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Yttrande rörande revisorernas granskning av
budgetprocessen
Beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till
revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på revisorernas uppdrag utfört en granskning av budgetprocessen.
Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.
Revisorernas bedömning är att det finns en strategi för att klara en ekonomi i
balans. Överskottsmålet på två procent har fått tyngre fokus, vilket har
underlättats av att en tjänstemannaberedning har tagit fram förslag till
effektiviseringsmöjligheter till politiken. Revisionen rekommenderar att
budgetprocessen fortsätter utvecklas. Revisionen slår även vakt om
överskottsmålet på två procent och att det behövs en konkret plan för hur och
när målet ska vara uppfyllt.
Kommunledningsförvaltningen har skrivit ett yttrande i anledning av
revisionens granskning. I yttrandet från den 17 oktober framgår att
kommunledningsförvaltningen delar revisionens slutsatser om att
budgetprocessen även i fortsättningen bör utvecklas.
Kommunledningsförvaltningen delar även revisionens slutsats om
överskottsmålet på två procent och att det behöver tas fram konkreta planer på
hur målet ska uppfyllas.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslår den 29 oktober 2019 att
kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande och att kommunstyrelsen
överlämnar yttrandet till revisorerna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2019-10-29 § 146
Yttrande från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-17
Revisorernas granskningsrapport om budgetprocessen, 2019-09-26

Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

Yttrande revisionsrapport granskning av budgetprocessen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande och överlämna det till
revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på revisorernas uppdrag utfört en granskning av budgetprocessen.
Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.
En kort sammanfattning av granskningsrapportens slutsatser är att man bedömer att det
finns en strategi för att klara en ekonomi i balans. Överskottsmålet på två procent har
fatt en tyngre fokus, vilket har underlättats av att en tjänstemannaberedning har tagit
fram förslag till effektiviseringsmöjligheter till politiken. Rekommendationen från
revisionen är att fortsätta utveckla budgetprocessen och slå vakt om överskottsmålet på
två procent och ta fram en konkret plan för hur och när målet ska vara uppfyllt.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i revisionens slutsatser att budgetprocessen
bör fortsätta utvecklas, att slå vakt om överskottsmålet på två procent och att ta fram
konkreta planer på hur målet ska uppfyllas.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Ljungby kommun redovisade ett negativt balanskravsresultat för 2018 och även för
2019 finns det stor risk att balanskravsresultatet inte uppnås. Det innebär att det finns
stora behov av att anpassa ekonomin och förbättra det ekonomiska resultatet. För att
förbättra budgetprocessen så tillsattes en tjänstemannaberedning bestående av
förvaltningschefer och ekonomichef som tog fram konkreta besparingsförslag.
Förslagen överlämnades till budgetberedningen och till de politiska partierna, som
sedan gick vidare med valda delar av tjänstemannaberedningens förslag. Det finansiella
målet om två procents överskott har varit styrande på ett annat sätt än tidigare års
budgetberedningar. Budgetbeslutet ligger på två procents överskott, vilket motsvarar 33
mkr.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att man även i nästkommande års
budgetberedningar fortsätter med tjänstemannaberedningen. Tidplanen för
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budgetarbetet kommer för nästa år anpassas till den nya ordningen, vilket inte riktigt
hanns med under 2019.
I avsnitt 3.2 tar revisionen upp frågan om överskotts- och underskottshantering, vilket vi
benämner som resultatbalansering. ”Med så stora underskott som t.ex. socialnämnden
har bedöms utsikterna av nämnden som små att kunna spara in tidigare års underskott.”
Vi bedömer att systemet med resultatbalansering är ändamålsenligt vid mindre
avvikelser men att det blir svårt att hantera med så stora underskott som det rör sig om i
år för socialnämnden. Det är viktigt att chefer och medarbetare har budgetar som
upplevs som rimliga att förhålla sig till.
Revisionen tar i avsnitt 3.6 upp att tilläggsbudgetar inte tillämpas vad gäller
driftkostnader men däremot förekommer det vad gäller investeringar. I kommunens
ekonomistymingsregler står inskrivet att tilläggsanslag för drift inte tillämpas. Däremot
anser vi att det i vissa fall är nödvändigt med tilläggsanslag för investeringar. Om man
tidigt i ett investeringsprojekt ser att det kommer att bli fördyringar jämfört med
budgeterat belopp så är det viktigt att kommunfullmäktige får avgöra om projektet ska
fortskrida med ett högre belopp eller om projektet ska avbrytas. En ny
investeringsprocess har beslutats men ännu inte fatt fullt genomslag. En av tankarna
med den nya investeringsprocessen är att när investeringsbudgeten beslutas i
kommunfullmäktige så ska noggranna kalkyler ha tagits i förstudie- och programfas. Ett
problem har tidigare varit att investeringar har beslutats i ett för tidigt skede innan
noggranna kalkyler tagits fram.

Magnus Johansson
Ekonomichef
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Revisorerna

Till

Kommunstyrelsen
(KF:s presidium for kännedom)

Granskning av budgetprocessen

KPMG har på vårt uppdrag utfört rubricerad granskning.
På revisionsmöte 2019-09-26 har KPMG presenterat revisionsrapporten för oss
revisorer.
Vi överlämnar härmed rapporten till kommunstyrelsen för yttrande. Svar önskas senast
den 26 november 2019.
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Sammanfattning
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
budgetprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Det övergripande syftet med granskningen av budgetprocessen har varit att konstatera
om kommunen har en ändamålsenlig budgetprocess och om det finns en tydlig strategi
för att klara en ekonomi i balans.
Vi bedömer att det finns en strategi för att klara en ekonomi i balans. Bland annat har
överskottsmålet på 2 procent fått ett tyngre fokus än under senare år. I
budgetprocessen har lagts till en tjänstemannaberedning för att just underlätta att få
fram effektiviseringsmöjligheter, vilket varit svårt tidigare, och på så sätt underlätta att
överskottsmålet uppnås.
Budgetberedningen föregås av ett arbete i nämnderna där en omvärldsanalys och
effektiviseringsmöjligheter ska presenteras för att senare diskuteras i
budgetberedningen.
Budgetdialogen har förbättrats genom att fler partier i ett tidigt skede får ta del av
information som annars bara de partier som deltar i budgetberedningen haft tillgång till.
Det har stärkt demokratin och det kan också ge input till budgetberedningen.
Kommunen har utformat sin budgetprocess efter den situation som kommunen har
med minoritetsstyre vilket lett fram till en utformning av processen som underlättar en
bred förankring och acceptans av de budgetbeslut som fattas.
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi:
•

att fortsätta utveckla budgetprocessen och slå vakt om överskottsmålet på 2
procent.

•

att med tanke på överskottsmålet om 2 procent, som inte uppnåtts under de
senare åren, ta fram en konkret plan för hur och när målet ska vara uppfyllt.
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Inledning/bakgrund
KPMG har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
budgetprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Tillsammans utgör socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens budgetar drygt
80 procent av kommunens totala budget. Budget är ett av de viktigaste verktygen som
kommunfullmäktige har att styra kommunens nämnder. Att nämnderna får rätt
förutsättningar i förhållande till vad de förväntas utföra är av stor vikt för nämndernas
acceptans för sin tilldelade budget.
Att nämnderna håller sina budgetar är en viktig del i uppdraget från
kommunfullmäktige. Därför är en av kommunstyrelsens viktiga uppgifter att ha uppsikt
över hur nämnderna uppfyller sitt uppdrag. I det fall en nämnd inte bedriver sin
verksamhet inom beslutade ramar är det styrelsens uppgift att ingripa och vid behov
föreslå fullmäktige lämpliga åtgärder.
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys
att kommunens budgetprocess avseende ändamålsenlighet behöver granskas.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen har syftat till att konstatera om kommunen har en ändamålsenlig
budgetprocess och om det finns en tydlig strategi för att klara en ekonomi i balans.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
— Hur såg budgetprocessen ut inklusive planeringsdirektiv inför budget 2018 och
2019?
— Vilka förutsättningar fanns och hur bedömdes kända risker och omvärldspåverkan?
T.ex. förändringar i lagstiftning och dess konsekvenser.
— Vilka hänsyn tas till volymförändringar, demografi m.m. i budgetprocessen?
— Vilka förberedelser gör nämnderna inför förhandlingarna med budgetberedningen?
-

Redovisas t.ex. konsekvensanalyser avseende förslag till budget/ramar?

— Vilken möjlighet har nämnderna haft till dialog och synpunkter i budgetprocessen?
-

Förs det t.ex. någon dialog om åtgärder i det fall det står klart att pågående
verksamhet inte kommer att rymmas inom tänkta ramar?

— Görs någon form av regelmässig utvärdering av själva budgetprocessen så att
lärdomar från tidigare års process bidrar till förbättring av kommande års
budgetprocesser?
— På vilka grunder tas beslut om tilläggsbudgetar?
-

Upplevs tilläggsbudgetarna som styrande?

— Vilket stöd har nämnderna i sitt arbete med sina internbudgetar?
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Granskningen omfattar budgetprocesserna 2017-2019 med särskilt fokus på
kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
-

Kommunallag (2017:725)

-

Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

Metod
Granskningen har genomförts genom:
— Dokumentstudier
— Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker
Rapporten är faktakontrollerad av Magnus Johansson, Jonas Jönsson och Nils-Göran
Jonasson.

Resultat av granskningen
Budgetprocessen - utformning
Generellt
Budgetprocessens tidplan såg ungefär likadan ut inför budget 2018, 2019 och 2020.
Processen börjar med en bokslutsdag i mars månad där kommunstyrelsen samt
presidierna i nämnderna och bolagen deltar. I mars månad börjar dessutom
budgetberedningen där budgetförutsättningar presenteras.
I budgetanvisningarna presenteras befolkningsutvecklingen i kommunen samt en
hänvisning till att befolkningsprognos finns tillgänglig på kommunens intranät.
Befolkningsprognoserna används bl.a. som grund för beräkning av skatteintäkter och
statsbidrag. I anvisningarna ges också instruktioner i hur olika kostnader ska
budgeteras. Det handlar t.ex. om internränta, internhyra, löneökningar,
arbetsgivaravgifter och semesterlöneskuld.
Under april månad ska nämnderna ha lämnat in sina förslag till mål, behovsanalys för
driftbudgeten samt en investeringsplan. För budgeten 2019 ska investeringsplanen
omfatta åren 2021-2024.
I april månad är det budgetdag där budgetberedningen och nämnderna deltar. Sedan
arbetar budgetberedningen under april och maj för att slutligen i slutet av maj månad
presentera ett förslag till budget.
När förslaget till budget är färdigställt diskuterar de fackliga organisationerna
budgetinnehållet i den centrala samverkansgruppen. Kort därefter, i början av juni,
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presenterar kommunstyrelsen sitt slutliga budgetförslag som sedan beslutas i
kommunfullmäktige senare under juni månad.
Under september månad lämnar KSAU förslag till skattesats som sedan går vidare till
hela kommunstyrelsen som lägger sitt förslag till skattesats för nästkommande år.
Beslutet om skattesatsen tas av fullmäktige i oktober månad. Under oktober månad
ska även nämnderna lämna in sina detaljbudgetar.

3.1.2

Nytt för 2019
Budgetprocessen 2019 avseende budgeten 2020 var något annorlunda än tidigare års
budgetprocesser. Kommunens ekonomiska läge gjorde att budgetberedningen kände
att något måste göras. Nytt för 2019 är att man tillsatte en tjänstemannaberedning,
något man inte haft tidigare. Tjänstemannaberedningen består av samtliga
förvaltningschefer i kommunen. Syftet med beredningen är att lyfta blicken från den
egna förvaltningen till hela kommunens verksamheter för att därigenom diskutera och
komma fram till vilka nämnder och förvaltningar som har störst möjligheter till
effektiviseringar eller kostnadssänkningar.
Tjänstemannaberedningen uppfattas ha varit fruktbar av såväl förvaltningschefer som
politiker i nämnderna och i kommunstyrelsen vilket innebär att den kommer att
tillämpas även kommande år. Dock kommer den att planeras tidsmässigt så att
omvärldsbevakningen är klar innan tjänstemannaberedningen tar vid.
Tillsättandet av tjänstemannaberedningen är delvis drivet av att det överskottsmål på 2
procent som kommunen haft sedan länge i takt med att kommunens ekonomi blivit allt
mer ansträngd fått ett förnyat fokus.
Från och med budget 2018 (se vidare kapitel 3.5) infördes en förändring som innebar
att samtliga partier, även de små partierna, under budgetdagen får samma information
som de styrande partierna. Detta resulterade i att tre fullständiga budgetar togs fram för
budget 2020. Det var en från Alliansen, en från Socialdemokraterna och en från
Sverigedemokraterna.

3.1.3

Bedömning
Tidigare år har det upplevts att det varit svårt att få in förslag till besparingsåtgärder
från nämnderna. Den ”nya” budgetprocessen med tjänstemannaberedning syftar till att
underlätta prioriteringar mellan alla kommunens verksamheter och att få varje nämnd
att ta ansvar för kommunens ekonomi och inte bara den egna nämndens. Med det
ekonomiska läge som kommunens befinner sig i bedömer vi detta arbetssätt som
ändamålsenligt.
Att flera partier ges möjlighet till att lägga fram ett förslag till budget bedömer vi som
vitaliserande för demokratin.

3.2

Ramberäkning
Nämndernas ramar beräknas, där det är tillämpligt, utifrån demografiska förändringar.
För barn- och utbildningsnämnden innebär det att ramen beräknas i form av en
skolpeng. För socialnämnden innebär ramberäkningen att ekonomiska medel beräknas
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utifrån förändringar i den demografiska sammansättningen utifrån olika åldersgrupper.
Barn- och utbildningsnämnden framhåller att demografimodellen innebär att nämnden
får svårt att hantera ökade lokalkostnader i form av nybyggnationer och moduler som
behövs till följd av ett ökat antal barn och elever. Nämnden menar att den inte blir
kompenserad för detta i ramberäkningen.
Nämnderna kompenseras med 75 % prognosticerade demografiska förändringar.
Därefter kompenseras nämnderna för skillnaden mellan prognos och faktiska
förändringar med två års eftersläpning. Detta gäller för såväl volymökningar som för
volymminskningar. I en växande kommun, som Ljungby är, innebär detta att det finns
ett inbyggt effektiviseringsbeting. Såväl socialnämnden som barn- och
utbildningsnämnden anser att förfarandet innebär att verksamheterna är
underfinansierade. Barn- och utbildningsnämnden uppger att de haft större möjligheter
tidigare år att klara sin budget men att det blir allt svårare efter hand som
verksamheten växer.
I ramberäkningen, vilket bl.a. framgår av budgetförutsättningarna 2019, ligger utöver
den demografiska modellen även att nämnderna kan lyfta fram förändringar i
lagstiftning och/eller andra bestämmelser som kan påverka kostnader och/eller intäkter
för verksamhetens bedrivande. Det blir då en diskussion i budgetberedningen huruvida
nämnden ifråga ska kompenseras eller inte och i så fall med hur mycket. Barn- och
utbildningsnämnden lyfte t.ex. frågan om mer budgetmedel till en förstärkt organisation
till följd av allt fler elever samt ökade behov till följd av Skolinspektionens tillsyn. Det är
exempel på sådant som inte är direkt volymrelaterat.
I ramarna ligger även att nämnderna får ta med sig föregående års över- eller
underskott. Med så stora underskott som t.ex. socialnämnden har bedöms utsikterna
av nämnden som små att kunna spara in tidigare års underskott. Underskottet för
socialnämnden var på 16,9 miljoner kronor (2,7 % av budgeten) 2018. För 2017 och
2016 var underskotten 27,9 miljoner kronor (4,7 % av budgeten) respektive 6,5 miljoner
kronor (1,1 % av budgeten). Prognosen för 2019 är ett underskott om 47,9 miljoner
kronor.

3.2.1

Bedömning
Demografibaserad resursfördelning förekommer i ganska många av landets
kommuner. Det finns fördelar och det finns nackdelar. Bland fördelarna brukar
framhållas att det är ett transparent förfarande och bland nackdelarna att det faktum att
det blir fler äldre i kommunen inte med nödvändighet innebär att omvårdnadsbehoven
ökar. Omvänt att även om antalet äldre personer i kommunen är konstant kan
omvårdnadsbehoven trots allt öka.
Modellen med att ta med sig över- eller underskott bedömer vi som tveksam,
åtminstone när det handlar om så stora underskott som socialnämnden har och har
haft. Vi förespråkar hellre att en nämnd ska ha en rimlig budget utifrån t.ex. jämförelser
med strukturellt liknande kommuner och givetvis utifrån den egna kommunens
ekonomiska förutsättningar. Ett underskott bör analyseras noga inför bokslutsdialogen
och om man kommer fram till att underskottet beror på ineffektiv verksamhet bör
kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt ställa krav på nämnden att vidta åtgärder för
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att nämndens ekonomi ska komma i balans. Om även ett tidigare underskott ska
hanteras av nämnden innebär det i praktiken att nämnden inte bara ska bli effektiv utan
även driva sin verksamhet långt effektivare än vad som kan betraktas som normalt för
att kunna hämta hem tidigare års underskott.
Barn- och utbildningsnämndens påpekar att ramberäkningen inte kompenserar för
ökade lokalkostnader i form av nybyggnation och moduler till följd av ett ökat antal barn
och elever. Nybyggnationer innebär trappstegseffekter i kostnadsmassan vilket vi håller
med om att det inte kompenseras i demografimodellen. Men det finns möjligheter för
nämnden att framhålla sådana effekter i budgetprocessen. Fördelningen av ramar
bygger inte enbart på demografiska förändringar och om nämnden ser att det finns
kostnader som inte hanteras av demografimodellen kan nämnden lyfta sådana frågor
till budgetberedningen. Sedan är det förstås budgetberedningen och slutligen
kommunfullmäktige som avgör om kompensation ska ges eller inte.

Nämndernas förberedelser inför budgetförhandling
Inför budgetarbetet med 2019 års budget skickade kommunens ekonomichef ut
information om budgetförutsättningarna 2019. Detta gjordes i mars månad 2018. Varje
nämnd ska enligt budgetförutsättningarna göra en omvärldsanalys där det exempelvis
framgår vilka effekter befolkningsförändringar, förändrad efterfrågan från brukarna eller
förändrad lagstigning kan få för nämndens ekonomi.
Det framgår även att nämnderna kan ta fram förslag på ambitionshöjningar men då ska
det också finnas ett förslag till hur man kan finansiera detta inom egen ram.
Nämnderna ska även belysa effektiviseringsmöjligheter, möjligheter till omfördelning av
resurser och beskriva förväntade konsekvenser av eventuella besparingsalternativ.
Nämnderna ska sammanställa de viktigaste delarna i sin analys och besluta att lämna
den vidare till budgetberedningen för vidare behandling.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har, enligt regelverket, tagit fram
sådana omvärldsanalyser både vad gäller ökade behov och bedömda
effektiviseringsmöjligheter. Som beskrivs i avsnitt 3.1.2 har ett nytt arbetssätt börjat
tillämpas där tjänstemannaberedningen bestående av förvaltningscheferna diskuterar
vilka behov och effektiviseringsmöjligheter som kan finnas med perspektivet hela
kommunen för ögonen. Det har, enligt uppgift, visat sig fruktbart då det tidigare varit
svårt att få in de effektiviseringsmöjligheter som nämnderna ändå har identifierat.

Bedömning
Vi bedömer att nämnderna förbereder sig väl inför budgetförhandlingarna och ger
budgetberedningen ett bra underlag för sina bedömningar. Att det finns krav på sådana
omvärldsanalyser i regelverket är bra då det ställer krav på att nämnderna verkligen
ska genomföra analyser av sin verksamhet. Speciellt inom barn- och
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter förekommer ofta förändringar
i lagstiftning och annan styrning från statens sida, t.ex. möjligheter att söka statsbidrag
för olika ändamål.
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3.4

Budgetdialog
Budgetdialogen sker på olika sätt. Det formella sättet är att varje nämnd kallas till en
sittning med budgetberedningen där nämndens omvärldsanalys och behov diskuteras.
Dessa sittningar har förberetts genom diskussioner i nämnden.
Det informella sättet är att information till budgetberedningen kommer via enskilda
partiledamöter efter diskussioner inom respektive partigrupp.
Budgetdialogen är formaliserad i budgetprocessens tidplan. Det finns särskilt avsatta
dagar för bokslutsdialog och för möten mellan budgetberedningen och nämndernas
presidier.
Inför 2019 års budget bjöds samtliga nämnder in till en budgetdag på Ljungby Arena
den 26 april. Där fick nämnderna möjlighet att presentera sin omvärldsanalys för 2018
och framåt. Analysen skulle bland annat innehålla förändrade behov i framtiden, ny
lagstiftning, effektiviseringsmöjligheter och vilka investeringsbehov som finns. Analysen
diskuterades med budgetberedningen och en representant från varje parti.
Samtliga som vi har intervjuat i denna granskning anser att budgetdialogen är bra och
ändamålsenlig även om budgetberedningen inte bifaller alla äskanden utöver
demografimodellens utfall.

3.4.1

Bedömning
Vi bedömer att budgetdialogen är ändamålsenlig. Det har föregåtts av ett arbete med
omvärldsanalys och behovsanalys i respektive nämnd. Detta gör att det i
budgetberedningen möjliggör diskussioner om konkreta omständigheter.
Budgetberedningen bifaller inte samtliga äskanden. Det är heller inte
budgetberedningens uppgift. Budgetberedningens uppgift är att väga samman
äskanden och konsekvenser från samtliga nämnder med kommunens totala ekonomi
och verksamhet för ögonen.

3.5

Utvärdering av bydgetprocessen
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016 (2016/0280.103) att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över budgetprocessen. Det skedde på
uppmaning av demokratiberedningen. Synpunkterna från demokratiberedningen gällde
framför allt att oppositionens förslag till budget bör vara känd för andra partier vid en
tidigare tidpunkt än då det presenterats antingen på kommunstyrelsen eller på
kommunfullmäktige. Ärendet, menar demokratiberedningen, har då inte blivit berett och
övriga partier har haft små möjligheter att ta ställning till de nya förslagen.
Utvärderingen av budgetprocessen började med att kommunledningsförvaltningen
gjorde en omvärldsbevakning hur det fungerar i några av länets kommuner.
Förvaltningen studerade hur budgetprocessen fungerade i Alvesta, Markaryd och
Växjö kommuner.
Det konstaterades att Ljungby kommun skilde sig från jämförelsekommunerna
eftersom Ljungby kommun inte hade majoritetsstyre vilket de andra kommunerna hade.
Med ett minoritetsstyre finns större möjlighet till ändrad budget i kommunfullmäktige.
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Därför bedömdes det som viktigt i Ljungby kommun att även oppositionens förslag
presenteras i ett tidigt stadium.
Utredningen föreslog att information om minoritetsstyrets budgetförslag presenterades
för oppositionen redan under budgetdagen där samtliga partier är representerade.
Utredningen utmynnade i fyra konkreta förslag som sedan beslutades att gälla från och
med budget 2018.
1) På budgetdagen, där alla partier närvarar, informeras om punkter som kommer
att tas upp på budgetberedningen.
2) Styrande partier presenterar sitt budgetförslag senast på kommunstyrelsens
arbetsutskott i maj månad.
3) Oppositionen presenterar sitt budgetförslag vid en tidpunkt så att förslagen kan
skickas med i utskicket till kommunstyrelsen i maj/juni.
4) Budgeten beslutas som tidigare i juni i kommunfullmäktige.

Utöver detta har ytterligare förändringar i budgetprocessen införts. Som beskrivits i
avsnitt 3.1.2 har en tjänstemannaberedning tillförts processen i syfte att balansera alla
kommunens verksamheter och inte enbart den enskilda nämndens.
I vårt samtal med representanter från kommunstyrelsen sägs att det finns anledning att
ytterligare ”fila” på processen. Någon uttryckte en önskan om mer långsiktighet i
budgetarbetet. I övrigt framfördes att det alltid finns skäl att vara självkritisk och att
utvärdera och utveckla kommunens processer.

3.5.1

Bedömning
Den politiska situationen i Ljungby kommun med minoritetsstyre kräver breda och väl
förankrade beslut. Vår bedömning är att kommunstyrelsen tar den rådande situationen
på allvar och utvärderar budgetprocessen så att budgetbesluten blir förankrade på ett
bra sätt. Tecken på detta är t.ex. att lyssna på demokratiberedningen och göra de
förändringar i budgetprocessen som är till gagn för att fördjupa den demokratiska
processen.
Vi bedömer det ändamålsenligt att ifrågasätta själva processen, utvärdera och vid
behov göra de förändringar som anses förbättra den demokratiska processen.

3.6

Tilläggsbudgetar
Tilläggsbudgetar tillämpas inte i Ljungby kommun vad gäller driftkostnader. Däremot
kan äskande om investeringar hanteras och beviljas i efterhand när budgeten redan är
beslutad. Ett exempel är ett tilläggsäskande från kultur- och fritidsnämnden om en
investering av golv och inköp av en lättviktstruck till Ljungby Arena. Till följd av svenska
kronans försämring i värde blev investeringen dyrare än från början beräknat. Äskandet
avsåg fördyringen av golvet samt inköp av lättviktstrucken på sammanlagt 387 900
kronor utöver redan beviljat anslag. Kommunstyrelsen beviljade investeringen och
även kapitalkostnaderna som uppstår till följd av investeringen och beslutade föreslå
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kommunfullmäktige att besluta enligt förslag. Vad gäller kapitalkostnader för de
387 900 kronorna hade kommunledningsförvaltningen föreslagit att förvaltningen inte
skulle kompenseras. Kommunstyrelsen beslutade alltså inte i enlighet med
kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Ett annat exempel handlar om ett tilläggsäskande från kultur- och fritidsnämnden 2019
(Kf § 59) om utökade investeringsmedel för renovering av teaterbiografen Grand.
Bakgrunden är att det under pågående projektering upptäcktes att den avsatta
budgeten för ombyggnationen inte omfattade inredning, scenteknik, tillbyggd kafeteria,
entréparti, utemiljö, ommålning av fasad, konstruktion och budget för oförutsedda
kostnader på 10 %.

3.6.1

Bedömning
KPMG är av uppfattningen att tilläggsbudgetering försvårar uppföljning och kontroll och
därtill riskerar att förtroendet för den budget som är beslutad minskar. Eventuella
ekonomiska avvikelser från budget hanteras bättre i samband med bokslutet och en
analys av detta. Ljungby kommun tillämpar tilläggsbudgetering för investeringar vilket vi
uppfattar som mindre allvarligt jämfört med tilläggsbudgetering för driften. I exemplet
renovering av teaterbiografen Grand tycks dock projekteringen uppvisa brister om man
först under projekteringsskedet upptäcker att många delar i renoveringen tycks ha
glömts bort. Bra är att det upptäcktes innan renoveringen hade påbörjats.

3.7

Stöd i arbetet med internbudgetarna
Arbetet med internbudgetarna är helt och hållet en fråga för respektive nämnd att
hantera. Nämnderna har resurser i form av framför allt ekonomstöd. Vissa nämnder,
t.ex. barn- och utbildningsnämnden har dessutom en modell att fördela resurser mellan
nämndens verksamhetsområden och verksamhetsenheter.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har en månatlig uppföljning med
respektive budgetansvariga chefer och när det är dags att framställa internbudgeten
förs en dialog mellan ekonom och budgetansvarig chef i hur chefen ska tänka när den
utformar sin budget.

3.7.1

Bedömning
Vi bedömer att stödet för nämnderna i arbetet med internbudgetarna är
ändamålsenligt.

4

Slutsats och rekommendationer
Det övergripande syftet med granskningen av budgetprocessen har varit att konstatera
om kommunen har en ändamålsenlig budgetprocess och om det finns en tydlig strategi
för att klara en ekonomi i balans.
Vi bedömer att det finns en strategi för att klara en ekonomi i balans. Bland annat har
överskottsmålet på 2 procent fått ett tyngre fokus än under senare år. I
budgetprocessen har lagts till en tjänstemannaberedning för att just underlätta att få
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fram effektiviseringsmöjligheter, vilket varit svårt tidigare, och på så sätt underlätta att
överskottsmålet uppnås.
Budgetberedningen föregås av ett arbete i nämnderna där en omvärldsanalys och
effektiviseringsmöjligheter ska presenteras för att senare diskuteras i
budgetberedningen.
Budgetdialogen har förbättrats genom att fler partier i ett tidigt skede får ta del av
information som annars bara de partier som deltar i budgetberedningen haft tillgång till.
Det har stärkt demokratin och det kan också ge input till budgetberedningen.
Kommunen har utformat sin budgetprocess efter den situation som kommunen har
med minoritetsstyre vilket lett fram till en utformning av processen som underlättar en
bred förankring och acceptans av de budgetbeslut som fattas.

Rekommendationer
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi:
•

att fortsätta utveckla budgetprocessen och slå vakt om överskottsmålet på 2
procent.

•

att med tanke på överskottsmålet om 2 procent, som inte uppnåtts under de
senare åren, ta fram en konkret plan för hur och när målet ska vara uppfyllt.
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