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Bilaga ./. 

Kommunfullmäktige har 2015-11-24 § 177 antagit reglemente för 
verksamhets- och ekonomistyrning. 

I revisionsrapporten för utlåtande av 2016 års delårsrapport pekade 
revisorerna på ett antal förbättringsområden. Vid fullmäktiges behandling 
av rapporten 2016-10-31 § 131 lämnades följande uppdrag till 
kommunstyrelsen; 

lämna förslag till åtgärder när det gäller att delårsrapporten ska fastställas 
senast två månader från bokslutsdagen 

lämna förslag till åtgärder av vilka nyckeltal som ska ligga till grund för 
utvärderingen av fullmäktiges övergripande mål. — jobba vidare med. 

Reglementet för verksamhets- och ekonomistyrning har reviderats utifrån 
kommunfullmäktiges direktiv 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB behandlade ärendet 017-05-04 § 30. De 
hade inget att erinra mot revideringen i de delar som gäller bolagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning antas. 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-24 § 177 upphär att gälla. 

Beslutet skickas till: 
. Berörda 

Justerandes sign Beslutsunderlag 
Ks § 169 2017-06-07 
AKAB 2017-05-04 § 30 
Revidering av reglemente 
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1. SYFTE 
Kommunfullmäktige anger i detta dokument de övergripande regler som ligger till grund för 
styrning och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Styrmedel som avses här än 

• Budget och plan med mål 
• Redovisning 
• Uppföljning och utvärdering 
• Intemkontroll 

Grundläggande är att utveckla en ledningsprocess på alla ansvarsnivåer som möjliggör en 
god ekonomisk hushållning.  Mål och budget, redovisning, uppföljning och utvärdering samt 
intemkontroll samverkar i styrningen av kommunens ekonomi och verksamhet. God ekonomisk 
hushållning skapas genom en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med en finansiering 
som långsiktigt garanterar största möjliga nytta för medborgama. 

»Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning" fastslår den  yttre mm  som gäller för 
styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaurs kommunkoncem. Inom denna ram fastställer var och 
en egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser, utifrån de förutsättningar som 
gäller för verksamhetema ifråga. 

Stymingen och uppföljning i kommunen ska kännetecknas av; 

• Ansvar och befogenheter ska ligga på den mest effektiva nivån i kommunen. 
• Ledningsfunktionerna på alla ansvannivåer ska styra och samordna planering och uppföljning 

av både verksamhet och ekonomi 

Koncernnyttan  gäller vid alla beslut d v s aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de 
skapar bästa möjliga värde för helheten, kornmunkoncemen. Med kommunkoncemen avses i 
detta dokument de nämnder och bolag som ingår i den sammanstända redovisning kommunen 
ska göra i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 

2. STYRN1NG 

2,1 Covergripande styrning 

Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot 
gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling 
av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hömstenar för ett 
övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge och 
framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten syftar till att åstadkomma en bred 
förankring inom politiker- och tjänstemannaled. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och 
bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens 
utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen. 
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2.3 Praktiskt målarbete nämnder 

Nivå 1— Kommunfullmäktiges övergripande mål: 
De övergripande målen gäller hela kommunkoncemen. Arbetet med att ta fram förslag till dessa 
måste därför ske så snart nya kommunfullrnäktige tillträtt. Perioden som målen gäller avser 
mandatperioden med ett års förskjutning framåt i tiden. Ett fokusområde är knutet till varje mål. 
Fokusområdena kan ändras av kommunfullmäktige under målperioden 

Nivå 2 — Styrelser och nämnder 
Varje övergripande mål bryts ned till 3 tili 6 mål för den egna styrelsen eller nämnden. Målen på 
denna nivå följs upp av kommunfullmäktige. 

Nivå 3 — Förvaltningar med avdelningar och enheter 
De nedbrutna målen bryts nu ned i verksamhetsnära aktiviteter som följs upp av ansvarig nämnd 
eller styrelse. Hur nedbrytningen i aktiviteter ska ske arbetar ansvarig nämnd eller styrelse fram 
tillsammans med den egna förvaltningsorganisationen. För varje aktivitet tas sedan en indikator 
fram som mäter och kan ge svar på hur respektive aktivitet genomförts och därmed hur 
respektive mål uppnåtts. 

2.4 Praktiskt målarbete bolagen 

Nivå 1— Kommunfullmäktiges övergripande  mål: 

De övergripande målen gäller hela kommunkoncemen för mandatperioden med ett års 
förskjutning framåt i tiden. Arbetet med att ta fram förslag till dessa måste därför ske så snart nya 
kommunfullmäktige tillträtt. 

Nivå 2 — Styrelser 
Varje övergripande mål bryts ned till 3 till 6 mål för den egna styrelsen. Målen på denna nivå följs 
upp av kommunfullmäktige. 

Nivå 3 — Bolagens förvaltningar med avdelningar och enheter 
De nedbrutna målen bryts nu ned i verksamhetsnära aktiviteter som följs upp av ansvarig styrelse. 
Hur nedbrytningen i aktiviteter ska ske arbetar ansvarig styrelse fram tillsammans med den egna 
förvaltningsorganisationen. För varje aktivitet tas sedan en indikator fram som mäter och kan ge 
svar på hur respektive aktivitet genomförts och därmed hur respektive mål uppnåtts. 

Målformuleringar med aktiviteter och mätetal dokumentems i Mål- och resursplan, 

fk--(97  



2.5 Tidplan fi5r budgetprocessen 

Nämnderna och styrelserna  tar besiut om 

sina  Mål-och resursplaner  samt 

internbudget 

Partierna diskuterar 

satsningar  i  budget för 

därnästa årsskifte 

April Cal 
Juli ace 

Nämnderna  och  bolagsstyrelserna 

lämnar utkast på kommande års 

Mål- och resursplan till 

kommunst-yrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar  am  förslag till 

övergripande  Mål- och  resursplan 

Juli-Sept 

Nämnderna reviderar sina egna Mål-  och 

resursplaner utifrån den dvergripande 

planen 

Arvidsjaurs kommun / Ärviespyrien kommuvdna 	 3(13) 

Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning 
Fastställt av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 109 

Kommunfullmäktige fastställer Mål- och 

resursplan för det kommande året 

Verksamhetsuppföljning 

januari-juni 

Oktober Februari Budgetdagen 

Arbetsutskottet träffar 

ledningen för varje 

balagsstyrelse och nämnd för 

dialog kring gemensamma 

olanerinesförutsättninear 

September Mars 

Kornmunfullmäktige beslutar om preliminär 

övergripande Mål- och resursplan med 

utdebitering samt fastställer långsiktig 

investeringsbudget 

December-Januari 
Partierna diskuterar satsningar i budget för det år som börjar efter där nästa årsskifte. Exempelvis 
diskussion december 2015 om inriktning 2017. 

Ledamöterna i EKU samt ledningsgruppen förbereder Budgetdagen i konferens. 

Februari 
I början av februari genomförs Budgetdagen där arbetsutskott, ordförande i respektive nämnd, 
samtliga förvakningschefer samt styrelseordförande och VD i de kommunala bolagen deltar. Frcir 
presenterar kommunens ekonomichef en kommunövergripande om- och invärldsanalys med 
aktuella händelser och tendenser som rör kommunkoncernens verksamheter. Respektive 
förvaltningschef och VD presenterar en om- och invärldsanalys för sina verksamhetsområden 
Man diskuterar utmaningar och möjligheter för nämnder och bolag samt identifierar de områden 
som är gemensamma i kommunkoncernen. 

Mars 
Arbetsutskottet träffar ledningen (förvaltningschef/VD och ordförande) för varje bolagsstyrelse 
och nämnd för att föra en dialog kring gemensamma planeringsförutsättningar. 

Gemensamma planeringsförutsättningar färdigställs och beslutas av kommunstyrelsen och delges 
alla nämnder och bolag. 

Under mars och april diskuterar varje politiskt parti hur de vill att kommunens pengar ska fördelas 
och vilka uppdrag och mål som kommunen ska ha inom alla verksarnhetsområden. 

v ks} 
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April 
Nåmndema och bolagsstyrelserna lämnar utkast på kommande års Mål- och resursplan till 
kommunstyrelsen. Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som 
befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar, planerade större 
verksamhetsförändringar, förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget 
för de kommande tre åren. 

Maj 
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till en övergripande Mål- och resursplan med mål och 
ekonomiska ramar för varje nämnd sedan man vägt in kommunens skatteintäkter och generella 
statsbidrag i den totala driftsbudgeten. Budgetplan för bolagskoncemen anmäls av AKAB till 
kommunfullmäktige. 

Juni 
Kommunfullmäktige beslutar preliminärt om övergripande Mål-och resursplan och utdebitering 
för det kommande året, utifrån kommunstyrelsens förslag Hår framgår preliminära ekonomiska 
ramar för varje nämnd som sedan fastställs av kommunfulhnäktige i oktober. 
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för 2 år efter innevarande år samt antar 
investeringsplan för därpå följande 3 år. 

Juli-september 
Utifrån den övergripande Mål och resursplanen reviderar nämndema och styrelserna tillsammans 
med sina förvaltningar sina egna Mål-och resursplaner. 

Oktober 
Kommunfullmäktige fastställer Mål-och resursplan och utdebitering för det kommande året. 
Arvidsjaur kommunföretag AB och dess dotterbolag anmäler respektive bolags resultat- och 
investeringsbudget i samband med att kornmunfullmäktige fastställer Mål- och resursplan 

November 
Nåmndema och styrelsema tar beslut om sina Mål-och resursplaner och intembudget dvs. 
fördelningen av de pengar man blivit adelad i budgeten. 

3. ANSVARSFÖRDELNING 

3.1 Utgångspunkter 

Styrprinciperna utgår ifrån kommunallagens krav om att kommunerna ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som ligger till grund för kommunens ekonomiska 
hushållning. 

Styrprinciperna gäller som yttre mm för kommunens verksamhet. Därutöver förutsätts enskilda 
nämnder och styrelser ange specifika krav utifrån sitt produktionsansvar. 
Den ekonomiska stymingen och redovisningen i kommunen och de kommunägda bolagen 
regleras ytterst av: 

• Kommunallagen • Aktiebolagslagen • Kommunala redovisningslagen 
• Bokföringslagen • Årsredovisningslagen 
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Den ekonomiska redovisningen styrs också av rekommendationer/anvisningar från exempelvis 
Sveriges kommuner och landsting och Rådet för kommunal redovisning. 

Utöver detta styrs kommunens verksamheter av en mängd lagar och regler, t.ex. inom områden 
som sociakjänst, skola, energi- och miljö, m.m. Nämnder och styrelser förutsätts inte bara följa 
kommunfullmäktiges inriktriing och resultatkrav utan förutsätts också följa alla de lagar och regler 
som påverkar verksamheten. Ekonomin utgör alltid gfäns för verksamhetens omfattning. 
En viktig grundprincip i Arvidsjaurs kommun är decentralisering av ekonomiskt ansvar. 

Om en nämnd befarar att befintlig verksamhet inte ryms inom anvisad budget är nämnden skyldig 
att vidta åtgärder omgående. Ansvaret för att ta fram förslag som ger nämnden möjlighet att nå 
anvisad budgetnivå vilar på respektive förvakningschef. Om nämnden finner att dessa åtgärder 
står i strid med kommunfullmäktiges uppsatta mål för verksamheten, ska fullmäktige pröva dessa 
åtgärder. 

3,2 Våra olika roller 

En viktig nyckel för att styrningen och uppföljningen ska fungera optimak är en tydlig 
rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Arvidsjaurs kommun tillämpar en decentraliserad 
styrning, vilket innebär att politikerna har delegerat ansvaret för hur den löpande verksamheten 
ska drivas. För att den decentraliserade styrningen ska fungera och för att det inte ska bli 
funderingar kring vem det är som ska besluta om är uppdelningen som nedan. 

Den politiska nivån ska arbeta utifrån frågeställningarna zad det är som ska uppnås och när i tiden 
det ska ske. Politiken ansvarar dänned för att sätta upp mål för verksamheten, såväl 
kommunövergripande som på nämndnivå och bolagsnivå. Verksamheten får sitt uppdrag genom 
mål- och resursplanen. Den talar om vad det är politikerna vill uppnå. Verksamheten svarar upp 
mot mål- och resursplanen genom att i verksamhetsplanen beskriva hur uppdraget kommer att 
utföras samt av zenz 

3.3 Ansvar och befogenheter 

Decentralisering kräver klara riktlinjer beträffande relationer, ansvar och befogenheter. Dessa 
regleras i nämndemas reglementen och förvakningarnas delegationsordningar. 

Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder och övrig 
verksamhet. 
Den centrala styrningen gentemot nämnderna sker genom att fullmäktige  antar budget som 
innehåller de mål som skall uppnås under anslagsperioden. 
Utifrån fastställd budget får kommunfullmäktige uppföljning av verksamhet och ekonomi under 
budgetåret i fonn av delårsbokslut och årsbokslut. 
Omdisponering av skattemedel mellan nämnderna ska alltid beslutas av kornmunfullmäktige. 

21/kf 
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Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och ansvarar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala bolagen. Detta görs genom att 
kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens ekonomi och verksamhet genom planering 
och uppföljning samt samordning av kommunkoncemens verksamheter för optimalt 
resursnyttjande. 

Kornmunstyrelsen skall begära in den uppföljning för ekonomi och verksamhet som den finner 
nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Kommunstyrelsen skall sätskilt följa upp 
sambandet måluppfyllelse och ekonomi. Om beslutade verksamhets- och ekonomiska mål inte 
uppnås skall kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och förslå åtgärder för att komma 
tillrätta med obalansen. 

Kommunstyrelsen skall i sitt lednings- och utvecklingsarbete även utveckla principer för ledning 
och styrning av kommunen för att på sätt öka nyttan av de skattemedel som ställs till kommunens 
förfogande. 

Kommunstyrelsen kan utge anvisningar för de områden som är upptagna i detta dokument. 
I kommunstyrelsens uppdrag ingår vad avser de kommunala bolagen att; 

Utöva fortlöpande uppsikt över bolagens verksamhet 
Årligen pröva om bolagens verksamhet varit förenlig med kommunalt ändamål och kommunala 
befogenheter. 
Ha en beredande funktion i ärenden som berör bolagen och där kommunfullmäktige har att fatta 
beslut 

Moderbolagets funktion 

Moderbolaget Arvidsjaurs Kommunföretag AB ska fullgöra kommunens ägarfunktion avseende 
styrning och kontroll av dotterbolagen. Ffår ingår följande 
Vara ett samordningsorgan för kommunala bolagsfrågor 
Utforma ekonomiska krav för dotterbolagen 
Utse bolagsstämmoombud till dotterbolagen samt utforma tillhörande ombudsinstruktion. 
Fastställa koncembudget för det närmaste räkenskapsåret. 
Planera och samordna bolagens bokslut på ett för koncernen så fördelaktigt sätt som möjligt. 
Hålla sig väl informerad och tillse att dess dotterföretag fullföljer sina respektive uppgifter. 
Bevaka och, när så är påkallat, föreslå kommunstyrelsen ändring av respektive dotterföretags 
bolagsordning och ägardirektiv. 
Samråda med kommunstyrelsen om kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas 

Nämndernas ansvar 

Nåmnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktiges fast-
ställda mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. Nåmnden ansvarar 
för att verksamhet bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Vid konflikt 
mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens 
omfattning. Nämnden är skyldig att vidta åtgärder vid befarat underskott. 

Q]/) 
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Är beslutad budget otillräcklig för de av kommunfulhniiktige uppsatta målen, skall nämnden i 
första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade ram 
och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten. 

Nåmnden skall rapportera till kommunstyrelsen enligt den plan för uppföljning som finns under 
punkterna 5, 6 och 7 i detta dokument. Hårutöver kan kommunstyrelsen inhämta ytterligare 
uppföljningar utöver vad som är planerat. 

Bolagsstyrelser ansvar 

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktiges fastställda 
mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. 

Om de uppsatta målen enligt ägardirektiv inte är möjliga att uppnå skall styrelsen i första hand 
vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom bolaget och om det inte är möjligt 
anmäla till moderbolaget (Arvidsjaur kommunföretag AB) som hos kommunfullmäktige 
aktualiserar behovet av att ändra mål och intiktning för verksamheten. 

Styrelsen skall rapportera till kommunstyrelsen enligt den plan för uppföljning som finns under 
punktema 5.2, 6 och 7 i detta dokument. Härutöver kan moderbolaget inhämta ytterligare 
uppföljningar utöver vad som är planerat. AKAB rapporterar därutöver till varje 
kommunstyrelsesammanträde aktuellt läge i bolagskoncemen. 

VD:s ansvar 

VID skall inom ramen för lagar och förordningar, kommunfullmäktige, stämmo- och styrelsebeslut 
övergripande organisera och administrera förvaltningens verksamhet, samt 

• fortlöpande informera styrelse, moderbolag och anställda om bolagets verksamhet, utveckling 
och ekonomi, 

• tillse att kommunens regelverk, som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbe-
skrivningar etc. är väl kända i bolaget samt att de efterföljes, 

• i de fall anställd ej efterlever kommunens regelverk eller i övrigt överskrider sina befogenheter 
vidtaga erforderliga åtgärder. 

Förvaltningschefernas ansvar 

Förvaltningschefema skall inom ramen för lagar och förordningar, kommunfullmäktige- och 
nämndsbeslut övergripande organisera och administrera förvaltningens verksamhet, samt 

• svara för att förvaltningens verksamhetsenheter bedriver sina uppgifter inom ramen för fattade 
beslut och ekonomiska ramar, 

• har budgetansvar för sin förvaltning 
• om budgetavvikelser befaras, tillse att lämpliga åtgärder vidtages samt rapportera och vid 

behov av mer omfattande åtgärder lämna förslag om detta till nämnden, 
• ta initiativ till fortlöpande utveckling av verksamheter inom nämndens ansvarsområde samt 

lämna förslag till förändringar, 
• fortlöpande informera nämnd, budgetansvariga och övriga anställda om nämndens 

verksamhet, utveckling och ekonomi, 
• tillse att kommunens regelverk, som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbe-

skrivningar etc. är väl kända i förvaltningen samt att de efterföljes, 
• i de fall anställd ej efterlever kommunens regelverk eller i övrigt överskrider sina befogenheter 

vidtaga erforderliga åtgärder. 
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Budgetansvarigas ansvar 

Budgetansvarig utses av nämnd eller förvakningschef genom delegation och ansvarar för tilldelad 
budget, och av nämnd eller förvaltningschef annan delegerad beslutanderätt. 

• verkställa inköp och utföra övriga åtgärder för verksamhetens genomförande. 
• fortlöpande söka förbättra och effektivisera verksamheten, 
• om budgetavvikelse befaras för helår vidtaga lämpliga åtgärder samt rapportera till 

förvaltningschef, 
• upprätta detaljbudget avseende eget ansvarsområde, 
• uppföljning och kontroll av verksamheten inklusive attestering av fakturor, 
• löpande under budgetåret rapportera och informera om verksamhetens ekonomi och 

genomförande 
• upprätta helårsprognos för ansvarsområdets resultat i samband med tertialbokslut 
• kommunens regelverk som verksamhetsdirektiv, riktlinjer, policys och rutinbeskrivningar etc. 

efterföljes. 

4. BUDGET OCH PLAN MED MAL 
Kommunallagen 8 kap §§ 4-12 reglerar budgetprocess och budgetens innehåll i stort. Utöver detta 
gäller för Arvidsjaurs kommun reglerna i detta dokument. 

4.1 Analys 

Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning samrnanställer gemensamma planeringsförut-
s ättningar. 

En gemensam befolkningsprognos ligger till grund för samtliga nämnders planering. Nimnder 
och bolag skall tillföra en in- och omvärldsanalys som bidrar till kommunens gemensamma analys 
av framtiden. 

Planeringsförutsättningar beskriver vilka förutsättningar Arvidsjaurs kommun har för att kunna 
svara upp mot behov och krav de närmaste åren med utgångspunkt från bland annat senaste 
årsredovisnink , innevarande års mål- och resursplan och förväntad utveckling. 

4.2 Mål 

Fullmäktiges övergripande mål beskriver den framtida önskade bilden av Arvidsjaur som kommun 
att leva och verka i , och utarbetas av kommunfullmäktiges mål-,utvärderings- och 
demokratiberedning. 
Kommunfullmäktige fastställer i oktober varje år kommunens Mål och resursplan för nästa 
kalenderår med plan för påföljande två år. Valår fastställs Mål- och resursplan av nyvalda 
fullmäktige i november. 

Kommunfullmäktiges mål gäller för all verksamhet inom koncemen och preciseras för varje 
verksamhet. Varje nämnd och bolag upprättar utifrån dessa mål 3-6 verksamhetsmål Dessa mål 
ligger till grund för Mål- och resursplanen. 
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Kommunstyrelsens bereder och utarbetar förslag till mål och resursplan till kommunfullmäktige. 
Som stöd för förslaget ska ligga förslag från respektive facknämnd. AKAB bereder och utarbetar 
förslag till plan för koncernen med stöd av förslag från i koncemen ingående bolag. Mål- och 
resursplan ska innehålla en presentation av ekonomi, mål, verksamhet och investeringar för 
respektive år. 

Kommunfullmäktige fastställer i Mål och resursplan övergripande mål, finansiella mål (god 
ekonomisk hushållning), skattemedel till respektive nämnd (nettoram), investeringar samt beslutar 
om förändringar av taxor/avgifter som nämnd eller bolag inte har bemyndigande att besluta om. 
Arvidsjaur kommunföretag AB och dess dotterbolag anmäler respektive bolags resultat- och 
investeringsbudget i samband med att Kommunfullmäktige fastställer Mål- och resursplan. 

De begrepp och termer som används i mål och resursplan ska överensstämma med de begrepp 
och termer som används i årsredovisningen och delårsrapporter. 

Varje nämnd ska fastställa sin Mål- och resursplan för nästa kalenderår senast före december 
månads utgång. Till samma tidpunkt har förvaltningen tagit fram sina verksamhetsplaner. 

I verksamhetsplanen: 

• Uppdraget från fullmäktige 
• Mål och riktlinjer för verksamheten 
• Ramama i nämnden fördelas i en internbudget per budgetansvarig 
• Driftsbudget uppställt på samma sätt som vid uppföljning med summering av 

personalkostnader, verksamhetskostnader, internhyra samt intäkter. 
• Nyckel- och jämförelsetal (ex. volymer i verksamheten, jämförelse med andra kommuner) 

En detaljbudget utarbetas på varje förvaltning utifrån nämndens fastställda intembudget för införande i 
ekonomisystemet. 

4.3 Driftbudget 

Varje nämnd ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar. Avvikelser ska 
i första hand Idaras inom den egna nettokostnadsramen. 
Mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma 
verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. 
Ingen nämnd har rätt att överskrida budgeten utan sätskilt beslut från kommunfullmäktige 

Resursfördelningen gäller som  nettoram,  det vill säga kostnader minus intäkter. Nåmnd kan öka 
eller minska sin bruttoomslutning, så länge nettoramen hålls. Om medelstilldelningen visar sig 
otillräcklig skall nämnden i första hand undersöka förutsättningar att disponera tillgängliga 
resurser inom nämndens samlade budgetram och i andra hand - hos kommunfullmäktige - 
aktualisem behovet av att ändra målen för verksamheten. 

TKS9 
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4.4 andisponeringar 

Nämnd beslutar om omdisponeringar av skattemedel inom nämndens ansvarsområde. 
Omdisponering får inte leda till att av kommunfullmäktige beslutad mål eller verksamhets-
inriktning föändras eller äventyras. Vid omdisponeringar måste nämnd eller den organisatoriska 
nivå som nämnden delegerat rätten till, klarlägga konsekvenserna av omdisponeringen i fråga för 
berörda verksamheter. 

4.5 Kompletteringsbudget/Tilläggsanslag 

Kompletteringsbudget kan fastställs i kommunfullmäktige i mars-april. I kompletteringsbudgeten 
fastställs nya anslag för innevarande kalenderår för investeringar samt sådant som pga. särskilda 
skäl (tex. lagändringar) inte ingår i den fastställda årsbudgeten. 

Tilläggsanslag, nya skattemedel till nämnd ska i princip inte förekomma. Det som kan föranleda 
sådant beslut är enbart händelser av force majeure karaktär. I förekommande fall hanteras 
särskilda tilläggsanslag i samband med behandling av delårsmpporter. 

4.6 Investeringar 

Kommunfullmäktige fastställer i mål- och resursplan ramar och investeringsbudget för 
nämnderna. 

Som underlag för ett beslut i en nämnd om investering ska berörd(a) förvaltning(ar) presentera 
och dokumentera: 

• Behovet av investeringen 
• Alternativ som undersökts för att täcka behovet 
• Kalkyl över investeringens kostnad, investeringens ekonomiska livslängd 
• Driftkalkyl som visar anspråket av skattemedel 
• Klassificering utifrån parametrarna miljö, arbetsmiljö, ekonomi och ny verksamhet. 

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar om handläggningen av investeringsbeslut och 
uppföljning och redovisning av investeringsprojekt. 
Investeringar för taxefinansierad verksamhet fastställs i separat investeringsbudget. 

Som investering räknas för kommunförvaltningen objekt över ett prisbelopp och med en 
ekonomisk och verksamhetsmässig livslängd om minst tre år. För bolagen kan andra 
beloppsgränser gälla. 
Innan extem leasing eller upplårling sker ska möjligheter till intem finansiering undersökas hos 
ekonomikontoret. Finansiering av investering genom leasing jämställs med upplåning. 

5. UPPFÖLJNING 

5.1 Månathga rapporter 

Respektive förvaltning ska varje månad till nämndsledamöter och ekonomiavdelningen överlämna 
en månatlig budgetuppföljning. 

av kg 
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Den månatliga budgetuppföljningen ska innehålla: 

• Jämförelse mellan budget och redovisat utfall samt motsvarande period föregående år. 
• Kommentarer av större avvikelser mellan budget och redovisat utfall. 

Till kommunstyrelsen redovisas vid deras sammanträden kommunens samlade budgetuppföljning. 

5.2 Delårsrapporter till kommunfullinåktige 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunema upprätta en delårsmpport minst en 
gång per år som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 
Fr o m 2017 upprättas en delårsrapport i Arvidsjaurs kommun. Rapporten omfattar perioden 
januari-augusti. 

Kommunstyrelsen ska senast i oktober överlämna derusrapporten till kommunfullmäktige. 
Delårsrapporten ska bestå av: 

• Resultaträkning 
• Balansräkriing 
• Sammanställd redovisning som ornfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom 

annan juridisk person (augusti) 
• Prognos över förväntat helårsresultat per nämnd och bolag 
• Uppföljning av verksamhetsmål 

De begrepp och termer som används i delårsrapporterna ska överensstämma med de begrepp och 
termer som används i årsredovisningen. 

Delårsmpporten ska i övrigt innehålla en översikt liknande årsredovisningens förvaltnings-
beräftelse men inte lika omfattande. Informationen ska omfatta förhållanden och händelser som 
bedöms viktiga för au som intressent kunna analysera kommunens och kommunkoncemens 
resultat och ställning. 

Ekonomiavdelningen bereder och upprättar förslag till delårsrapport för kommunfullmäktige. 
Förslaget ska bygga på uppgifter från kommunens förvaltningar samt från bolag och övriga 
organisationer som ska ingå i den sammansrada redovisningen. 

Kommunens förvaltningar och bolag ska överlämna en delårsrapport med helårsprognos 
innehållande de uppgifter som framgår av de tekniska anvisningarna för delårsmpporten. 

Ekonomiavdelningen upprättar tekniska anvisningar för delårsmpporten. 

Särskilda tilläggsanslag för innevarande kalenderår fastställs vid behov i kommunfullmäktige i 
samband med behandling av delårsrapporterna. 

377-) 
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5.2.1 Delårsrapporter till nämnder 

De begrepp och termer som används i delårsrapporterna ska överensstämma med de begrepp och 
termer som används i Verksamhetspianen: 

• Uppföljning av mål för verksamheten 
• Uppföljning av driftsbudget uppställt med summering av personalkostnader, 

verksamhetskostnader, intemhyra samt intäkter. 
• Nyckel- och jämförelsetal (ex. volymer i verksamheten) 
• Verksamhetsberättelse med rubrikerna: Ekonomi, Verksamhet, Händelser av betydelse, 

Personal och Framtid 

5.2.2 Delårsrapporter i Arvidsjaur Kommunföretag AB 

Efter andra tertialet ska AKAB överlämna till kommunstyrelsen en måluppföljning och 
ekonomisk rapport för AKAB och dess dotterbolag. 

Rapporten ska innehålla verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
finansieringsanalys med prognos över det ekonomiska utfallet till slutet av räkenskapsåret samt 
kommentarer. 

6. ÅRSREDOVISNING 
Syftet med kommunens redovisning sanmunfattas i följande punkter: 

• Ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncemens ekonomi och verksamhet 
• Tillgodose extema och interna intressenters information om kommunens ställning och resultat 

Kommunstyrelsen ska senast i mars månad överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
Ekonomiavdelningen upprättar förslag till årsredovisning till kommunstyrelsen. Förslaget ska 
bygga på uppgifter från kommunens förvaltningar samt från bolag och övriga organisationer som 
ska ingå i den sammanställda redovisningen. Kommunens förvaltningar och bolag ska överlämna 
en årsredovisningsrapport innehållande de uppgifter som framgår av de tekniska anvisningama för 
årsredovisningen som ekonomiavdelningen upptättar. 

Den årsredovisningsrapport som förvaltningar och bolag lämnar ska innehålla en sammanfattning 
av det ekonomiska utfallet, verksamhet (inkl. måluppfyilelse) och investeringar för det aktuella 
året. 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att årsredovisningsrupportema sarnmanfattas genom 
upprättandet av en årsredovisning. Årsredovisrlingen ska bestå av: 

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkning 
• Balanstäkning 
• Finansieringsanalys 
• Sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom 

annan juridisk person. 
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Förvalmingsberättelsen ska innehålla en översikt över kommunens och bolagens utveckling för 
det enskilda året men även över tiden. I förvakningsberättelsen jämförs det ekonomiska utfallet 
för verksamhetsåret med den av komrnunfullmäktige fastställda budgeten. Den sammanställda 
redovisningen för kommunkoncernen ska bestå av en resukaträkning, en balansräkning och en 
finansieringsanalys. 

7. INTERN KONTROLL 

Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem och är en naturlig del i de fyra 
olika stegen analys-planering-styrning-uppfäljning. I begreppet innefattas hela organisationen och 
alla de rutiner som syftar till att säkerställa att resurser disponeras i enlighet med 
kommunfullmäktiges intentioner samt säkerställer en riktig och fullständig redovisning. 

För kommunen ska finnas ett  Reglemente för internkontroll  som reglerar ansvarsfördelningen 
mellan kommunstyrelse, nämnd och förvaltning. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har en god intern kontroll 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att en uppföljning 
sker inom respektive verksamhetsområde. Nåmnden ska upprätta en årlig eller flerårig plan för 
uppföljning av den interna kontrollen och genomföra relevanta kontrollåtgärder. Därefter ska 
rapportering ske till kommunstyrelsen. 

Förvaltningschef/VD ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas samt att 
nämnden/styrelsen löpande får information om hur kontrollen fungerar. 

Kommunstyrelsen upprättar efter årets slut en rapport till kommunfullmäktige med en 
sammanfattning av nämndernas rapportering av uppföljning av intern kontroll samt en 
bedömning av hur den interna kontrollen har fungerat i kommunen. 

cks(7 .  


	Kf109



