
 
 

 

 

  

Ny Budgetprocess i Sala kommun  

2015-11-17 Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 



Nuvarande budgetmodell 

1.  Gemensamma planeringsförutsättningar 

2.     Strategiska planer (nämnderna) 

3.     Strategisk plan 

4.     Nämndernas verksamhetsplaner 

 

 + detaljbudget och inmatning 

 

2015-11-17 Sala kommun – Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 



Brister med nuvarande modell 

• Tidsåtgång 
– Ingen budget i ekonomisystemet före feb 

 

• Verklighetsförankring 

 

• Dolda besparingar 

 

• Hantering av investeringar 

 

• Finansiella mål & tilläggsanslag (TA) 
– Inga marginaler  

– Revideringar 
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Budget 2014 
Budget 2014 tkr 

Strategisk plan 2014 +5 589 

TA bokslut 2013 -4 433 

TA under året -5 508 

Budget inkl. TA -4 352 

Inkl AFA -9 000 

Total -13 352 
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Framtiden 

• Låg tillväxt  

• Växande befolkning 

• Stora investeringsbehov 

 

 = Stora utmaningar att finansiera 
framtidens välfärd.  
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Hur kan vi göra det bättre? 

• Ta hänsyn till bästa tillgängliga kunskap 

• Skapa marginaler 

• Vara realistiska 

• Vara tydliga 

 

och… 
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…fokusera på de pengar vi har 
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Finansiering 
SKL 

Cirkulär 
 

Inspel från 
nämnder 

Mål och 
måluppfyllelse 

 

Strategisk 
Plan 

Politisk Process 
 

- Finansiella mål 
- Ska vision mål 

mm gälla 
- Förfoganden? 

- Särskilda 
uppdrag 

- Heliga kor? 
- Fördelning 

- Investeringar 
 

Budgetdirektiv 
 

- Ramar per nämnd 
- Förutsättningar 

- Uppdrag 



Övergripande tidplan 
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Februari            December 

Budget-
direktiv 

 
12 feb - 
31 mars 

VHT 

Budget-
beredning 

 
13-16 juni 

Beslut 
Budget 

 
25 okt – 
29 nov 

Ek 

Vårpropositionen 
 

Höstpropositionen 



Vad vinner vi? 
• Nyttjar bästa tillgängliga kunskap 
• Tid för politiska överväganden 
• Utgår från tillgängliga medel 
• Tydlighet kring politiska prioriteringar 
• Inga revideringar 
• Inga dolda besparingar 
• Arbetar inte i onödan, tidsoptimering 
• Inget krångel med uppräkningar 
• Budget klar samma år 
• Säkrar TA & Finansiella mål 
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