 

Månadsrapporteringen följer upp de mål och åtaganden som politiken fastställt samt det ekonomiska 

utfallet jämfört med budget. Budgetansvarig chef kommenterar sitt utfall samt gör en prognos över 

bedömt helårsutfall.  

Syftet är att ge en bedömning av vad det slutliga resultatet kommer att hamna på vid årets slut för 

att ge beslutsfattare på olika nivåer möjlighet att vidta lämpliga styråtgärder. Där ingår även 

uppföljning av nämndens åtagande efter varje tertial.  

Månadsrapporteringen sker 9 gånger per år enligt en standardiserad mall.  

6.3 Uppföljning av internkontrollplan 

Utfallet av årets internkontroller rapporteras senast under november månad och utgör ett underlag 

inför fastställande av nästkommande års internkontrollplan. Av internkontrollplanen framgår hur den 

interna kontrollen genomförs och följs upp. 

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom egen verksamhet. 
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Nämnden ska rapportera resultatet av internkontrolluppföljningen till kommunstyrelsen senast i 

samband med årsredovisningens upprättande. 

6.4 Nämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet 

Uppföljning av ekonomi- och verksamhet sker huvudsakligen i respektive nämnd. En förutsättning för 

en ekonomi i balans är en god budgetföljsamhet i verksamheterna. 

Varje nämnd ska i samband med behandlingen av uppföljningen göra ett antal konstateranden, det 

vill säga dra slutsatser av uppföljningen, som ska protokollföras. Det räcker alltså inte med att lägga 

uppföljningen till handlingarna. Orsaker till avvikelser från budget och fastställda mål ska redovisas 

liksom vidtagna åtgärder. Rapportering ska avse såväl drift- som investeringsbudget.  

6.5 Rapportering 

Rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker genom: 

 Månadsrapport avseende ekonomi och kortfattad verksamhetsuppföljning. 

 Delårsrapportering efter augusti månad. 

 Fullständig rapportering av verksamhet, ekonomi och mål i årsbokslut och årsredovisning. 

 Uppföljning av utvecklingsområden och strategiskt viktiga områden enligt årsagenda. 

Nämnd ska anpassa sammanträdestiderna och i övrigt se över rutinerna för uppföljning och 

rapportering till kommunstyrelsen, så att fastställda uppföljningsrutiner kan följas.  

6.5.1 Bokslut och årsredovisning 

Nämndernas verksamhetsberättelser följer samma struktur som månadsrapporteringen och 

kompletteras med uppföljning av nämndernas åtaganden. Analys av måluppfyllelse och ekonomiskt 

utfall ska ske. 

Vid helårsbokslut ska kommunstyrelsens förvaltning även sammanställa bokslut för 

kommunkoncernen, det vill säga inklusive Stiftelsen Kindahus. Helårsbokslutet ligger till grund för 

kommunens årsredovisning. 

 

7. Agerande vid avvikelser 

7.1 Åtgärdsplan vid avvikelser 

Nämndens totala verksamhet ska rymmas inom de av kommunfullmäktige tilldelade ekonomiska 

ramarna. Vid konstaterande av ett befarat överskridande åligger det nämnden och 

förvaltningschefen att utan dröjsmål vidta åtgärder för att förhindra överskridandet. Vid 

budgetöverdrag ska en åtgärdsplan snarast tas fram för godkännande i nämnd. Åtgärdsplanen ska 

styra mot att nämnden återigen kommer i ekonomisk balans eller att målet uppnås. 

Kommunstyrelsen kan begära att förvaltningschef eller nämndordförande redogör för åtgärder för 

att komma i ekonomisk balans på kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska efter genomgång av månadsrapport konstatera om de beslutade åtgärder för 

att åter komma i balans är tillräckliga eller om ytterligare åtgärder är nödvändiga. Om 

kommunstyrelse eller kommunfullmäktige inte anser att av nämnden beslutade åtgärder är 
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tillräckliga, är det upp till dem att ställa krav på ytterligare åtgärder eller att besluta om förändrad 

budget alternativt omdisponering av budgetmedel mellan nämnder. 

7.2 Hantering av tilläggsanslag 

Kinda Kommun har valt att inte arbeta med äskande av tilläggsanslag till kommunfullmäktige vid 

befarat budgetöverskridande. Nämnden kan alltså inte få ett ”godkännande” att överskrida budget 

av kommunfullmäktige, utan nämnden är fullt ut ansvarig för ekonomin inom sitt ansvarsområde. 

 

8. Uppföljning av god ekonomisk hushållning 

I respektive års årsredovisning ska en samlad bedömning göras av om kommunens utveckling ligger i 

linje med god ekonomisk hushållning.  

God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som de övergripande och strategis-

ka målen huvudsakligen är uppfyllda. Av avgörande betydelse är att kommunens finansiella mål är i 

samklang med mål och riktlinjer för verksamheten samt att målen verkligen blir styrande i praktiken.  

 

 

  



12 
 

Bilaga 1 Exempel årsagenda för plan och uppföljning av ekonomi och verksamhet  

 

Månad Ekonomistyrning 
Månadsrapport och Budget 

Verksamhetsstyrning 
Systematiskt kvalitetsarbete 

Dialoger 

       

Jan   Förbättringar vernissage 
 

  

Feb Månadsrapport – prel. årsbokslut Åtagande – prel. bokslut 
Kompetensförsörjning  
Synpunkter och kundnöjdhet  

  

Mar Månadsrapport   Budgetdialog 

Apr Månadsrapport 
Årsredovisning 

   

Maj Månadsrapport 
Budgetbeslut 

 Åtagande   

Juni Månadsrapport God livsmiljö   

Juli Förvaltningschef rapporterar ek 
läge till nämndordförande 

    

Aug Förvaltningschef rapporterar ek 
läge till nämndordförande 

    

Sep Månadsrapport – delårsbokslut 
Nämndplan inkl. åtaganden i 
nämnd 

Hållbar samhällsutveckling  
Åtagande 

Spaning 

Okt Månadsrapport 
Budgetarbete startar 

Ett livskraftigt näringsliv  Omvärldsanalys 

Nov Månadsrapport 
Beslut taxor och avgifter 

Uppföljning intern kontroll 
Upprättande av 
internkontrollplan 

  

Dec Månadsrapport Systematiskt arbetsmiljöarbete      

    

 

 
  

 




