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1. Inledning 

Ekonomistyrningsprinciperna innehåller ramverket för den ekonomiska styrningen av 

kommunens verksamhet. Syftet med styrprinciperna är att tydliggöra de interna regelverk och 

processer som används för att planera och följa upp ekonomin, så att kommunens övergripande 

målsättningar för ekonomi och verksamhet kan nås.  Kommunens styrning av de kommunägda 

bolagen sker genom särskilda ägardirektiv.  

 

Lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning ska vara en given utgångspunkt i den 

ekonomiska förvaltningen. Därtill genomsyrar kommunens värdegrund öppenhet, delaktighet och 

helhetssyn, arbetet med ekonomisk planering och uppföljning.  

2. Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens ekonomiska planering och 

uppföljning och fastställer policy för den ekonomiska styrningen. Kommunfullmäktige fattar 

beslut om årliga ramar för styrelse och nämnder i mål- och resursplanen. 

 

Kommunstyrelsen ska följa verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat och övervaka att 

verksamheten utförs kvalitetssäkrat och effektivt samt bedrivs inom de ekonomiska ramar som 

kommunfullmäktige beslutat. 

 

Nämnder och styrelse ansvarar för att driva verksamhet inom tilldelad ram och följa upp budget 

och verksamhet enligt fastställd tidplan. Nämnden är även ansvarig för att budgeterad eller i övrigt 

beslutad verksamhet kommer till utförande i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl 

kostnads- verksamhets-, prestations, och kvalitetsmässigt. 

3. Budget  

3.1. Tidplan för budgetprocessen 
 

Budgetanvisningar och detaljerad tidsplan tas fram av ekonomiavdelningen. 
 

November-februari 
 

Budgetupptakt - planeringsförutsättningar: Under hösten arbetar förvaltningen fram planerings-

förutsättningar inför kommande budgetprocess, och en dialog påbörjas mellan ekonomi-

avdelningen och budgetberedningen. Planeringsförutsättningar innehållande omvärldsanalys, 

befolkningsprognos, skattesats, finansiella mål, tidsplan för budgetprocessen som presenteras för 

budgetberedningen.  
 

Skatteprognos och resursberäkning: Förvaltningen arbetar fram en preliminär resursfördelning 

utifrån föregående års kommunbidrag (budgetplan), planeringsförutsättningar, ny skatteprognos-

beräkning från SKR. Budgetberedningen och återkopplar till förvaltningen om vilka preliminära 

budgetramar facknämnderna ska konsekvensbeskriva inför budgetdialogen i maj.  
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Mars-maj 
 

Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram: Förvaltningarna konsekvensbeskriver på 

nämndsnivå givna budgetförutsättningar. Förvaltning och nämnd tar fram förslag till nyckeltals- 

indikatorer i syfte att styra mot fullmäktiges beslutade verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning. Målvärdena ska rymmas inom den preliminära budgetram som budgetberedningen 

meddelat nämnden.  Föreslagen budget samverkas med fackliga organisationer och beslutas av 

respektive facknämnd innan budgetdialogen i maj.  

 

Budgetdialog: I maj hålls budgetdialog där förvaltningschefer, nämndspresidier och budget-

beredningen samtalar om konsekvenser av budgetförutsättningar, möjligheter att uppfylla 

fullmäktiges mål och kommande investeringsbehov. 
 

Juni – december 
 

Budgetbeslut: Kommunstyrelsen överlämnar i maj/juni ett förslag till Mål- och resursplan som 

fullmäktige beslutar om i juni månad. Vid valår beslutas budgeten även av den nya kommun-

fullmäktige i november månad.  
 

Efter fullmäktiges beslut om mål- och resursplan beslutar kommunstyrelsen och respektive 

facknämnd om mål och driftbudget för den egna verksamheten i nämndens internbudget. Beslut 

bör tas senast i december månad. Undantaget valår då internbudget beslutas av nytillträdd nämnd 

efter årsskiftet. 
 

Handlingsplaner och detaljbudget: Förändringar av kommunbidraget ska konsekvensbeskrivas i 

internbudgeten, både avseende verksamhet och mål-värden. Aktiviteter tas fram av förvaltningen 

i syfte att uppnå de styrande verksamhetsmålen samt verksamhetsmålen för god ekonomisk 

hushållning. Nämndens budget fördelas ut på respektive ansvar och verksamhet.  

 

Fullmäktige beslutar om detaljerad investeringsbudget. 

 

Bild budgetprocessen över året: 

 

 

JANUARI-FEBRUARI

Budgetberedningen meddelar 
preliminära ramar utifrån 

planeringsförutsättningar och 
senste skatteprognosen.

MARS-APRIL

Prel. ramar 
konsekvensbeskrivs av 

förvaltningen. 

Nämnderna föreslår drift-
och investeringsbudget, 

samt mål. 

Nämndernas förslag till 
budget och plan samverkas.

MARS-APRIL

Prel. ramar 
konsekvensbeskrivs av 

förvaltningen. 

Nämnderna föreslår drift-
och investeringsbudget, 

samt mål. 

Nämndernas förslag till 
budget och plan samverkas.

MAJ

Budgetdialog mellan 
nämnder och 

budgetberedning.

Central samverkansgrupp 
informeras  om föreslagen 

Mål- och resursplan.

JUNI

Fullmäktige beslutar 
mål- och resursplan 
inkl. utdebitering.

AUGUSTI-DECEMBER

Styrelse och nämnder antar 
internbudget och 

internkontrollplan. 

Facknämndernas internbudget 
anmäls till kommunstyrelsen.

Förvaltningen färdigställer 
detaljbudget. 

Fullmäktige beslutar detaljerad 
investeringsbudget

Dialog med budgetberedningen 
påbörjas inför nästkommande 

budgetår.

AUGUSTI-DECEMBER

Styrelse och nämnder antar 
internbudget och 

internkontrollplan. 

Facknämndernas internbudget 
anmäls till kommunstyrelsen.

Förvaltningen färdigställer 
detaljbudget. 

Fullmäktige beslutar detaljerad 
investeringsbudget

Dialog med budgetberedningen 
påbörjas inför nästkommande 

budgetår.
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Driftbudget 
 

Mål- och resursplanen innehåller ett budgetår och minst två planeringsår. 
 

Nämnden tilldelas ett kommunbidrag (budgetram) av kommunfullmäktige för verksamheten.  
 

Nämndens uppgift under året är att inom kommunbidragets ram bedriva verksamhet enligt 

beslutade mål, strategier och verksamhetsplan.  
 

Ansvarig nämnd äger rätt att fritt omdisponera resurser inom tilldelat kommunbidrag. Anslags-

bindningsnivån blir därmed respektive nämnd. Hänsyn ska tas till de mål och uppdrag som 

angivits av kommunfullmäktige.  
 

Tilldelat kommunbidrag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte 

räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att verksam-

heten ryms inom tilldelad ram. Den ordinarie verksamheten ska inrymmas inom det kommun-

bidrag som kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. Undantag från detta ska redovisas och 

godkännas i samband med budgetarbetet. 
 

Nämnden är skyldig att se till att inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser utan att 

finansieringen är klarlagd. Tilläggsanslag under löpande budgetår ges i princip endast då en 

nämnd eller styrelse får nya verksamhetsuppgifter. Beslutsunderlag för utökad eller förändrad 

verksamhet ska innehålla kostnadsredovisning både för innevarande år och på längre sikt, tex. 

helårseffekt av driftkostnader. 
 

Kommunbidraget inkluderar även kapitalkostnader. Budgetkompensation för kapitalkostnader i 

driftredovisningen ges till nämnderna då investeringen följer beslutad investeringsbudget. 

 

3.2. Investeringsbudget 
Investeringsanslag fastställs av kommunfullmäktige.  
 

En utgift redovisas som en investering om samtliga av följande kriterier är uppfyllda: 

• Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år 

• Tillgången är avsedd för stadigvarande bruk 

• Beloppet är av väsentlig storlek, vilket innebär minst ett halvt prisbasbelopp 
 

För mer information se även investeringsriktlinjen för Sotenäs kommun. 

4. Uppföljning 

För att kommunens styrsystem ska fungera måste uppföljningsprocessen skötas på ett 

systematiskt och regelbundet sätt i tiden samt innehålla både ekonomi, prestationer och kvalitets-

aspekter. Syftet med uppföljningen är att ge återkoppling av genomfört arbete, visa graden av 

måluppfyllelse, ge underlag för förbättring/utveckla nya arbetsmetoder, omfördela resurser med 

mera.  
 

Anvisningar och tidsplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet tas fram av ekonomi-

avdelningen för kommunen/koncernens rapporteringstillfällen.  
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Bild över uppföljningsprocessen: 
 

 
 

 

4.1. Ekonomisk budgetuppföljning med helårsprognos  
Ekonomisk uppföljning för innevarande år sker löpande i förvaltningarna. Helårsprognoser 

upprättas och delges facknämnderna och kommunstyrelsen per februari, april, augusti och 

oktober.  
 

För kommunstyrelsen presenteras helårsprognosen som en sammanställning över hela 

kommunens verksamhet. För respektive facknämnd presenteras prognosen grupperat per 

verksamhetsområde.  
 

Uppföljningen omfattar helårsprognos för drift- och investering i förhållande till budget.  

Uppföljningen omfattar även senaste prognoser avseende skatte- och bidragsintäkter samt andra 

händelser som kan påverka kommunens finansiella ställning och utveckling. 
 

Investeringsprojektens utgifts- och inkomstutveckling ska fortlöpande stämmas av mot 

investeringskalkyl och eventuella avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen. Om överskridande 

inte kan undvikas kan kommunfullmäktige besluta om eventuella tilläggsanslag. 
 

4.2. Delårsrapportering  
Delårsrapporterna upprättas per april och augusti, varav det ena är ett lagstadgat delårsbokslut 

som även omfattar sammanställd redovisning. Uppföljningen i delårsrapporterna omfattar 

periodens utfall mot budget och en helårsprognos. 
 

Kommunens lagstadgade delårsbokslut sammanställs i en delårsrapport som överlämnas till 

kommunfullmäktige samt till revisorerna för skriftlig bedömning. Delårsrapporten innehåller 

även en samlad redovisning av all den verksamhet som Sotenäs kommun bedriver, oavsett om 

verksamheten bedrivs i förvaltnings- aktiebolags- eller stiftelseform (s.k. sammanställd 

redovisning). Rapporten innehåller dessutom en prognos avseende måluppfyllelse av kommun-

fullmäktiges mål. Samtidigt redovisas en sammanställning över investeringsverksamheten.  
 

Facknämndernas delårsrapporter lämnas till respektive nämnd för beslut. Delårsrapporten med 

kommunens samlade verksamhet behandlas av kommunfullmäktige. Varje nämnd ska i samband 

med behandling av delårsrapporteringen ta aktiva beslut utifrån resultat och prognos. Det räcker 

alltså inte att lägga uppföljningen till handlingarna. 
 

Efter behandling i respektive facknämnd anmäls nämndernas uppföljningsrapporter till kommun-

styrelsen.  

 

Förvaltningen 
rapporterar  

helårsprognos per 
februari, april, augusti, 

oktober till facknämnder 
och kommunstyrelse

JUNI

Fullmäktige 
behandlar 

delårsrapport 
jan-april

NOVEMBER

Fullmäktige  
behandlar 

delårsrapport 
jan-aug

APRIL

Fullmäktige 
behandlar 

årsredovisning
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Nämnden är ansvarig för att budgeterad eller i övrigt beslutad verksamhet kommer till utförande 

i enlighet med fastställd budget. Detta gäller såväl kostnads-, verksamhets-, prestations-, och 

kvalitetsmässigt.  

 

4.3. Negativa helårsprognoser 
För att skapa en medvetenhet om vikten av att anpassa verksamheten till de ekonomiska 

förutsättningarna är att ha ett aktivitetssystem om förutsättningarna ändras. 
 

Verksamhetsansvariga chefer skall löpande följa upp verksamheten och hur den utvecklas i 

förhållande till budget. Om uppföljningen visar att verksamhetens tilldelade budget har över-

skridits eller är på väg att överskridas skall detta analyseras och korrigeringsåtgärder omedelbart 

vidtas.  
 

Verksamhetsansvariga chefer skall informera förvaltningschef om de åtgärder som vidtas för att 

korrigera avvikelsen och där dessa åtgärder medför eller kan medföra större avvikelser från mål 

etc. för verksamheten.  
 

Förvaltningschef ska samordna och rapportera uppföljningen till nämnden med en skriftlig analys 

och kommentar till underskottets uppkomst. Förslag till åtgärder för att täcka prognostiserat 

underskott, de konsekvenser och ekonomiska effekter som åtgärderna förväntas ge innevarande 

år och på längre sikt, behandlas på nästkommande nämndsmöte. Nämndens beslut om åtgärd 

anmäls till kommunstyrelsen.  
 

Redovisade negativa budgetavvikelser ska i första hand täckas genom omdisposition inom 

nämndens kommunbidrag (budgetram).  
 

En nämnd som redovisar större budgetavvikelser kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog 

med berörd nämnd bli föremål för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder. 

 

4.4. Helårsbokslut och årsredovisning  
Kommunens bokslut sammanställs i en årsredovisning som överlämnas till kommunfullmäktige 

samt till revisorerna för skriftlig bedömning. I februari - mars behandlar styrelse och nämnder 

sina bokslut för föregående år. I april överlämnar kommunstyrelsen årsredovisningen till 

kommunfullmäktige för beslut. Årsredovisningen innehåller en samlad redovisning av all den 

verksamhet som Sotenäs kommun bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- 

aktiebolags- eller stiftelseform (s.k. sammanställd redovisning).  
 

Genomgång av nämndernas bokslut sker vid bokslutsberedningen där kommunstyrelsens 

arbetsutskott och respektive nämnd diskuterar det ekonomiska resultatet och verksamheten. Vid 

bokslutsdialogen ska nämnderna ge en analys till resultatets uppkomst och hur det påverkar 

innevarande budgetår.  

 

Bild tidsplan bokslutsprocess: 
 

 

FEBRUARI

Boksluts-
beredning

FEBRUARI-MARS

Styrelse och 
nämnder antar 

sina bokslut

MARS-APRIL

KS behandlar 
årsredovisning

APRIL

KF beslutar 
årsredovisning


