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Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget och uppföljning. I detta ärende
lämnar stadskontoret förslag till reviderad tidplan för kalenderåret 2020. Detta med anledning av
Covid-19 och det osäkra ekonomiska läget.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad tidplan för budget och uppföljning för år 2020 i
enlighet med bilaga.
Beslutsunderlag
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Ärendet

Kommunfullmäktige beslutar varje år om tidplan för budget, uppföljning och bokslut. I detta
ärende lämnar stadskontoret förslag till reviderad tidplan för år 2020 (se bilaga). I tidplanen som
beslutats av kommunfullmäktige den 31 oktober 2019 (STK-2019-1088) framgår att nämnder
och bolagsstyrelser ska besluta om budgetskrivelse inför budget 2021 senast 30 juni 2020.
Med anledning av Covid-19 och det osäkra ekonomiska läget föreslår stadskontoret att tidplanen
revideras så att nämnder och styrelser istället tar beslut om budgetskrivelsen senast den 24
september 2020. Det ger nämnder och styrelser mer tid till att analysera vilka effekter Covid-19
får för verksamheten. Eftersom läget förändras kontinuerligt, bland annat utifrån nationella
rekommendationer och riktlinjer, ger ett senare beslut också ett mer uppdaterat beslutsunderlag
inför kommunfullmäktiges budget för 2021. För att det ska vara möjligt att hinna ta fram
beräkningar och underlag inför budgetberedningen behöver förvaltningarna lämna in deras
förslag till budgetskrivelser ett par veckor tidigare, efter särskilda anvisningar från stadskontoret.
En viktig del i förutsättningar för arbetet med lokalförsörjningsplaneringen i staden är att
lokalbehovsplanerna utarbetas samtidigt som budgetskrivelsen. Därför behöver tidplanen för
nämndernas antagande av lokalbehovsplaner revideras. Stadskontoret kommer att uppdatera
anvisningarna avseende lokalbehovsplanerna så att även dessa ska beslutas senast den 24
september 2020. Liksom för budgetskrivelserna behöver förvaltningarna lämna in deras förslag
till lokalbehovsplaner ett par veckor tidigare efter särskilda anvisningar från stadskontoret.
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