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Policy för god ekonomisk hushållning i Vetlanda
kommun
Vetlanda kommun inrättar i enlighet med kommunallagen 8 kap
resultatutjämningsreserv. Denna policy refererar till kommunallagen 8:1 som
stadgar att kommunfullmäktige skall besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.
Vetlanda kommun har under de senaste åren stärkt sin finansiella ställning. Det
finns behov av att fortsatt stärka den finansiella ställningen eftersom kommunen
inte är skuldfri, hela pensionsskulden som redovisas inom linjen har heller inte
täckning i balansräkningen.
Befolkningsutvecklingen har stabiliserats även om kommunen tappat några
invånare de senaste åren, minskningen får dock sägas ligga inom felmarginalen
för en godkänd prognos. Skulle befolkningen minska i en ökad takt behöver dessa
riktlinjer ses över eftersom kommunen då blir mer sårbar. Med en minskande
befolkning skall både dagens pensionskostnader och pensioner intjänade före
1998 betalas av en lägre skattebas. Detta utgör en ekonomisk risk för alla
kommuner med negativ befolkningsutveckling.
Ekonomiska mål
Det långsiktiga resultatmålet är 2 % av skatter och bidrag. Om någon låneskuld
inte föreligger och hela ansvarsförbindelsen för pensioner har täckning i
balansräkningen enligt ovan kan resultatmålet sänkas till 1 % av skatter och
bidrag.
Årets investeringar skall vara självfinansierade, dvs. inte överstiga avskrivningar
och årets resultat.
Låneskulden skall årligen minska.
Årets nettokostnader skall inte överstiga 98 % av skatter och bidrag.
Kommunfullmäktiges beslutade mål är styrande för verksamheten. Vid konflikt
mellan mål och tillgängliga ekonomiska medel är det de ekonomiska resurserna
som är styrande för verksamheten.
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Resultatutjämningsreserv
Resultatutjämningsreserven är uppdelad i en resultatreserv och en
utvecklingsreserv.
Resultatreserven kan användas för att återställa negativt resultat vid negativt
resultat i balanskravsutredning. Resultatreserven kan också disponeras i
budgetarbetet för att utjämna konjunktursvängningar. När medel ur
resultatreserven föreslås nyttjas i budget skall särskild utredning om kommunens
ekonomiska ställning göras för att försäkra sig om att disponerade medel inte
riskerar att allvarligt skada kommunens ekonomiska ställning. Soliditeten bör inte
understiga 50 %.
Utvecklingsreserven kan disponeras löpande för ändamål som
kommunfullmäktige beslutar. I möjligaste mån skall insatser som finansieras
genom att medel disponeras ur utvecklingsreserven inte höja de löpande
driftskostnaderna. Bredbandssatsningar, eftersatt fastighets och gatuunderhåll
samt IT satsningar i skolan är exempel på insatser som varit föremål för
diskussion.
Redovisning
Insatser som beviljats ur utvecklingsreserven skall redovisas separat. Beviljat
belopp för året redovisas som budget och utfall redovisas i förhållande till denna
budget. Dessa åtgärder redovisas i prognos på separat rad så att de tydligt skiljs
från den ”vanliga” verksamheten.
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