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God ekonomisk hushållning och finansiella mål
Bakgrund
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för verksamhetens
omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika
verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, dvs koppling mellan ekonomi och
verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet
samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydlig.
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga
att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot
verksamhetens behov på längre sikt. Om en kommun under ett år eller flera år förbrukar mer pengar
än den får in innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala
för denna överkonsumtion.
Finansiella mål bör omfatta och utgöra restriktion för:
kostnader kan vi tillåta oss)
nsiering av dessa
Finansiella mål för Ale kommun
Nettokostnadsandelen skall vara högst 96 %.
Nämnderna skall ha en ekonomi som klarar förändring dvs inte bundit upp hela budgeten.
Uttryckas som att minst en procent av nämndramen
alternativt en procent av omsättningen, för de verksamheter som ej är skattefinansierad eller
interndebiterar ut sina kostnader.
Självfinansieringsgrad av investeringar skall i genomsnitt under en rullande åttaårsperiod
med 2016 som startår uppgå till minst 70 procent.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen skall öka med en procent årligen på lång sikt.
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall på lång sikt öka. Kommunens soliditet skall
vara positiv och inte minska fler än två år i rad.
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Begreppsförklaring
Nettokostnadsandel: Nyckeltalet mäter årets nettokostnader i relation till skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Målsättningen är att
nettokostnaden ska vara 96 procent. Det innebär omvänt uttryckt att summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning ska vara 4 procent
högre än kostnaderna. Det finns ett direkt samband mellan kommunens resultat och
finansieringen av investeringar.
Självfinansieringsgrad av investeringar: Nyckeltalet beskriver hur stor andel av
nettoinvesteringarna som finansieras av egna medel. Det tas fram genom att dividera årets
resultat (plus avskrivningar) med nettoinvesteringarna. Den långsiktiga målsättningen bör
vara att självfinansieringsgraden ska vara 100 procent. De närmaste åren kommer det inte
vara möjligt att uppnå detta mål, p.g.a. den höga investeringsnivån med anledning av att
kommunen växer. Målet är därför satt till 70 procent.
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen: Soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som anger hur
stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Nyckeltalet mäter kommunens
långsiktiga finansiella utrymme. Målsättningen för kommunen är att förändringen ska vara
positiv.
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