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Tidplan för arbetet med Budget 2017 och plan för 2018-2019 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den 30 mars 2016 till 
tidplan för arbetet med Budget 2017 och plan för 2018-2019. 

Ekonomichef föredrar förslaget. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Tidplan och anvisning för arbetet med Budget 2017 och plan för 2018-2019 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till tidplan och anvisning för arbetet 
med Budget 2017 och plan för 2018-2019 enligt bilaga. 

Förslag 
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till tidplan och 
anvisningar för arbetet med Budget 2017 och plan för 2018-2019. 

Anders Andersson 
Kanslichef 



Tidplan, Budget 2017 

Åtgärd Tidpunkt 
Verksamheternas och de finansiella målen Kommunledningsgruppen den 16 maj 2016 klockan 
bereds av Kommunledningsgruppen 09.30 respektive den 23 mai 2016 klockan 09.30 
Budgetberedning nr 1: 1 juni 2016 klockan 13.00, efter allmänna utskottets 

• Presentation av budgetförutsättningar sammanträde 
utifrån vårpropositionen, preliminär 
resultatbudget, budgetanvisningar och 
tidplan. 

• Verksamhets och finansiella mål för Budget 
2017 diskuteras. 

Budgetanvisningar och budgetförutsättningar, 2juni-8juni 2016 
blanketter, bemanningsplaner med mera sänds 
ut till verksamhetsansvariga. 
Ekonomiskt ansvariga samt ledningsgrupperna 8 juni-23 augusti 2016 
inom sociala respektive bildningsornrådena 
arbetar med budgetförslag innebärande: 

• Verksamhetsförändringar, drift- och 
investeringsäskanden. 

• Uppdatering av bemanningsplaner för att 
endast förändringar som beslutas i Budget 
2017 behöver tillföras. 

Verksamhetsförändringar, drift- och Kommunledningsgruppen den 12 september 2016 
investeringsäskanden bereds av klockan 09.30 respektive den 19 september 2016 
Kommunledningsgruppen. Ny skatteprognos klockan 09.30 
inarbetas i budgetförslaget. 
Budgetberedning nr 2: 21 september 2016 klockan 13.00, efter kommun-

Budgetberedningen utarbetar remissförslag styrelsens sammanträde 
utifrån Kommunledningsgruppens 
budgetförslag. 
Förslag till mål i Budget 2017 fastslås. 
Inbjudan till BKT, BMB, 
räddningsnämnden Västerbergslagen och 
Bergslagens överförmyndarnämnd 

Förslag till Budget 2017 på remiss till de 28 september-28 oktober 2016 
politiska partierna och dessa lämnar yttrande. 
Budgetberedning nr 3: 9 november2016 klockan 13.00, efter allmänna 

• Eventuella ändringar i förslaget till Budget utskottets sammanträde 
201 7 utifrån inkomna yttranden. 

• Förslag till uppdrag presenteras . 

• Regeringens budgetproposition och 
beräknat skatteunderlag presenteras. 

• Förslag till Budget 2017 fastställs . 
Beslut om skattesats Kommunfullmäktiges sammanträde den 

17 november 2016 
Kommunstyrelsen behandlar förslag till Kommunstyrelsens sammanträde den 
Budget 2017. 23 november 2016 

Beslut om Budget 2017. Kommunfullmäktiges sammanträde den 
8 december 2016 


