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     2019-11-06 
Ekonomiavdelningen 

 
 
 

Till samtliga budgetansvariga 

       Kommunstyrelsen 

 
 
 

ANVISNINGAR OCH TIDPLAN FÖR KOMMUNENS BOKSLUT 2019 

Årets uppföljning av ekonomin och verksamheten sker i två steg: 

 

1. Styrelsen granskar verksamheterna i de budgetansvarigas verksamhetsberättelser. 

Verksamhetsberättelserna bereds av utskotten. 

2. Styrelsen överlämnar en årsredovisning till kommunfullmäktige och delger 

samtidigt fullmäktige verksamhetsberättelserna.  

 

Årets verksamhet granskas av styrelsen genom de budgetansvarigas 

berättelser 
Kommunstyrelsen har till uppgift att övervaka verksamhetens förvaltning av de 

kommunala medlen och att verksamheten drivs i enlighet med de av fullmäktige antagna 

målen. I samband med bokslutet ska därför samtliga verksamhetsansvariga redovisa sina 

berättelser till kommunstyrelsen. Varje budgetansvarig ska däri kommentera sitt 

ekonomiska utfall och redovisa verksamhetens måluppfyllelse i enlighet med 

anvisningarna för bokslutet nedan. 

 

Årets verksamhet redovisas till fullmäktige i styrelsens årsredovisning 
Utifrån styrelsens kontinuerliga uppföljning av verksamheten och ekonomin ska de slutligt 

rapportera året som varit i en årsredovisning som överlämnas till fullmäktige. Med hjälp av 

årsredovisningen får fullmäktige möjlighet att granska styrelsens förvaltning av de 

ekonomiska medlen samt följa upp de av fullmäktige antagna målen för god ekonomisk 

hushållning. I samband med framläggandet av årsredoviningen delges fullmäktige även 

styrelsens uppföljning av övriga verksamhetsmål och verksamhetens budgetföljsamhet. 

 

Årsredovisningen är en offentlig handling som efterfrågas av många externa intressenter, 

bl a banker, finansieringsinstitut, kommuner, privatpersoner, företag och statliga 

myndigheter. Förutom det externa intresset är årsredovisningen även ett viktigt stöd för 

kommunens förtroendevalda och tjänstemän i strävan att förbättra kommunens 

verksamheter samt som ett viktigt underlag för kommande års budget.  

 

Fr.o.m. bokslut 2001 skall årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna 

snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.  

 

Bokslutsarbetet är ett "teamwork" mellan alla inblandade och därför är det viktigt att alla 

får information om anvisningar och tidplan för att kunna ta ansvar för sin del i 

bokslutsarbetet. Det är mycket viktigt att alla stopptider hålls.  

Tidplanen framgår av bilaga 1. 
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Anvisningar för bokslutsarbetet 
 

Leverantörsfakturor (Kostnader) 

Leverantörsfakturor daterade 2019 kommer att bokföras på år 2019 fram till och med 

fredag 10 januari 2020. Efter detta datum, dateras fakturorna gällande 2019 om till 

ankomstdatumet 2020. Det är mycket viktigt att de leverantörsfakturor som ligger i 

brevlådan i ekonomisystemet och avser 2019 snabbt hanteras och attesteras före den 

10 januari. Detta för att räkenskaperna i bokslutet ska ge en rättvisande bild av 2019 års 

utfall. 

 

Kontakta Maria Rohde 804 93 eller Johan 805 25. 

 

Debiteringsunderlag för kundfakturering (Intäkter) 

Torsdag den 19 december är sista dag för inlämning av fakturaunderlag som skall bokföras 

på år 2019. Detta för att räkenskaperna i bokslutet ska ge en rättvisande bild av 2019 års 

utfall. 

Detta ger att underlag inkomna efter den 19 december kommer att hanteras som 

tillhörande 2020. 

 

Kontakta Maria Rohde 804 93 eller Johan 805 25. 

 

Internfakturor (Interna kostnader och intäkter) 

Internfakturor i brevlådan från Visma IoF skall konteras och beslutsattesteras senast den 

10 januari 2020. Samtliga tjänster och varor som sålts/köpts internt 2019 skall belasta det 

året d v s 2019. Detta för att räkenskaperna i bokslutet ska ge en rättvisande bild av 2019 

års utfall. 

 

Vid problem med interndebiteringen kontakta Maria 804 93. 

 

OBS!         

Utställaren, dvs den som ska få en intäkt, bevakar själv via x-webben att 

internräkningen betalas. 

 

Bokföringsorder 

Övriga bokföringsorder, t ex rättelser och omföringar, måste som allra senast vara 

ekonomiavdelningen tillhanda den 10 januari 2020. Detta för att räkenskaperna i bokslutet 

ska ge en rättvisande bild av 2019 års utfall. Senare inlämnade rättelser och omföringar 

kommer ej beaktas. Bokföringsordern skall dateras 2019-12-31. 

 

Lämna underlagen till Maria Rodhe 804 93 eller Johan 805 25. 

 

Bokningar av fordringar och skulder 

Om ni vet att ni har intäkter (fordringar) att få in nästa år för verksamhet som tillhör detta 

år, t ex statliga stöd, projektmedel av allehanda slag etc. skall ni boka upp detta i bokslutet. 

Likaså om ni vet att ni har kostnader (skulder) som tillhör 2019, men ej kommer för 

betalning förrän 2020. Det krävs ett beslutsunderlag t ex från en statlig myndighet som 

styrker det ni vill boka upp. Detta för att räkenskaperna i bokslutet ska ge en rättvisande 

bild av 2019 års utfall. 

 

Hör av er till Johan 805 25 som bistår till och med den 10 januari. Ekonomiavdelningen 

avgör rimligheten i fordran/skulden. 

 

 

Balanskonton, tillgångar och skulder 
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Tjänstemän som disponerar balanskonton, slag i klass 1 och 2, måste göra avstämning av 

dessa. En bokslutsbilaga skall alltid skrivas som styrker beloppet. Finns det ett saldo skall 

ansvarig på en bokslutsbilaga beskriva vad detta består av. Samtliga underlag t ex beslut, 

beräkningar etc. skall bifogas bokslutsbilagorna för att kunna verifiera balansposten. 

Undantaget är sekretessbelagt underlag som dock skall finnas tillgängligt för revisorernas 

granskning. Ekonomiavdelningen upprättar en lista och meddelar berörda som ansvarar för 

balanskonton. 

 

Avstämningarna skall vara klara och bokslutsbilagorna inlämnade till ekonomiavdelningen 

senast den 31 januari 2020. Detta för att räkenskaperna i bokslutet ska ge en rättvisande 

bild av 2019 års utfall. Om osäkerhet finns avseende underlag är tumregeln den att det är 

bättre med för mycket underlag än för lite.  

 

Johan 805 25 bistår vid behov. 

 

Inventarieförteckning 

Ur stöld- och försäkringssynpunkt är det viktigt att samtliga enheter upprättar och 

fortlöpande uppdaterar sina inventarieförteckningar. En inventering av hela 

inventariebeståndet bör göras minst en gång varje år. Inventarieförteckningarna skall 

inlämnas till ekonomiavdelningen senast den 28 februari 2020. 

 

Eventuella frågor till Maria 804 93. 

 

OBS!  

Har utrangering i form av skrotning, försäljning etc. skett, skall detta framgå av 

inventarieförteckningen.  

 

Verksamhetsberättelser 
Respektive budgetansvarig ska sammanställa en grundlig verksamhetsberättelse 

innehållande de nedan uppräknade punkterna. Det är väsentligt att 

verksamhetsberättelsen innehåller analyser av uppnådda/ej uppnådda resultat, både 

vad gäller ekonomi och verksamhet. Det åligger respektive budgetansvarig att för sitt 

ansvarsområde producera detta i enlighet med anvisningarna. Detta ska vara 

ekonomiavdelningen tillhanda senast den 14 februari 2020. 

 

Boka in tid med Johan 805 25 eller Torbjörn 805 13 om ni vill ha hjälp med 

verksamhetsberättelserna!  

 

Respektive verksamhetschef ska säkerställa att de underställdas verksamhetsberättelser är 

enhetliga och i övrigt håller den kvalitet som den vill presentera för kommunstyrelsen. 

Texterna ska hålla en god språklig kvalité (undvik talspråk). Noteras bör att interna 

händelser i den egna verksamheten har ett ringa värde. Det ska synas ett klart samband 

mellan resurserna som medborgarna har tilldelat verksamheten, verksamhetens 

prestationer och slutligen resultatet (målen som fullmäktige eller kommunstyrelse har 

beslutat för verksamheten ska uppnås). T.ex. är det inte relevant att personalen har gått en 

utbildning, däremot om denna händelse direkt har påverkat verksamhetens resultat. 

Ekonomiavdelningen är behjälplig vid framtagandet av siffermaterial. Framtagande av 

statistik ansvarar däremot verksamheterna själva för. 

 

Verksamhetsberättelserna ska sparas som Word-fil i respektives mapp under 

gemensam/budget... osv, senast den 14 februari 2020. Några lösa papper godtas ej.  

 

Disposition av verksamhetsberättelse: 
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Samma mall som användes per den 30 april 2019 (tertialrapport) kommer att användas och 

ni kan med fördel uppdatera den med sådant som har hänt under 2019! 

 

1. Verksamhetsområde 

 Vilka verksamheter ingår, antal årsarbetare, etc. 

 

2. Viktiga händelser under året 

  Här ska anges händelser av väsentlig betydelse under verksamhetsåret.  

   

3. Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Varför detta utfall? Vad görs för att åtgärda befarade underskott framöver? 

Båda frågorna är lika viktiga att besvara.  

  

Ekonomiavdelningen tar fram siffermaterialet till verksamhetsberättelserna. 

4. Framtid och förväntad utveckling 

Vad finns det för framtida möjligheter/hot, kommande förändringar av större 

dignitet, utvecklingsområden etc.?  

 

5. Investeringsredovisning (tkr) 

     

 * pågående projekt 

 * färdigställda projekt 

 

Ekonomiavdelningen tar fram siffermaterialet. 

 

Den här redovisningen gäller givetvis endast de som har haft investeringar under året. 

Kommentera eventuella avvikelser mot budgeterat anslag och förklara differensen. 

Kommentera även om och hur investeringen påverkar verksamhetens drift.  

 

6. Uppföljning av aktivitetsplanerna 

När aktiviteter enligt planen ej uppnåtts ska detta analyseras av respektive ansvarig. 
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ÖVERBLICK 

TIDPLAN BOKSLUT 2018     Bilaga 1 

 

 

 

2019-12-19  Sista dag för inlämning av debiteringsunderlag för 

kundfakturering (intäkter) gällande 2019 

 

2020-01-10  Sista dag som leverantörsfakturor för 2019 bokförs 2019 i   

   ekonomisystemet  

   Sista dag för inlämnande av internfakturor 

 

2020-01-10  Sista dag för bokningar av fordringar och skulder 

   Sista dag för övriga bokföringsordrar 

 

2020-01-31  Sista dag för avstämningar balanskonton 

 

2020-02-14  Förslag till kommunstyrelsen om ombudgetering av 

investeringsanslag  
 

2020-02-14 Sista dag för utskottens verksamhetsberättelser till 

ekonomiavdelningen 

 

2020-02-14  Sista dag för uppföljning av budgetmålen (verksamhetschefer 

ansvarar för att mall fylls i och skickas till ekonomiavdelningen) 

 

2020-02-28  Sista dag för inventarieförteckningar 

 

 

2020-02-28 Personalbokslut till ekonomiavdelningen (sammanställs av 

 personalavdelningen) 

 

2020-03-10 

2020-03-11  Utskottens verksamhetsberättelser redovisas i respektive utskott 

 

2020-03-25               Kommunstyrelsen 

 

2020-05-14  Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Telefonnummer till ekonomiavdelningen: 

Maria Rohde  804 93 

Torbjörn Lentz 805 13 

Johan Jansson  805 25 

Bo Wallströmer 805 21 

 


