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RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I UDDEVALLA 

KOMMUNKONCERN 

 
Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I § 6 framgår att det i 

budgeten ska anges de mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för 

god ekonomisk hushållning samt de finansiella mål som är av betydelse för god 

ekonomisk hushållning. 

 

Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap. § 8 och § 12 

anger att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av mål och riktlinjer 

med betydelse för en god ekonomisk hushållning och i § 9 och § 12 anges att 

förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av den kommunala 

koncernens och kommunens ekonomiska ställning. Förvaltningsberättelsen ska 

också inkludera en avstämning av de mål och riktlinjer med betydelse för god 

ekonomisk hushållning som formulerats för den kommunala koncernen och 

kommunen. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning omfattar de verksamheter 

där Uddevalla kommun är ensam part att fastställa ägardirektiv och 

bolagsordning, stadgar eller förbundsordning. 

 

Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten i årsbokslut och 

delårsrapport är förenliga med de beslutade målen. 

 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela 

kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och 

effektivt. All verksamhet som kommunkoncernen bedriver eller avser att bedriva 

ska ha invånarnas bästa som utgångspunkt. 

 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess 

förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta 

nedgångar och kriser i samhällsekonomin. 

 
Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje 

generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett 

helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda 

verksamheters behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 

finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
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Finansiella mål 

Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål som utgör ekonomiska 

utgångspunkter för kommunkoncernens verksamheter för respektive 

mandatperiod. De finansiella målen ska ha både ett kortsiktigt och ett långsiktigt 

perspektiv, avse både resultat och ekonomisk ställning samt kopplas till riktningar 

och/eller övergripande strategier i strategisk plan.  

 

De finansiella målen prövas varje år i samband med arbetet med flerårsplanen. 

Målsättningarna kan förändras beroende på den hittillsvarande utvecklingen, 

ändrade bedömningar om framtiden med mera. Ändring av finansiella mål ska 

alltid motiveras. 

 

Kommunfullmäktiges beslut om flerårsplanen ska innehålla de finansiella målen 

för den period som flerårsplanen omfattar även om ingen förändring sker. 

 

Kommunens aktuella finansiella mål framgår i VUV-IT. 

 

 

 

Verksamhetsmässiga mått 

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsmässiga mått som utgör 

utgångspunkter för kommunkoncernens verksamheter för respektive 

mandatperiod. De verksamhetsmässiga måtten ska ha både ett kortsiktigt och ett 

långsiktigt perspektiv samt kopplas till riktningar och/eller övergripande strategier 

i strategisk plan. 

 

De verksamhetsmässiga måtten prövas varje år i samband med arbetet med 

flerårsplanen. Målsättningarna kan förändras beroende på den hittillsvarande 

utvecklingen, ändrade bedömningar om framtiden med mera. Ändring av 

verksamhetsmässiga mått ska alltid motiveras. 
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Kommunfullmäktiges beslut om flerårsplanen ska innehålla de 

verksamhetsmässiga måtten för den period som flerårsplanen omfattar även om 

ingen förändring sker. 

 

Kommunens aktuella mått för verksamheten framgår i VUV-IT 

 

Uppföljning 

I flerårsplan fastställs årligen kommunens finansiella mål och 

verksamhetsmässiga mått för god ekonomisk hushållning. De kommunala bolagen 

styrs av kommunens bolagspolicy samt av ägardirektiv till respektive bolag 

fastställda av kommunfullmäktige. 

 

De kommunala stiftelserna styrs av stadgar fastställda av kommunfullmäktige och 

kommunalförbunden styrs av förbundsordning som är fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella mål och verksamhetsmässiga 

mått sker i delårsrapporterna tom april resp. augusti samt i årsredovisningen. 

Bolagens, stiftelsernas och kommunalförbundens ägardirektiv, stadgar och 

förbundsordning tillsammans med resultat följs upp av kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. 

 

Delårsrapporterna innehåller en preliminär bedömning av måluppfyllelsen för 

helåret för finansiella mål och verksamhetsmässiga mått (utom de som eventuellt 

inte mäts under året). Bedömningen är en prognos över om målsättningen bedöms 

nås eller inte. 

 

Årsredovisningen innehåller en slutredovisning av finansiella mål och mätbara 

verksamhetsmässiga mått för det gångna året. 

 

När har kommunen god ekonomisk hushållning? 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. 

 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-

delar av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. 

 

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning 

när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar 

måluppfyllelse/förbättring. 

 

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 

2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk 

hushållning. 
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Kommunallagen kräver varken budget eller mål för god ekonomisk hushållning 

för kommunkoncernen, däremot ska sammanställda räkenskaper upprättas och 

målen för god hushållning för den kommunala koncernen ska utvärderas i 

förvaltningsberättelsen enligt LKBR. 


