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Justerandes signatur 

§ 50 Dnr 2020-00043 

Beslut om förenklad budgetuppföljning avseende juni och juli månad, 
nettokostnadsuppföljning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram en förenklad 
budgetuppföljning för månaderna juni och juli, i form av enbart en 
nettokostnadsuppföljning, som ska redovisas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  Denna tas fram av ekonomiavdelningen med utdrag direkt 
från ekonomisystemet och utan vidare bearbetning, vilken därmed ges utan 
prognos och utan analys/kommentarer.  

Detta beslut innebär en komplettering av tidigare beslut i kommunstyrelsen § 
174/2017 och kommunfullmäktige § 100/2017. Tidigare beslut om rapport över 
budgetuppföljning för övriga i besluten angivna månader gäller som tidigare.  

Sammanfattning 

Sedan 2017 finns beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att en 
rapport över budgetuppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen, nämnderna 
och kommunfullmäktige. I de nu gällande besluten anges att ingen rapport tas 
fram för månaderna januari, juni och juli.  

Januari månad rapporteras inte utifrån att det är svårt att göra en meningsfull 
prognos så tidigt på året samt att bokslutet avseende föregående år då normalt 
sett ännu inte är klart. 

Utifrån att det är semestertider för flertalet chefer/budgetansvariga är det inte 
möjligt att få fram en fullständig rapport efter månaderna juni och juli. För att 
ändå kunna ge de förtroendevalda information om kommunens ekonomi föreslås 
dock att ekonomiavdelningen tar fram en nettokostnadsuppföljning avseende 
dessa månader.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24 
Kommunstyrelsen § 174/2017 
Kommunfullmäktige § 100/2017 
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Beslut om förenklad budgetuppföljning avseende juni och juli månad, 
nettokostnadsuppföljning 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram en förenklad 
budgetuppföljning för månaderna juni och juli, i form av enbart en 
nettokostnadsuppföljning, som ska redovisas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  Denna tas fram av ekonomiavdelningen med utdrag direkt 
från ekonomisystemet och utan vidare bearbetning, vilken därmed ges utan 
prognos och utan analys/kommentarer.  

Detta beslut innebär en komplettering av tidigare beslut i kommunstyrelsen § 
174/2017 och kommunfullmäktige § 100/2017. Tidigare beslut om rapport över 
budgetuppföljning för övriga i besluten angivna månader gäller som tidigare.     

Ärendebeskrivning 

Sedan 2017 finns beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att en 
rapport över budgetuppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen, nämnderna 
och kommunfullmäktige. I de nu gällande besluten anges att ingen rapport tas 
fram för månaderna januari, juni och juli.  

Januari månad rapporteras inte utifrån att det är svårt att göra en meningsfull 
prognos så tidigt på året samt att bokslutet avseende föregående år då normalt 
sett ännu inte är klart. 

Utifrån att det är semestertider för flertalet chefer/budgetansvariga är det inte 
möjligt att få fram en fullständig rapport efter månaderna juni och juli. För att 
ändå kunna ge de förtroendevalda information om kommunens ekonomi föreslås 
dock att ekonomiavdelningen tar fram en nettokostnadsuppföljning avseende 
dessa månader.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24 
Kommunstyrelsen § 174/2017 
Kommunfullmäktige § 100/2017  
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