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Reviderad tidsplan för budgetprocessen innebärande tidigareläggning av

Kommunfullmäktiges behandling av Budget 202I och plan 2022-2023

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade godkänna direktiv och anvisningar för 2021-2023, i ärende Direktiv

och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2021 och plan 2022-2023, på
sammanträde den 15 juni 2020. I bilaga till direktiven förelåg en tidsplan för planeringsprocessen.

Tidsplanen angav bland annat att Kommunfullmäktige skulle behandla Budget 2021 och plan för

2022-2023, på sammanträde den 7 december.

Nu föreslås en tidigareläggning av tidsplanen innebärande att Kommunfullmäktige istället behandlar

Budget 2021 och plan för 2022-2023 på sammanträde den 23 november, det vill säga på ordinarie

utsatt tid för budgetfullmäktige.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna reviderad tidsplan för planeringsprocessen i enlighet med tjänsteutlåtande daterat

2020-09-07, bilaga 1.

Bakgrund
Kommunallagens 11 kap 10 § anger att budgeten ska fastställas av fullmäktige före november
månads utgång. Ordinarie utsatt tid för fullmäktige att behandla budget för 2021 och efterföljande

planår, beslutades därför på sammanträde 2019-10-21, till den 23 november 2020.

I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om sammanträdesdatumet den 23 november
tydliggjordes att sammanträdet börjar kl. 13.00. Anledningen till den tidiga starttiden är att

budgetdebatten pågår längre tid än ett ordinarie sammanträde.

På budgetsammanträdet hanteras oftast endast ärende om budget som beslutsärende varför

kvarvarande beslutsärenden som är fárdigberedda av Kommunstyrelsen, avvaktas med till

fullmäktiges decembersammanträde. Decembersammanträdet 2020 äger rum den 7 december.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna direktiv och anvisningar för 2021-2023, i ärende Direktiv

och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2021 och plan 2022-2023, på
sammanträde den 15 juni 2020. I bilaga till direktiven förelåg en tidsplan för planeringsprocessen.

Tidsplanen angav bland annat att Kommunfullmäktige skulle behandla Budget 2021 och plan för

2022-2023, på sammanträde den 7 december.

Nu föreslås en tidigareläggning av tidsplanen innebärande att Kommunfullmäktige istället behandlar

Budget 2021 och plan för 2022-2023 på sammanträde den 23 november, det vill säga på ordinarie

utsatt tid för budgetfullmäktige. Därigenom bibehålls också sammanträdesdaturnet den 7 december
som ett sammanträde där resterande ärenden, och eventuella brådskande ärenden som måste

hanteras innan årsskiftet, kan behandlas.
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Österåker
Tjänsteutlåtande

Förvaltningens slutsatser

Ekonomiavdelningen föreslår att fullmäktige godkänner reviderad tidsplan för budgetprocessen
innebärande att fullmäktige behandlar ärende om budget 2021 och plan 2022-2023 på ordinarie

utsatt tid för budgetfullmäktige, det vill säga den 23 november. Kommunstyrelsen behandlar och
bereder därigenom ärendet på sammanträde den 16 november. På grund av bestämmelserna i 11 kap
8 § Kommunallagen måste Kommunstyrelsen, om förslag till budget ej upprättas i oktober, före

oktober månads utgång föreslå skattesatsen för 2021.

Bilagor

1. Reviderad tidsplan för planeringsprocessen

2. Tidsplan som godkändes i ärende Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av

förslag till budget 2021 och plan 2022-2023

ffa randsÅL Magnus Bengtsson

Kommundirektör Ekonomidirektör

Expedieras

Österåkers kommun
|
I84 86 Åkersberga

|
Tel 08-540 BIO 00

|
Fax 08-540 8|0 20

|
kommun@osteraker.se

|
www.osteraker.se

Sida 2 av 2



En?? 7

Reviderad tidsplan för planeringsprocessen

19-21 februari

Ekonomi- och kvalitetsdialog på förvaltningsnivä

17-18 mars

Budgetdialog med presidier och förvaltningschef

19 maj

Presentation av förutsättningarna inför budgetdirektiv för majoriteten

27 maj

Presentation av förutsättningarna inför budgetdirektiv för presidier, gruppledare och tjänstemän

15 juni

Kommunstyrelsen behandlar direktiv och förutsättningar för budget 2021 och plan för 2022-23

15 juni

Kommunfullmäktige behandlar direktiv och förutsättningar för budget 2021 och plan för 2022-23

25 september

Förslag till budget per verksamhetsområde för 2021 och plan för 2022-2023 klarmarkeras av
respektive förvaltning i Stratsys

21 oktober

Kommunstyrelsen behandlar förslag till skattesats 2021 NY

16 november
Kommunstyrelsen behandlar budget 2021 och plan för 2022-23

23 november
Kommunfullmäktige behandlar budget 2021 och plan för 2022-23 NY

31januañ

Styrelsen och nämnder lämnar budget 2021 och plan för 2022-23 som en del av kommunens
verksamhetsplan



krm/sa Z,

Bilaga 5

Tidsplan för planeringsprocessen

19-21 februari

Ekonomi- och kvalitetsdialog på förvaltningsnivå

17-18 mars

Budgetdialog med presidier och förvaltningschef

19 maj

Presentation av förutsättningarna inför budgetdirektiv för majoriteten

27 maj

Presentation av förutsättningarna inför budgetdirektiv för presidier, gruppledare och tjänstemän

15 juni

Kommunstyrelsen behandlar direktiv och förutsättningar för budget 2021 och plan för 2022-23

15juni

Kommunfullmäktige behandlar direktiv och förutsättningar för budget 2021 och plan för 2022-23

25 september

Förslag till budget per verksamhetsområde för 2021 och plan för 2022-2023 klarmarkeras av respektive

förvaltning i Stratsys

16 november

Kommunstyrelsen behandlar budget 2021 och plan för 2022-23

7 december

Kommunfullmäktige behandlar budget 2021 och plan för 2022-23

31 januari

Styrelsen och nämnder lämnar budget 2021 och plan för 2022-23 som en del av kommunens
verksamhetsplan


