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God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen (kap. 8 §1) ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav
på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå detta krävs en
ändamålsenlig styrning, till exempel genom att sätta upp mål, upprätta planer och program samt
kontinuerligt följa upp utvecklingen för såväl verksamhet som ekonomi.
Till en god ekonomisk hushållning hör också att ha beredskap att möte framtida utmaningar genom att i
god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser i stället för insatser i
efterskott. Ett positivt resultat behövs för att kunna egenfinansiera investeringar som överstiger årets
avskrivningar och inte definieras som stora och långsiktiga.
I kommunallagen regleras att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna samt att det,
för verksamheten, ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För
ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Sydarkivera ska, i budgeten, formulera och föreslå mål för sin verksamhet. Dessa ska visa hur förbundet
avser uppfyllandet av övergripande mål och strategier. Strategierna följs kontinuerligt upp vid bl.a.
månadsmöten för personalen och det upprättas lägesrapporter inför varje styrelsemöte, som sker 4 gånger
per år.

Finansiella mål:
Genom att fastställa långsiktiga, finansiella mål blir dessa styrande för vad Sydarkivera långsiktigt vill uppnå
ifråga om förmögenhetsutveckling, vad den löpande verksamheten kan kosta, vilka resultatnivåer som krävs
samt investeringsverksamhetens omfattning och finansiering.
·

En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna
En ekonomi i balans utgår en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör
vara tillräckligt stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande
generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre medlemsavgift.

·

Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent
Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och
reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som
redovisas och en beredskap för oförutsedda kostnader.

·

Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 %.

·

Förbundets likviditet
Målet för Sydarkivera är att ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive
de förtroendevaldas arvoden och ersättningar.

·

Soliditeten ska vara oförändrad
Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder
till leverantörer. Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel.
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