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1.
1.1

Inledning
Syfte

Kommunallagen föreskriver att regioner ska ha god ekonomisk hushållning
med en ekonomi i balans samt att regionfullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Innehållet i denna policy är
Region Stockholms riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
kommunallagens mening.
God ekonomisk hushållning ska säkerställa en ändamålsenlig verksamhet
och en effektiv hushållning med regionens skattemedel. Den ska också
bibehålla värdet på regionens tillgångar och eget kapital så att inte
kommande generationer belastas av de beslut som fattas idag. God
ekonomisk hushållning ska gälla långsiktigt över flera budgetperioder för
att säkerställa ekonomisk stabilitet.

1.2

Tillämpning

Policy för god ekonomisk hushållning gäller för samtliga verksamheter
inom Region Stockholm, det vill säga samtliga nämnder samt hel- och
delägda bolag.

2. Policy
2.1

God ekonomisk hushållning

Region Stockholm ska beakta långsiktigt god ekonomisk hushållning i allt
beslutsfattande. God ekonomisk hushållning innebär att Region Stockholm
ska ha en uthållig ekonomi över tid där resultatöverskott och måluppfyllelse
möjliggör att länets invånare erhåller en tillgänglig hälso- och sjukvård med
god kvalitet och en attraktiv kollektivtrafik.
Resultatöverskott krävs för att det egna kapitalet ska följa samhällets löneoch prisutveckling samt för att ta ansvar för Region Stockholms långsiktiga
finansiering av tillgångar, skulder och pensioner. Positiva ekonomiska
resultat behövs för att möta svängningar i konjunkturer, hantera oväntade
kostnader och utveckling av verksamheten. Överskott kan därför reserveras
i en resultatutjämningsreserv för att ta ansvar för en fungerande
verksamhet även i sviktande konjunkturer.
Till god ekonomisk hushållning hör även att koncernens driftkostnader och
ersättningsinvesteringar ska finansieras inom koncernens kassaflöde.
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Framtida pensioner ska tryggas genom god finansiell planering. Region
Stockholms årliga avsättning till pensioner används till att finansiera
koncernens investeringar.
Region Stockholms ekonomiska förutsättningar regleras inom ett ramverk
som styrs av koncernens långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga
mål samt resultatkrav för nämnder och bolag. Som stöd till ramverket ska
Region Stockholm ha en ändamålsenlig ekonomistyrning med processer för
budget och uppföljning, investeringar, finansiell styrning och riskhantering
samt väl underbyggda beslut.

2.2

Styrande principer

Mål för god ekonomisk hushållning
I den årliga budgeten ska det anges mål och indikatorer som stödjer en god
ekonomisk hushållning. Dessa mål ska bidra till:
 en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.
 att det egna kapitalet ska öka för såväl koncernen Region Stockholm,
som för enskilda nämnder och bolag, för att säkerställa Region
Stockholms soliditet.
 att säkerställa hur stor andel av nyinvesteringar som kan finansieras
med upptagna lån.
 en tydlig och enhetlig kapitalstruktur för Region Stockholms nämnder
och bolag samt dotterbolag, för att säkerställa ett robust ägande.
Finansiella risker
En grundläggande princip för finansiella risker inom Region Stockholm är
att dessa ska hanteras inom kommunallagens krav, enligt affärsmässiga
principer och med hänsyn till totalkostnaden. I de fall Region Stockholm tar
på sig finansiella risker genom avtal i den operativa verksamheten eller
investeringsverksamheten ska detta föregås av en riskanalys. För
finansverksamheten (förvaltning av finansiella tillgångar och skulder) gäller
att det överordnade målet är att säkerställa Region Stockholms
betalningsförmåga på såväl kort som lång sikt.
Ekonomistyrning
Grunden i Region Stockholms ekonomistyrning är resultatstyrning. Beslut
som påverkar ekonomi och resultat får endast fattas inom Region
Stockholms rådighet och den rådighet som följer med respektive nämnds
och bolags roll och ansvar inom koncernen. Nämnder och bolag ansvarar
för sitt eget resultat samt tillgångar, skulder och finansnetto.
Långsiktiga beräkningar av koncernen Region Stockholms ekonomiska
utveckling ska genomföras årligen, vilka bland annat ska beakta
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befolkningsutvecklingen samt prioriteringar för verksamheten. Detta ska
utgöra en grund för bedömningen av den långsiktiga ekonomiska
uthålligheten.
Inom Region Stockholm får det inte förekomma några fria nyttigheter. Alla
beslut som medför förändrade ekonomiska förhållanden ska vara
finansierade och den som fattar ett beslut bär ansvar för att säkerställa
finansieringen. Avvikelser ska åtföljas av åtgärder som kvantifieras och följs
upp.
Investeringar
Region Stockholms investeringar ska bidra till att nå regionfullmäktiges
mål, bidra till långsiktig ekonomisk uthållighet, samordnas och planeras
utifrån ett koncernperspektiv. Investeringarna ska hanteras i enlighet med
Region Stockholms principer och processer för ekonomistyrning och
styrande dokument samt ha säkerställd finansiering av investeringsutgifter
samt efterföljande kostnader.

2.3

Tillämpning av resultatutjämningsreserv

Kommunallagen, 11 kap. 14 §, reglerar hur delar av ett positivt resultat kan
reserveras i en resultatutjämningsreserv, RUR. Syftet med RUR är att ge
kommuner och regioner möjlighet att under vissa förutsättningar reservera
medel för att täcka underskott vid ett senare tillfälle. Reserven kan
användas för att utjämna effekter av variationer i intäkterna under
konjunkturcyklerna. Varken avsättning till eller disponering av RUR
påverkar resultatet utan görs som en särskild öronmärkning av eget kapital
i balansräkningen.
Reservering till resultatutjämningsreserven
Kommunallagen anger minimikrav för reservering till RUR. För Region
Stockholm innebär det att reservering får göras med högst ett belopp som
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat, eller den del av
årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger två procent av
summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning.
Resultatutjämningsreserven får maximalt uppgå till hälften av eget kapital
inklusive övriga öronmärkningar.
Disponering av resultatutjämningsreserven
Medel från RUR får disponeras under lågkonjunktur, vilket definieras som
de år när den årliga förändringstakten för skatteunderlaget för riket
understiger den genomsnittliga förändringstakten under de senaste tio
åren.

