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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (GEH) 

Definition 

Enligt kommunallagen ska kommuner, på kort och lång sikt, ha en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk 

hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service 

som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar 

ska kunna ersättas. 

 

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan 

löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i 

snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. 

 

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi 

och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till 

kravet på god ekonomisk hushållning. 

 

Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet, vilket innebär att 

intäkterna ska överstiga kostnaderna. Detta innebär att det inte är tillräckligt att i 

resultatet uppnå balanskravet, för att kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara 

uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och 

lång sikt. 

 

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att 

hushålla över tiden. Det innebär att ekonomi ska vägas mot verksamhet på kort sikt och 

att verksamhetens behov ska vägas på längre sikt.  

 

Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. 

 

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära 

kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska 

behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste ange 

en ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av 

finansiella mål. 

 

Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett 

kostadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god 

ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband 

mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.  

 

Uppföljning av ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Bräcke kommun” ska ske 

årligen inför budgetarbetet.  

 

Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter samt årsredovisningar syftar till att 

identifiera hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. Förvaltnings-

berättelsen ska innehålla en utvärdering av om finansiella mål samt mål och riktlinjer 

för verksamheten har uppnåtts och följts.  
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Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska slå fast principer avseende kommunens 

strategi i ett mer långsiktigt perspektiv än tidigare. Det innebär att riktlinjerna bör 

sträcka sig 5-10 år framåt för att vara vägledande för kommunens ekonomiska 

ambitioner och för de mål och riktlinjer som utarbetas för verksamheterna. En viktig 

utgångspunkt är därmed en analys vad god ekonomisk hushållning innebär för Bräcke 

kommun och hur riktlinjer kopplade till detta ska uppnås. 

 

Innebörden av god ekonomisk hushållning i Bräcke kommun 

 

Finansiella slutsatser 

 

 Befolkningsprognosen för 2014-2023 visar en befolkningsminskning med i 

genomsnitt 70 personer per år. Minskningen är störst under de första åren och 

minskar successivt. 

 

 Kommunens intäkter kommer att minska på grund av befolkningsminskningen.  

 

 Det finns en stor risk att intäktsminskningarna blir större än vad 

befolkningsminskningen motsvarar på grund av kommunens stora andel 

statsbidrag. 

 

 Risken för en relativ kostnadsökning är stor, främst på grund av 

teknikutveckling, nya uppgifter/ökade krav och svårigheter med 

kompetensförsörjningen.  

 

 Kommunens nettokostnader, för yngre och äldre samt socialt utsatta, ligger 

generellt sätt högre än såväl jämförbara kommuner som förväntad kostnad. 

 

 Kommunens finansiella ställning behöver förbättras och stärkas under den 

kommande 10-års-perioden. Anledningen är dels att kommunens långfristiga 

låne- och pensionsskuld, dels att soliditeten behöver stärkas för att möta 

framtida utmaningar. 

 

 Den strategiska planeringen, avseende hur och vilken kommunal service som 

ska bedrivas, behöver vidareutvecklas så att den omfattar mer än ett till två år 

för att uppnå en genomsnittlig resultatnivå på en procent. 

 

 Prioriteringar behöver göras så att de årliga investeringsramarna inte överstiger 

femton miljoner kronor.  

 

Övergripande verksamhetsspecifika slutsatser 

 

 Oavsett om verksamheter är lagstadgade eller inte så finns det ett antal som är 

nödvändiga i någon omfattning för att kommunen ska leverera en god 

kommunal service. Huvudanledningen att ett antal ej lagstadgade verksamheter 

ingår är att kommunen är den enda lokala organisationen som i praktiken kan 

fungera som lokomotiv i utvecklingsarbetet.  
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 Kommunens organisation är i huvudsak bemannad på ett korrekt sätt för att 

utföra de uppgifter som ska utföras. Det innebär att möjligheterna till 

effektiviseringar (och kostnadsbesparingar) är ytterst små.  

 

 Det finns ett behov att se över och hitta former som resulterar i att 

kontrollspannets bredd för kommunens chefer understiger 30 medarbetare.  

 

 Redundansen kopplat till specialkompetenser vid längre frånvaro och under 

semesterperioden behöver på sikt stärkas för att arbetsmiljön ska vara långsiktigt 

hållbar. 

 

 Kommunen behöver fortsätta att utveckla samarbeten med andra kommuner. 

Syftet med samarbetena är i första hand att minska sårbarheten och förbättra den 

framtida kompetensförsörjningen.  

 

 Vuxenutbildningen är en mycket viktig del i kompetensförsörjningen av 

undersköterskor. Kommunen behöver utveckla nya metoder för att förbättra 

kompetensförsörjningen, i första hand avseende sjuksköterskor och 

förskollärare. Kompetensförsörjningen gällande lärare, främst på senaredelen är 

starkt beroende på en väl avvägd organisation som medger att heltidstjänster kan 

erbjudas. 

 

 Resurser för kompetensutveckling bör stärkas och inriktas så att det dels är ett 

verktyg som underlättar kompetensförsörjningen och dels för att 

kompetensutveckla befintlig personal så att de besitter den kompetens som krävs 

i deras uppdrag för att upprätthålla en god kvalitet i servicen till medborgarna. 

 

 Under de närmaste fem åren bör verksamhetsanpassningar prioriteras inom 

teknik- och infrastrukturavdelningens och skol- och barnomsorgsavdelningens 

ansvarsområden.  

 

 Inriktningen för övriga verksamheter bör främst inriktas mot att genomföra 

verksamheten på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.  

 

 Reformutrymmet är ytterst begränsat eftersom det behövs om tio år när 

äldreomsorgens organisation behöver förändras. 

 

Avdelningsspecifika slutsatser 

 

Staben 

 

 Stabens personalresurser är i ett helhetsperspektiv på gränsen till 

underdimensionerade i förhållande till de uppgifter som ska hanteras. Det 

medför att möjligheterna att ålägga staben ytterligare uppgifter, utan 

resursförstärkning, är mycket begränsade.  
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 Resurserna för kompetensutveckling behöver på sikt ökas. Framtida 

kompetensförsörjning kommer troligen medföra ett högre löneläge eftersom 

kraven på högskolebehörighet och specialistkompetens blir allt högre. 

 

 

Tillväxtavdelningen 

 

 Översyn av och förändringar i kommunens kulturskola, ungdomsgårdar och 

biblioteksverksamhet bör ske när organisationsförändringar i grundskolans 

organisation genomförs.  

 

 Nivån på kommunens bidrag till föreningsverksamhet bör behållas eftersom 

civilsamhället bidrar till ökade intäkter och minskade kostnader för kommunen. 

 

 Inom områdena näringsliv, landsbygdsutveckling och folkhälsa bedöms 

kommunen idag vara rätt dimensionerad och nivån kan förväntas kvarstå på 

samma nivå under överskådlig tid.  

 

 Inom informationsområdet och kollektivtrafiken är risken överhängande att det 

finns behov av resursförstärkningar för att möta framtida behov. 

 

Vård- och omsorgsavdelningen 

 

 En revidering av nyckeltalen för kommunens större äldreboenden är troligen 

nödvändig för att möta ett ökat omsorgsbehov (på grund av fler dementa). 

 

 Under perioden bedöms minst en gruppbostad vara möjlig att avveckla.  

 

 Under den senare delen av prognosperioden är det nödvändigt att genomföra en 

större översyn av kommunens organisation för särskilda boendeformer.  

 

 Kompetensutvecklingen av befintlig och framtida personal samt en väl 

fungerande schemaprocess är framgångsfaktorer för att verksamheten ska vara 

kostnadseffektiv. 

 

Skol- och barnomsorgsavdelningen 

 

 Införandet av lärarlegitimationer i kombination med elevminskning kan 

innebära att en organisationsförändring är nödvändig för att möjliggöra framtida 

rekryteringar och en hållbar tjänsteplanering.  

 

 Det är nödvändigt att snarast genomföra organisatoriska förändringar inom 

grundskolan. Huvudskälen till detta är både ekonomiska och pedagogiska.  

 

 Fortbildningsinsatser inom främst grundskola är en förutsättning för att 

kommunen ska kunna behålla en god kvalitet i verksamheten och möta framtida 

kompetensförsörjningsbehov.  
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 Kompetensutveckling inom IT-området bör prioriteras för avdelningens 

personal.  

 

 Vuxenutbildningen utgör en viktig del i kommunens integration av nyanlända 

och som ett kompetensförsörjningsverktyg för vård och omsorg. 

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 

 

 Fjärrvärmeverksamheten, samt affärs- och industrilokaler bör avyttras där det är 

möjligt.  

 

 Åtgärder bör snarast vidtas så att vakansgraden för bostadsverksamheten 

understiger fyra procent. Åtgärderna omfattar i första hand försäljning och 

ombyggnation.  

 

 Inom övriga verksamheter bör fortsatt effektivisering och anpassning av 

verksamhet stå i fokus.  

 

 Utökade resurser kommer att behövas inom området gator och vägar för att 

bibehålla och förbättra vägstandard inom kommunens fyra större orter – Bräcke, 

Gällö, Pilgrimstad och Kälarne. 

 

Sociala avdelningen 

 

 Det förebyggandet arbetet inom individ- och familjeomsorgen bör fortsätta och 

vidareutvecklas.  

 

 Kommunens kursändring med ett tydligare fokus på arbetsmarknadsåtgärder är 

en förutsättning för en väl fungerande integration, samtidigt som åtgärderna 

resulterar i kostnadseffektiviseringar inom individ- och familjeomsorgen. 

 

Bygg- och miljöavdelningen 

 

 Kommunstyrelsen bör nogsamt följa upp att bygg- och miljönämnden och dess 

avdelning har erforderliga resurser för att lösa sitt uppdrag.  

 

 Samarbeten med andra kommuner är av största vikt för att möjliggöra en 

långsiktig kompetensförsörjning. Det finns förutsättningar för mer långtgående 

samarbetsformer inom verksamhetsområdet. 

 

Nedanstående finansiella och verksamhetsspecifika riktlinjer ska vara vägledande 

för de mål som fastställs i kommande kommunplaner (årsbudgetar). 
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Kommunfullmäktiges lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Finansiella riktlinjer 

 Kommunens ekonomiska resultat ska i genomsnitt uppgå till minst en procent 

av skatter och statsbidrag under perioden 2015-2024. 

 

 Kommunens långfristiga låneskuld ska årligen minska. 

Verksamhetsspecifika riktlinjer 

 Effektiviseringar, med bibehållen service, som leder till lägre kostnader ska 

prioriteras inom alla verksamhetsområden. 

 

 Samarbeten med andra kommuner ska eftersträvas när det resulterar i en 

effektivare hantering och/eller förbättrar kompetensförsörjningen. 

 

 Riktvärdet avseende kontrollspannets bredd för kommunens chefer ska vara 

högst 30 medarbetare. Funktionell mångfald och mängden handläggaruppgifter 

för respektive chef innebär ett mindre kontrollspann. 

 

 Vakansgraden inom kommunens bostadsbestånd ska minska och uppgå till 

högst fyra procent år 2024.  

 

 Lokaler som inte används i kommunens egen verksamhet ska avyttras där det är 

möjligt. 

 

 Energieffektiviserande åtgärder ska prioriteras för bostäder och 

verksamhetslokaler. 

 

 Resurser ska prioriteras för att möjliggöra ökade förebyggande 

investeringsåtgärder inom vatten och avlopp samt gator och vägar. 

 

 Det förebyggande arbetet ska prioriteras inom verksamheterna integration samt 

individ- och familjeomsorg. 

 

 Vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder ska prioriteras i verksamheten. 

 

 Resurser för kompetensutveckling och fortbildningsinsatser ska prioriteras upp 

för att säkerställa en god kvalitet i kommunens verksamheter. 

 

 Kommunen ska utveckla metoder som förbättrar kompetensförsörjningen 

avseende sjuksköterskor och förskollärare. 

 

 Organisatoriska förändringar inom kommunens grundskola och barnomsorg ska 

genomföras. 

 

 Reformutrymmet under de kommande åren är begränsat till en satsning på en 

skidtunnel i Gällö. 
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 Under den senare delen av prognosperioden (runt år 2020) ska kommunen 

utreda hur organisationen för äldreomsorg ska anpassas för att möta 

omsorgsbehovet efter år 2025. 

 

 Miljömässiga och sociala hänsyn ska alltid beaktas i enlighet med gällande 

policys.  

 

 Inom de ekonomiska ramarna för god ekonomisk hushållning satsa på 

utveckling av IT-struktur och effektivare IT-användning.  

 

 


