KSF/MÅ 2015-10-05

Bilaga 1

Tidplan för budgetarbetet under 2016 med MoB 2017-2019
Kommunmål, driftramar m m

Investeringar

v4

15 januari

v 9 1 mars

Mål- och resultatdag - storgrupp,
upptakt åtagandeprocess

v 11 14 mars

KSAU - Tilläggsbudget (beslut)

Förvaltningarnas behovsbeskrivningar
avseende investeringsförslag 2017-2019
till Service- och teknikförvaltningen

10-11 mars Ledningsgruppsinternat
Tar fram utkast till investeringsbudget
15 mars

Ledningsgruppens utkast skickas till
nämnderna för ställningstagande

30 mars
31 mars

Nämndernas beslut skickas till KSF
- sammanställs o vidarbefordr till KSBB

v 12 23 mars

KS - Tilläggsbudget (beslut)

v 13 31 mars

KSF:s förslag till kommunmål och
driftramar skickas till KSBB

v 14 5-6 april

Dialog med nämnderna inför rambeslut och investeringsbudget (heldagar)
Diskussion kring både drift och investering vid ett tillfälle för nämnderna

april

Regeringen presenterar vårpropositionen

april

SKL cirkulär kring vårpropositionen

v 15 12-14 april KSBB - Internat om kommunmål, prioriteringar, driftramar och investeringar
(heldagar)
v 17 26 april

KF - Tilläggsbudget (beslut)

v 19 10 maj

Central samverkan - Kommunmål och
driftramar (ordinarie CSG)

8 maj

Central samverkan - Investeringsbudget
2016-2018 (ordinarie CSG)

v 19 9 maj

KSBB - Kommunmål och
driftramar 2017 (beslut KSAU)

9 maj

KSBB - Investeringbudget 2017-2019
(beslut KSAU)

12 maj

Anvisningar med KSBBs förslag till
prel driftramar skickas till nämnderna
(kompletteras senare med KS- och
KF-beslut)

v 20 18 maj

KS - Kommunmål och
driftramar 2017 (beslut)

18 maj

KS - Investeringsbudget 2017-2019
(beslut)

v 24 14 juni

KF - Kommunmål och
driftramar 2017 (beslut)

14 juni

KF - Investeringsbudget 2017-2019
(beslut)

Kommunmål, driftramar m m
v 37 16 sept

Nämndernas budgethandlingar
till KSF för sammanställning

v 39 28 sep

KSBB - Nämnderna informerar
- delårsredov, nämndsåtaganden,
budgetförslag (ram per kst)

kl 8-17

v 40 7 okt

Central samverkan - Mål och
Budget 2017-2019 (ordinarie CSG)

v 41 10 okt

KSBB - Mål o Budget 2017-2019
- driftbudget, skattesats
(beslut KSAU)

kl 10-12

v 42 19 okt

KS - Mål o Budget 2017-2019 (beslut)
- driftbudg, skattesats, samlat dokument

v 46 15 nov

KF - Mål o Budget 2017-2019 (beslut)
- driftbudg, skattesats, samlat dokument

v 47 23 nov

Omvärldsdag - storgrupp

Investeringar

okt

Förvaltningarna initierar dialog med
Service- och teknikförvaltningen
avseende investeringsbehov 2018-2020

