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SALA KOMMUNS - EKONOMI- OCH
VERKSAMHETSSTYRNING.

Ekonomi- ochverksamhetsstyrningendefinieras som en målmedveten
styrprocessvars syfte är att utifrån kändastyrpri nciper ochspelregler påverka
organisationensbeslut ochbeteendei riktning mot uppställda mål avseende
resultat, effektivitet ochekonomiskställning.

Styrningen innebär delsenstyrning mot verksamheternas ekonomiskaoch
verksamhetsmässigaresultat dels en finansiell styrning (ekonomisk ställning).

Ekonomi- ochverksamhetsstyrningenär en övergripande styrprocesssomgäller
alla nämnder.Styrningenangerden yttre ramen för ansvars-och frihetsgrader
vilka måstekompletteras med ett innehåll i form av spelregler för det
nämndspecifikaarbetet.Nämndernaansvararför att tydliga spelregler finns för
det nämndspecifikaarbetet.

Styrandespelregler för kommunensekonomi- ochverksamhetsstyrningfastställs
ocksåpolitiskt i sambandmed budgetarbetet.Dessaär sådanatill sin karaktär att
de med nödvändighetkan variera. I sambandmed budget, bokslut och
uppföljning utgår ocksåsärskilda anvisningar från ekonomikontoret.
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RESURSFÖRDELNING, PLANERING

Budgetprocesseni Salakommun

Budgetensformella innehåll ochprocessreglerasi kommunallagen.

Resursfördelningoch planering sker i en fastställd budgetprocess.
Budgetprocessenär en processför planering av kommandeårs verksamhetoch
ekonomi ochär en del i informationen om verksamheter ochekonomi
tillsammans med löpandeuppföljning ochårsredovisning.

Budgetenär kommunfullmäktiges styrdokument där det bland annatangesmål
och resurser för nämndernasarbete.Salakommun arbetar med en budgetmodell
somfastställer budget för kommandeår samt plan för ytterligare två år. Planerna
är ett riktmärke för framtiden under budgetåret samt ett ingångsvärdesom
beaktasunder uppstarten av varje ny budgetprocess.

Budgetmodellenär reviderad från tidigare år såtil l vida att kommunstyrelsen
beslutar om ett budgetdirektiv med ramar per nämnd.Modellenbaseraspå
nyttjandet av den för tillfället bästatillgängliga kunskapen,däribland SKLs
prognoser kring skatter, intäkter, bidrag ochutjämning. Därefter säkrasde
finansiella målen innan medel till nämndernafördelas.Det ger en konkret
förankring i de framtida förutsättningar kommunenhar att förhålla sig till och
bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Nytt är ocksåatt inga uppräkningar kommer att skeför löner och liknande
kostnadsökningargenomindexuppräkning. Varje nämnd får såledesbedöma
vilka kostnader man måsteta höjd för att kunna finansieralönekostnadsökningar
samt generellaprisökningar.

Budgetprocessenbestår av följande moment:

- Strategiskainspel
- Budgetdirektiv
- Nämndernasbudgetförslag
- Politisk beslutsprocess
- Presentationav beslutadbudget

Nedanvisasen grafisk översikt över budgetprocessen åtföljt av detaljerade
beskrivningar av respektive moment i processen.
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STRATEGISKAINSPEL

Destrategiskainspelenbestår av två huvudkomponenter, delsnämndernas
strategiskainspel ochdelsekonomikontorets strategiskainspel.Syftetmed de
strategiskainspelenär att gekommunstyrelsen till gångtill bästamöjliga fakta för
framtagandetav budgetdirektivet.

Arbetet med de strategiskainspelenpågårfram till 19 februari då ett
sammanställtmaterial skickastill kommunstyrelsen.

Innehåll - Nämndernas strategiska inspel

Seförlag till huvudrubriker nedan,följt av innehållsförslag i punktform.

- Omvärldsanalys
o Statistik ochprognoserom framtiden. Exempelvisutveckling av

elevantal.
o Kostnadsochkvalitetsjämförelser med andra organisationer.
o Statensuppdrag och förändringar i dessa,redogör ocksåför

eventuell finansiering
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o Demografiskaeffekter
o Utmaningar & möjliga lösningar (redogör för kostnader)
o EU-projekt eller liknande (redogör för eventuell medfinansiering)
o Beskriv utveckling och trender inom nämndesansvarsområde

- Investeringar
o Nämndenslokalbehov på kort och lång sikt.
o Investeringsbehov,förändringar i relation till beslutad

investeringsbudget.
- Resultatanalys(ekonomi & mål)

o Nyckeltal ochmåluppfyllelse,beskriv utveckling och trender

Ekonomikontorets strategiska inspel ska innehålla:

- Omvärldsanalys& nyckeltal
- Beräkningsunderlaginnehållande:

o Skatteintäktsprognosför 3-år relaterad till föregåendebudget.
o Förslagtill ramfördelning baseratpå beslutadefinansiellamål och

föregåendebudget.
o Kapitaltjänstkostnader
o Pensioner
o Tydliga beskrivningar av källor och förklaringar ti ll eventuella

antaganden.
o Resultat,balansräkningochkassaflödesanalys

- Beräkning av lån
- Internränta
- Befolkningsprognos
- Känslighetsanalys

BUDGETDIREKTIV

I budgetdirektivet fattar kommunstyrelsen beslut om nämndernasramar.

Det är viktigt att framhålla att budgetdirektivets ramar är att sesom en
arbetshypotesför nämndernaatt förhålla sig till under budgetarbetet,ramarna
fastställsslutligt i den politiska beslutsprocessen i slutet av året.

Syftet med budgetdirektivet är att geett tydligt uppdrag till nämndernasamtatt
säkramedel till kommunensfinansiella mål.

OmSKLpresenterar ett nytt cirkulär under tiden framtagandetav
budgetdirektivet pågårkommer ekonomiavdelningenatt tillhandahålla ett
uppdaterat beräkningsunderlagsenastden 15:emars.Uppdateringkan vara
aktuellt till exempelom vårpropositionen presenterats.
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Innehåll

- Sammanfattandetext från Kommunstyrelsensordförande
- Budgetdirektivet skainnehålla driftsramar per nämnd för tre år framåt.
- Investeringsplan för budgetens3 år + inriktningsb eslut omfattande 5 år.
- Förslagtill finansiella mål
- Förslagtill skattesats
- Antagandeom befolkningsutveckling
- Resultaträkning

NÄMNDERNASBUDGETFÖRSLAG

Nämndernasuppdrag är att presenteraen budgetsom ryms inom ramar som
fastställts av kommunstyrelsen i budgetdirektivet. Materialet sammanställsav
ekonomikontoret ochpresenterasslutligen på budgetberedningeninnan
sommaren.

Innehåll:

- Fördelning mellan verksamheterna,detaljeringsgraden beslutasav
respektive nämnd.

- Kostnaderskabeskrivasi sin helhet, inte somtidi garei form av avvikelse
mot föregåendebudget.

- Prioriteringar somgjorts och konsekvenserav dessa
- Varje nämnd ansvarar för uppräkning av kostnadernaför respektive år,

kompensationeller uppräkningar genomindex kommer inte skecentralt.

Mall för nämndernasarbete tillhandahålls av ekonomikontoret.

POLITISKBESLUTSPROCESS

Denpolitiska beslutsprocessentar vid efter budgetberedningenochpågårtill
dessatt budgetenslutligen fastställsav KFi slutet av november.Processengår in
i sin slutfas i oktober-november när beslut kring budgetenska fattas.Under
dennaprocessfinns möjlighet att ställa olika politiska förslag mot varandra.

OmSKLpresenterat ett nytt cirkulär sedanbudgetdirektivet beslutats i juni
kommer ekonomiavdelningenatt tillhandahålla ett uppdaterat
beräkningsunderlagsenastden 7:eoktober. Uppdatering kan vara aktuellt till
exempelom höstpropositionen presenterats.
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PRESENTATIONAV BESLUTADBUDGET

Det sistastegeti budgetprocessenbestår av att korrigera budgetmaterialet med
de ändringar someventuellt beslutatsom av Kommunfullmäktige. Detta
sammanfattandebudgetunderlagpresenteraspå det fullmäktige somföljer
närmast efter budgetbeslutet.

Sifferbudgetenskafinnas tillgänglig i ekonomisystemetsenastförsta dagenpå
det år budgetenavser.

Ram-ochmålstyrning

Salakommun tillämpar ram- ochmålstyrning. Ramstyrningen är en
resursorienterad styrning mot det ekonomiskaresultatet.Målstyrningen styr
mot önskvärd verksamhet.

Deekonomiskaramarna är överordnade målenvilket innebär att tillgång till
ekonomiskaochandra resurser sätter gränsför måluppfyllelsen och
verksamhetensinriktning och omfattning.

Fastaramar tillämpas vilket innebär att tilläggsanslagunder budgetåret beviljas
endasti undantagsfall.Omsåändåsker bör dessafinansierasmed avsatta
resursmedel.

Kommunfullmäktige fastställer årligen kommungemensamma visioner ochmål.
Under våren 2016 genomförsett arbete kring ny vision,mål och indikatorer.

Nämndernaanger i sina budgetförslaghur de skabidra till att uppnå de
kommunövergripande strategierna ochmålen.

Salakommun arbetar mot att utveckla ram- ochmålstyrningen till
resultatstyrning vilket innebär att mäta i vilken utsträckning vi lyckasleverera
den servicetill medborgarnasom möter medborgarnasbehovoch till lägsta
möjliga kostnad.För att göradet krävs väl formulerade resultatindikatorer som
följs upp ochanalyseraslöpandesamt återkopplar till verksamheternasåatt
förbättringsåtgärder kan genomföras.

Fokusskaläggaspå att konkret kunna mätamålsättningar med adekvata
indikatorer. Här skakommunensmedverkan i Kommunens kvalitet i korthet
(KKIK) beaktas.

Kommunfullmäktige fastställer de ekonomiskaramarna i budgetutifrån en
bedömningav förväntad kostnads-och intäktsutveckling ochmöjligt
resursutrymme.
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DRIFTBUDGET

Nämndhar fullt ansvar för sin verksamhetutifrån givna resurser.
Anslagsbindningenkopplas till nettoanslag.Denaffärsdrivande verksamheten
redovisassomresultatenheter.Nämndskafastställabudgetenpå
verksamhetsområde.Nämndägerrätt att under budgetåret omfördela
budgetbeloppeninom sitt anslag.Resursernaskaanvändasdär de bäst behövs
för att nå måluppfyllelse.

Verksamheternaskastyras utifrån en helhetssynpå ekonomi,prestationer och
kvalitet.

Decentraliseringav ekonomiskt ansvarskaåtföljas av decentralisering av
befogenheterför effektiv resultatuppföljning ochutkrävande av ansvar för
verksamhetochekonomi.

INVESTERINGAR

När det gäller investeringar är den långsiktiga planeringen mycket viktig.
Kommunstyrelsenansvararför alla lokaler och i pri ncip alla övriga investeringar,
undantagetär endastinventarier somävenkan anslås för övriga nämnder.

Vid framtagandeav investeringsbudgetenär ambitionen att få en bättre realism i
planeringen vad avsersåvälekonomiskasomplaneringsmässigaochpersonella
resurser.Avsikten är att i budgetenska investeringar kopplade till enskilda
objekt läggasin först sedanprojektering är genomförd ocharbetet planerat i tid,
såatt de hamnar på rätt år i planperioden. I möjli gastemån skaslutlig
investering för destörre objekten läggasin först sedanupphandling genomförts.

Nämndernaslokalbehovpå bådekort och lång sikt ska presenterasi de
strategiskainspelen inför framtagandeav budgetdirektivet.
Lokalbehovsprogrammetskaomfatta den treåriga strategiskaplanen och
ytterligare fem år. Kommunfullmäktige beslutar om den totala investeringen.
Beslutet innebär delsett anvisningsbeslutom medel till en investering för
budgetåret delsett beslut om investeringsramar för planperioden (två år) och
delsett inriktningsbeslut för de därpå följande fem åren.

Anslagenbinds till nämnd som har rätt att omdisponera investeringar inom av
kommunfullmäktige beslutadeanslag.

För investeringar somär komponentindeladeberäknaskapitaltjänstkostnaderna
enligt schablon.
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Kommunensuppföljning sker genomlöpandeuppföljnin g,delårsrapport,
årsredovisningoch intern kontroll.

Löpandeuppföljning

Nämndernaansvarar för sin uppföljning av ekonomi och verksamhetunder året.

Kommunenhar fem månadsuppföljningarsom behandlasavkommunstyrelsens
ledningsutskott.

Uppföljningsrapporterna ska innehålla ekonomiskakommentarer avseende
avvikelse,orsak till avvikelse,förslag på åtgärder inklusive tidplan och
verksamhetskommentarer.

Förutom att vara ett instrument för uppföljningen i sig skauppföljningen verka
för att

• tydliggöra kommunstyrelsensroll som övergripandeansvarig för den
kommunalaverksamhetengenomsin uppsiktsplikt

• tydliggöra nämndernasansvarför den egnaverksamheten
• stödja dialogenmellan nämndernaochkommunstyrelsen

Delårsrapport

Delårsrapportenshantering reglerasi lagenom kommunal redovisning.

Delårsrapport är en enklare variant av årsbokslutet ochskai princip ha samma
utformning somårsredovisningenDelårsrapporten skainnehålla en prognosför
verksamhetensutfall för hela året när det gäller drift, investeringar och
måluppfyllelse.

Enligt lagenskaminst en delårsrapport lämnastill kommunfullmäktige.
Delårsrapporten skaomfatta en period av minst hälften ochhögst två tredjedelar
av räkenskapsåret.Kommunentar fram en delårsrapport med helårsprognosper
den sista augusti.

Årsredovisning

Årsredovisningenreglerasi kommunallagenoch i lagen om kommunal
redovisning.
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Årsredovisningenskall vara en redogörelseav utfallet av verksamheten,
verksamhetensfinansiering ochden ekonomiskaställningen vid årets slut. För
att uppfylla detta ska i årsredovisningeningå

• förvaltningsberättelse
• resultaträkning
• balansräkning
• finansieringsanalys
• måluppfyllelse
• sammanställdredovisning,som omfattar kommunal verksamhetsom

bedrivs genomannanjuridisk person.

Nämndernalämnar sinabokslut i mitten av februari. Därefter vidtar ett politiskt
arbete som resulterar i ett förslag till årsredovisning som presenterasför
kommunstyrelsen i april. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningeni april.

I sambandmed bokslutet reglerasöver- ochunderskott i särskilt
tilläggsbudgetbeslutför kommandeår.

Intern kontroll

Deninterna kontrollen utgör en del av nämndernaskontroll över sin verksamhet.
Kontrollen syftar till att säkerställaen ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet,en tillförlitlig finansiell rapporterin g ochinformation om
verksamheten,efterlevnad av tillämpliga lagar,föreskrifter, riktlinjer m.m.

Nämndernaskavarje år antaen internkontrollplan. I sambandmed
delårsbokslutet skanämndernarapportera om beslutad internkontrollplan och
hur tidplanen ser ut ochsenasti sambandmed årsredovisningenskaresultatet
av den interna kontrollen rapporteras till kommunstyrelsen.
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FINANSIELL STYRNING

Grundläggandeför den finansiella styrningen är att kommunen skaha en god
ekonomiskhushållning.Begreppet”god ekonomiskhushållning” reglerasi
kommunallagen(Kap 8 § 1).

Engodekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskapernagår ihop,
utan innefattar ävenett krav på att pengarnaanvänds till rätt sakerochatt de
utnyttjas på ett effektivt sätt.

För att uppnå detta krävs en ändamålsenligstyrning. Därför fastställer
Kommunfullmäktige årligen kommungemensammavisioner ochmål.

För att säkerställagodekonomiskhushållning skaäven finansiella mål och
verksamhetsmåldefinieras och följas upp. Godmåluppfyllelse i delårsrapporten
ochårsbokslutet är en förutsättning för att uppnå godekonomisk hushållning.

Mendet krävs ocksåatt kommunen har en beredskapatt möta framtida
utmaningar genomatt i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga
åtgärder och insatser i stället för insatser i efterskott. Ett positivt resultat behövs
för att kunna egenfinansierainvesteringar somöverstiger årets avskrivningar.
Omkommunen lånar äventill dessainvesteringar finns risk att ränta och
amortering kommer att tränga undan övriga kostnader för drift av kommunens
verksamhet i resultaträkningen.

För att ha en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling skadärför resultat i
relation till skatteintäkter, statsbidrag ochutjämning uttryckas som ett
procentuellt överskott (resultatmål).
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DETALJERADE TIDPLANER 2016

Tidplan för budget2017 med plan 2018-2019

19 februari Nämndernalämnar strategiskt inspel
till budgetdirektiv

19 februari Ekonomi levererar strategiskt inspel
till politiken

19 februari-20 mars Politiskt arbete med budgetdirektivet

19 februari -1 april Löpandeavstämningmellan
ekonomikontoret ochpolitiken

15 mars Ekonomikontoret levererar uppdaterat
beräkningsunderlag

22 mars Budgetdirektivet läggsfram i KSLU

31 mars Budgetdirektivet beslutasav KS

6 maj Kontorets deadline till ekonom

9-20 maj Utskick till respektive nämnd

23-27 maj Nämndssammanträde

23-27 maj Inlämning av nämndernas
budgetförslagtill ekonomikontoret

23 maj-3 juni Sammanställningav nämndernas
material

9 maj-10 juni Budgetberäkningar-RRRamar,
Investeringar

13-15 juni Budgetberedning

7 oktober SKLpresenterar Cirkulär för
höstpropositionen

7 oktober- 28 december Budgetberäkningar-RRRamar,
Investeringar, eventuellakorrigeringar
för verksamheterna

25 oktober Beslut i KSLU

3 november Beslut i KS

28 november Beslut i KF
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Tidplan för Månadsuppföljningar2016

Månadsuppföljning Mars April Maj Sept. Okt.

Fastställdasiffror för månadeni
ekonomisystemet 5 apr 6 maj 7 jun 5 okt 7 nov

Verksamhetschefensdeadline till
ekonom 8 apr 11 maj 10 jun 10 okt 10 nov

Till ekonomikontoret för
sammanställning 14 apr 18 maj 15 jun 13 okt 16 nov

Ledningsgruppochekonomiberedning 15 apr 19 maj 16 jun 14 okt 17 nov

Ordförandeberedning 18 apr 23 maj 20 jun 17 okt 21 nov

Utskick till KSLU 20 apr 25 maj 22 jun 19 okt 23 nov

Månadsuppföljningenbehandlasi KSLU 26 apr 31 maj 28 jun 25 okt 29 nov
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Tidplan för Bokslut 2015

12 januari Ekonomisystemetstängermånad12

18 januari Ekonomisystemetstängermånad13

21 januari Kontoren klara med texterna

2 februari Kontorets deadline till ekonom

10 februari Utskick till respektive nämnd

19 februari Underlagtill ekonomikontoret från
bolagen

15-19 februari Nämndernabehandlarbokslutet

22 februari Underlagtill ekonomikontoret från
respektive nämnd.

7 mars Ordförandeberedning

9 mars Utskick till bokslutsberedning

14-16 mars BokslutsberedningKSLU

5 april Beslut i KSLU

6-11 april Revisionsgranskning

12 april Beslut i KS

25 april Beslut i KF

Tidplan för Delårsrapport per 31/8 2016

26 augusti Kontorens texter till
verksamhetsekonom.

6 september Ekonomisystemetstängerför
delårsperioden.

8 september Kontorensekonomiskaanalysertill
verksamhetsekonom.

16 september Underlagtill ekonomikontoret från
bolagen.

14 september Utskick till respektive nämnd.

19-23 september Nämndernabehandlar
delårsrapporten.
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14 september Underlagtill ekonomikontoret från
respektive nämnd

23 september Ledningsgruppochekonomiberedning

26 september Ordförandeberedning.

28 september Utskick KSLU

4 oktober Beslut i KSLU

4-20 oktober Revisionsgranskning

20 oktober Beslut KS

31 oktober Beslut i KF
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