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Kommunstyrelsens  förslag  till  beslut

Komt'nunstyrelsen  föreslår  koinrnunfullmäktige  att godkänna

finansiella  mål.

Ärendesammanfattning
I KS  verksainhetsplan  år 2022  har  Ekonomikontoret  iuppdrag  att ta

fram  finansiella  mål  för  kommunen  och  dess verksainheter.

Nuvarande  finansiel}a  mål:

*  Årets  resultat  av skatteintäkter  och  generella  bidrag  -

målvärde  2%

*  Kommunens  soliditet  -  målvärde  minst  60%

*  Ko'inrnunens  investeringsram  motsvaras  av

avslaivningskostnaden  -  målvärde  "Ja"

*  Nettokostnader  för  verksamheterna  ska  inte  överstiga  4%

jämfört  med  föregående  år -  målvärde  mindre  än 4%

Förslag  på nya  finansiella  mål:

*  Årets  resultat  av skatteintäkter  och  generella  bidrag  -

målvärde  2%

*  Komi'nunens  soliditet  -  målvärde  minst  40%

*  Verksamheternas  nettokostnadsutveck1ing  -  målvärde

mindre  än 4%

*  Kassalikviditet-målvärdelOO%

*  Budgetföljsamhet-målvärde+/-O

*  Skattefinansieringsgrad  för  komrnunens  investeringar  ska

vara  100%  över  tid  -  målvärde  IOO%

Beskrivning  av respektive  mål:

Årets  resultat

Ett  resultat  på runt  2-3%  av skatteintäkter  och  statsbidrag

brukar  betraktas  som  god  ekonomisk  hushållning,  då det  i de

flesta  svenska  koinmuner  ger  ett utrymme  till  att, förutom

finansiera  den  löpande  driften,  även  finansiera  en stor  del  av

kommunens  investeringar.

Soliditet

Beskriver  hur  korni'nunens  långsiktiga

finansiella  styrka  utvecklas.  Ju högre  soliditet  desto

starkare  finansiellt  handlingsutryrnme.
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Verksamheternas  nettokostnadsutveckling
Beskriver  nettokostnadsutvecklingen  jämfört  med  föregående  år.

Kassalikviditet

Beskriver  kornmunens  kortsiktiga  beta1ningsberedskap.
Vid  100%  täcks  de kortfristiga  skulderna  av likvida  medel,
kortfristiga  fordringar  och  kortfristiga  placeringar.

Budgetföljsamhet

Beslaiver  avvikelsen  mellan  utfall  och  budget.

Skattefinansieringsgrad  för  kommunens  investeringar
Beskriver  hur  stor  del av kommunens  nettoinvesteringar  som  kan
finansieras  med  skatteintäkter  när  löpande  driften  är finansierad.

*  100oAinnebärattsamt1igainvesteringarkanfinansieras

med  skatteintäkter.

@ Under  100%  tvingas  kommunen  låna  medel  eller
ianspråktaga  av Likviditet.

*  Over  100%  kan  kommunen  amortera  skulder  eller  öka
likvida  medel.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
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