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Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att av årets positiva resultat
förs 9 mnkr till resultatutjämningsreserven.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att besluta att av årets positiva resultat
öronmärks 26 mnkr av det ökade egna kapitalet i annan reservering, varav 10 mnkr för
framtida infrastruktur, 7 mnkr framtida pensioner samt 9 mnkr för framtida omställning och
omstrukturering av verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Det är glädjande att se att Ekerö kommun återigen, för sextonde året i rad går med överskott
efter en balanserad och avvägd hantering av kommuninvånarnas resurser. Ekeröalliansen
har tagit ansvar och tillsammans med kompetenta och effektiva tjänstemän förvaltat
kommuninvånarnas skattepengar på bästa sätt.
Årets överskott är lite av ett rekord och beror naturligtvis mycket på pandemins effekter
under föregående år. En del av det beräknade överskottet baseras på att staten har tillfört
kommunen medel i form av bidrag. Det kan noteras att dessa bidrag är i sådana volymer att
kommunen har haft svårt att använda dessa resurser. Med hänsyn taget till dessa effekter så
är det ekonomiska utfallet mycket gott, tack vare ett långsiktigt och engagerat arbete i att
ständigt hitta förbättringar och effektiviseringar i de kommunala verksamheterna.
Årets resultat är som sagt rekordstort och sätter därför stort ansvar på oss att pengarna
hanteras på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Vi är en kommun i ständig utveckling vilket
kan vara kostsamt under vissa perioder. De närmaste åren kommer vi behöva göra många
tunga investeringar. Det är därför viktigt att vi hanterar årets vinst ansvarsfullt.
Vi behöver dels spara i ladorna för framtidens utveckling, dels hantera våra medarbetares
pensioner på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Vi ser framöver ett behov av att utveckla
vår infrastruktur då vår kommunikation ökar i takt en ökande befolkning, vi har många
infrastrukturrelaterade investeringar framför oss och det är därför viktigt att vi hanterar
dessa pengar på ett långsiktigt sätt. Till sist måste vi även kontinuerligt arbeta med att
maximera marginalnytta åt våra medborgare, då måste vi ha resurser för att genomföra
effektiviserings och förbättringsarbeten. I framtiden kommer vi inte kunna göra saker som vi
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alltid har gjort inte heller på samma sätt fast billigare. Vi vill därför avsätta en rejäl del av
årets överskott till framtida omställning och omstrukturering av verksamheter, detta
kommer att möjliggöra projekt så som processifiering och digitalisering av våra
verksamheter och även göra det möjligt att jobba mer tvärfunktionellt.
Av föregående års resultat föreslår jag att vi reserverar 9 miljoner kronor till
resultatutjämningsreserven, 10 miljoner kronor till framtida infrastruktursatsningar, 7
miljoner kronor till framtida pensionsavsättningar samt 9 miljoner kronor till framtida
omställning och omstruktur av verksamhet.
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