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Sammanfattning         

 

Ämnesfördjupande arbete   

Ekonomihögskolan, Civilekonomprogrammet, Controllerfördjupningen  

Linnéuniversitetet, Växjö   

 

Titel: Vad prioriteras, eleverna eller budgeten? - En fallstudie av en kommunal verksamhet 

Författare:  Alexandra Lagerholm & Hedvig Lindgren  

 

Handledare:  Anders Jerreling    

Examinator:  Fredrik Karlsson  

 

En begränsad ekonomi och ökade statliga krav har bidragit till att kommuner idag tvingas 

prioritera hårdare än tidigare. Dessa prioriteringar förtydligas i kommunens budget. Ett flertal 

kommunpolitiker har uppmärksammat en omfattande konflikt mellan kommunens budget och 

de lagar de tvingas följa till förmån för bland annat elevers hälsa och uppfyllande av 

kunskapskrav. Om kommunen ska klara sig med sina begränsade ekonomiska resurser, med 

minskade skatteintäkter, kommer det leda till att de tvingas bryta mot lagar. Skolorna kan inte 

leva upp till de krav som ställs i skollagen, om de ska följa budgeten. 

 

Arbetets syfte är att beskriva och förklara hur budgetprocessen är uppbyggd i en kommun, för 

att vidare undersöka vilka prioriteringar som görs om det uppstår konflikter mellan lagar och 

kommunens budget. Avsikten är att utifrån detta analysera vilken styreffekt budgeten har i en 

kommunal verksamhet. 

 

Studien genomförs som en kvalitativ studie i form av en fallstudie av Sölvesborgs kommun. 

Semi-strukturerade intervjuer med ekonomer, nämndordförande och en rektor inom 

kommunen utgör studiens empiriska underlag.  

 

Slutsatsen av studien är att budgetens styreffekt i Sölvesborgs kommun är svag, till stor del på 

grund av de lagar som styr en kommunal verksamhet. Lagarna stämmer inte alltid överens 

med budgetens resursramar, vilket får till följd att budgeten prioriteras bort till förmån för 

lagen. 
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Summary  

 

Bachelor dissertation     

School of Business and Economics, Business Administration and Economics Programme, 

Controller   

Linnaeus University, Växjö 

 

Title: As a priority, students or budget? - A case study of a municipal service 

Authors: Alexandra Lagerholm & Hedvig Lindgren  

 

Tutor: Anders Jerreling    

Examiner: Fredrik Karlsson      

 

Limited finances and increasing state requirements have contributed to that the municipalities 

today are forced to prioritize harder than before. These priorities are clarified in the municipal 

budget. Several local politicians have noticed a substantial conflict between the municipal 

budget and the laws they are forced to follow in favor of including students' health and 

achievement of proficiency. If the municipality has to cope with their limited financial 

resources, with reduced tax revenues, it will result in forcing them to violate laws. Schools 

can meet the requirements of the Education Act, if they should follow the budget. 

 

The purpose is to describe and explain how the budget process is structured in a municipality, 

to further examine the priorities set out in the event of conflicts of laws and the municipal 

budget. The intention is that from this analysis study which controls the budget has in a 

municipal service.  

 

The study is conducted as a qualitative study as a case study in the municipality of 

Sölvesborg. Semi-structured interviews with economists, board chairman and a principal in 

the municipality is the study's empirical basis. 

 

The conclusion of this study is that the budget controls in the municipality of Sölvesborg is 

weak, largely because of the laws governing a municipal service. The laws do not always 

match with the resource limits of the budget, so the budget priorities away in favor of the law. 
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1.  Inledning  

Inledningskapitlet börjar med en introduktion till arbetets uppkomst följt av bakgrund och 

problemdiskussion som leder fram till en problemformulering. Sist presenteras arbetets syfte. 

 

1.1  Introduktion  

 

Vid en diskussion med rektorn på en låg- och mellanstadieskola i Sölvesborgs kommun, om 

skolans budgetering, uppkom vår idé om att skriva ett ämnesfördjupande arbete om 

budgetering inom den offentliga sektorn, med inriktning på kommunal grundskola. Rektorn 

berättade om vilka begränsningar verksamheten ställs inför med grund i den årliga budget 

som på förhand fastställts för skolverksamheten. Han nämner faktorer såsom begränsningar i 

den dagliga skolverksamheten, försämrad arbetsmiljö och brist på personal. De budgeterade 

resurserna räcker inte till, vilket resulterar i äskande av mer resurser som kan leda till 

avvikelser från den fastställda budgeten. Det väcker vårt intresse för hur 

budgeteringsverktyget används i praktiken inom den offentliga sektorn och framförallt i en 

skolverksamhet. 

 

1.2  Bakgrund  

 

 

(Ax, Johansson &  Kullvén, 2005 s.16). God ekonomisk hushållning kräver bland annat 

planering och uppföljning som vanligtvis upprätthålls med hjälp av olika styrverktyg 

(Frenckner, 1989 s. 231). Tillgång till begränsade resurser kräver också att prioriteringar görs. 

Liss (2004 s.10) definierar prioritering som att välja olika alternativ och rangordna dem. För 

att valet och rangordningen ska få definieras som prioritering krävs det dock att alla alternativ 

har diskuterats och att de är lämpliga för det specifika fallet (Liss, 2004 s.14). 

 

Ekonomisk hushållning och prioriteringar inom kommunal verksamhet är intressant ur den 

aspekten att verksamheten inkluderar central service och tjänster såsom vård, omsorg och 

skola, vilket samtliga individer har rätt till och som värderas högt. En stram budget skapar 

svårigheter att fullständigt tillfredställa individers sociala behov och fördela resurser på ett för 

alla rättvist sätt. Det krävs omfattande förhandlingar och beslutsprocesser då beslutsfattarna är 

tvungna att prioritera vissa samhällsområden framför andra. (Socialstyrelsen, 2006 s. 32) 
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Hur svenska, sociala verksamheter konstrueras och vilka prioriteringar som görs inom dem 

styrs huvudsakligen av politiska beslut. Det kan dock konstateras att prioriteringarna inom 

offentliga verksamheter i allt större utsträckning måste diskuteras öppet och vara väl 

genomtänkta. Omfånget av politiska viljor är stort och den väg som väljs kan därmed härledas 

till hur folket vill att samhället ska se ut i framtiden. (Bergmark, 1997 s. 80-81) 

 

Ökade statliga krav och framförallt omfattande demografiska förändringar har bidragit till att 

kommuner idag tvingas prioritera hårdare och på ett mer strukturerat sätt än tidigare (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2011-07-12). Bergmark (1997 s. 75) menar att lågkonjunkturer i 

landet har begränsat statens konsumtion och följaktligen också reducerat de kommunala 

finanserna. Prioritering i form av att välja respektive välja bort olika alternativ har därmed fått 

en central roll i kommunens styrprocess och tar form på flera olika nivåer av verksamheten 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011-07-12). 

 

Prioriteringar förtydligas i budgeten. Allokeringen av resurser i samband med budgeteringen 

innefattar prioriteringar av olika behov samt tilldelning av resurser utifrån dessa (Westrup, 

2002 s. 219). Budgetens funktioner varierar i olika organisationer men prioritering, 

resursfördelning och samordning är funktioner som förekommer i de flesta organisationer. 

Andra viktiga användningsområden är att uttrycka beslut och utvärdera verksamheten. 

(Charpentier, 1997 s. 14-15)   

 

1.3.  Problemdiskussion  

 

Budgetering inom den offentliga sektorn är lagstadgad, vilket tvingar verksamheter inom den 

offentliga sektorn till användning av verktyget. Kommunallagen (1991:900) påtalar i 8 kap, 4 

§ att kommuner och landsting varje år ska formulera en budget för nästa kalenderår. Vidare 

anges i 8 kap, 5§ att budgeten också ska innehålla en plan för ekonomin för en treårig period 

med periodens första år som budgetår. Kommunfullmäktige innehar ansvaret för att bland 

annat utforma kommunens budget och kan därmed på egen hand besluta om fördelningen av 

resurser inom kommunen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011-11-03). 

 

Charpentier (1997 s. 1) anser att budgeten är ett viktigt planeringsverktyg då den påverkar hur 

verksamheten styrs. Vidare beskriver Fundahn och Holmgren (1992, s. 37) en kommunal 
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budget som ett instrument som presenterar planeringen som på kort sikt sker och har skett för 

kommunens olika verksamhetsgrenar och för kommunen som helhet. Budgeteringsprocessen 

pågår således under i stort sett hela budgetåret. (Fundahn & Holmgren, 1992 s. 37) 
 

I vissa fall är det speciellt svårt att förutspå vad som kommer att inträffa under det kommande 

året. En osäker framtid kan få till följd att de prognoser som fastställs är felaktiga och ger 

därmed felaktig vägledning. Det ställer stora krav på de som är ansvariga för driften av 

verksamheten. De måste tillämpa löpande uppföljning och utvärdering av verksamheten för 

att anpassa sig för de förhållanden som faktiskt råder. (Frenckner, 1989 s. 65) 

Skolverksamheter utgör ett bra exempel på en verksamhetsgren som är svår att planera då den 

innefattar ett stort antal barn, elever, med individuella behov. Det kan uppstå oförutsedda 

händelser under året, relaterade till elevernas individuella behov, som behöver åtgärdas för att 

barnets hälsa och uppfyllande av kunskapskrav inte ska bli lidande. Åtgärder kan därmed 

behöva genomföras trots att de inte följer den på förhand uppställda planeringen då Skollagen 

(2010:800 kap 1 4§) uttrycker vikten av att samtliga barn, oavsett enskilda behov, har rätt att 

få utbildning och utvecklas så långt som möjligt. Lagen poängterar vidare utbildningens 

betydelse då skolan bidrar till kunskap om samhällets gemensamma värderingar och ger de 

kunskaper som behövs för att leva i dagens samhälle. Det finns dessutom ett allmänt intresse 

för barns utbildning och att de ska få en bra skolgång (Sölvesborgs kommun, 2012 s. 9).  

 

Bergsten et al. (2009) uppmärksammar flera kommunpolitikers syn på problemet med 

kommunens ekonomi i förhållande till lagar. Om kommunen ska klara sig med sina 

begränsade ekonomiska resurser, med minskade skatteintäkter, kommer det leda till att de 

tvingas bryta mot lagar. Skolorna kan inte leva upp till de krav som ställs i skollagen, om de 

ska följa budgeten. Även Nyberg (2012, s. 13) uppmärksammar lärares åsikter om problemet, 

då de har tröttnat på att inte ha tillräckligt med resurser för att ge eleverna en god 

undervisning. 

 

Hur använder då respektive verksamhet inom kommunen sin budget i praktiken? Det kan 

konstateras att det är svårt att planera en skolverksamhet. Det är svårt att på förhand förutse 

hur mycket resurser som krävs för att uppnå samtliga individers kunskapskrav, med hänsyn 

till deras behov. Det finns därmed en risk att uppfyllandet av krav inte kommer att kunna 

finansieras inom den på förhand fastställda budgeten. Om pengarna inte räcker till, är det då 

möjligt att avvika från budgeten? Vilket går före, eleverna och uppfyllandes av dess 
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kunskapskrav eller att hushålla med kommunens ekonomiska resurser och inte avvika från 

kommunens budget? Prioriteras budgeten eller lagen? Vilken hänsyn tas därmed till 

budgeten? 

 

1.3.1  Problemformulering  

 

Hur fungerar budgetprocessen i en kommun och vilken roll har den i en kommunal 

grundskoleverksamhet? Vilka prioriteringar görs om det uppstår konflikter mellan lagar och 

budgeten? Prioriteras eleverna och deras utbildning framför att följa en på förhand uppställd 

budget? Hur stark styreffekt har budgeten således i en kommunal verksamhet?  

  

1.4  Syfte  

 

Syftet med arbetet är att beskriva och förklara hur budgetprocessen är uppbyggd i en 

kommunal verksamhet samt att undersöka vilka prioriteringar som görs om det uppstår 

konflikter mellan lagar och kommunens budget. Vidare syftar arbetet på att analysera vilken 

styreffekt budgeten därmed har i en kommunal verksamhet. 
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2.  Metod  

Metodkapitlet beskriver hur insamling av data har skett. Först presenteras ämnesvalet följt av 

diskussion och val av forskningsmetod. Vidare behandlas angreppsätt och forskningsdesign, 

samt datainsamlingsmetod och urval för arbetet. Sist diskuteras forskningskvalitet. 

  

2.1  Val  av  ämne  

 
Som vi beskriver ovan genomfördes vårt ämnesval i samspråk med rektorn på Möllebackens 

grundskola i Sölvesborgs kommun. Han beskrev budgeteringen för skolverksamheten ur sin 

synvinkel, vilket fick oss intresserade av att studera hur budgetprocessen inom kommunen 

fungerar samt hur den används för att driva en kommunal verksamhet. Med tanke på hur 

budgetering framställs som ett viktigt planeringsverktyg för alla typer av verksamheter anser 

vi det vara intressant att undersöka huruvida skolverksamheten i praktiken håller sig inom 

ramen av den planerade budgeten. Vi diskuterade ämnet och studerade omfånget av relevant 

teori innan vi åter igen kontaktade rektorn för en andra avstämning. Därefter fastställdes vårt 

ämnesval och vi fortsatte vår studie genom att välja lämplig undersökningsdesign för vår 

forskning. 

 

2.2  Val  av  forskningsmetod  

 

Forskning kan enligt Bryman och Bell (2005 s. 39) bedrivas genom kvalitativ eller kvantitativ 

metod. Den kvantitativa metoden är analytisk och lägger stor vikt på insamling av numerisk 

data (Bryman & Bell, 2005 s. 85) och mätning av variabler. Forskningen strävar efter att 

utföra en studie som går att generalisera till liknande fall. (Bryman & Bell, 2005 s. 100) 

Kvalitativ forskning fokuserar däremot på ord istället för siffror och forskningen lägger stort 

fokus vid förståelse (Bryman & Bell, 2005 s. 297-298). Forskningsprocessen styrs inte av 

regler och riktlinjer, som den kvantitativa forskningen gör, vilket gör att kvalitativ forskning 

till hög grad påverkas av forskarens erfarenheter.  Eftersom det kvalitativa synsättet är friare 

kan studien ändra riktning och anpassas under arbetets gång. Forskningen utgår från vad 

deltagare anser är viktigt och forskare försöker förstå situationen ur deltagarens perspektiv. 

(Bryman & Bell, 2005 s. 321-322) 
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Detta ämnesfördjupande arbetet kommer att följa ett kvalitativt synsätt. Vi kommer att skapa 

förståelse för budgetprocessen inom en kommun och se hur budgeten används i en kommunal 

skolverksamhet. Deltagarna i vår studie och deras perspektiv på budgeteringen utgör viktiga 

faktorer i vår undersökning då de bidrar med information som gör att vi får insikt i ämnet. 

  

2.3  Angreppsätt  

 
Bryman och Bell (2005 s. 23) presenterar två olika angreppssätt som på olika sätt beskriver 

sambandet mellan teori och praktik. Deduktiv teori är vanligast och utgörs av en linjär process 

som grundas i den teori som finns inom det utvalda området. Utifrån teorin härleds hypoteser 

och följs av en datainsamling för att nå fram till ett resultat som antingen bekräftar eller 

förkastar hypoteserna. Leder resultaten fram till att hypoteserna förkastas görs slutligen en 

justering av teorin. (Bryman & Bell, 2005 s. 23) Med ett deduktivt angreppssätt styrs således 

forskningen av teori. Ett induktivt angreppssätt innebär en omvänd, icke-linjär process där 

teorin utgör resultatet av en forskning genom att forskaren drar generaliserbara slutsatser 

utifrån observationer och resultat. De båda angreppssätten är endast grovt särskilda och 

därmed inte enskilt renodlade. Deduktionen innefattar ofta spår av induktion, liksom 

induktionen inkluderar deduktiva delar. (Bryman & Bell, 2005 s. 25) 

 

Vår studie kommer att ha ett deduktivt angreppssätt i form av att teorin om budgetering som 

ett styrverktyg utgör grunden för vår datainsamling och för vårt forskningsresultat. 

 
2.4  Val  av  forskningsdesign  

 
För att samla in data används olika former av undersökningsdesign; experimentell design, 

surveystudier, longitudinell undersökningsdesign, fallstudier och komparativ undersökning 

(Bryman & Bell, 2005 s. 54). Alla undersökningsdesigner har sina för och nackdelar och 

lämpar sig för olika situationer. Det är frågeställningen och syftet som påverkar vilken design 

som passar bäst (Yin, 2007 s. 17). 

 

Som vi tidigare redogjort för kommer vi att undersöka hur budgetprocessen ser ut samt 

analysera vilka prioriteringar som görs i en kommunal skolverksamhet. Vi kommer därmed 
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att göra en fallstudie. En fallstudie innebär en ingående och noggrann undersökning av ett 

enstaka fall och genomförs ofta i kvalitativ forskning, bland annat med hjälp av 

ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005 s. 71-72). Fallstudier 

används ofta inom forskning vars frågeställning innefattar hur eller varför och där det är svårt 

att redan innan studien veta vad den kommer att generera (Yin, 2007 s. 17). De tillämpas även 

med fördel vid studier av processer samt aktuella ämnen och ger forskare djup kunskap om 

det som studeras (Halvorsen, 1992 s. 67). Vår frågeställning är relativt öppen och kan leda 

fram till olika svar. Vi anser därmed att en fallstudie ger oss djup kunskap inom vårt 

studieområde och genererar svar på våra frågor. 

 

Det finns ingen specifik mall för hur designen för studien ska se ut, vilket det finns för andra 

undersökningsmetoder, utan fallstudien kan se ut på flera olika sätt. Designen inkluderar vilka 

frågor som ska besvaras, vilken data som är lämplig för det specifika fallet, vilken data som 

ska samlas in och hur resultatet planeras att analyseras (Yin, 2007 s. 38-39). Fördelar med 

fallstudier är att de är flexibla och utförs i nära samverkan med verkligheten (Yin, 2007 s. 17). 

Det finns samtidigt individer som argumenterar mot fallstudier, bland annat med grund i att 

fallstudieforskare ofta är slarviga, så att slutsatser dras på osäkra och tveksamma grunder. Det 

är även svårt att dra generaliserade slutsatser då forskningen enbart har utförts på enstaka fall. 

(Yin, 2007 s. 27-28) 

 

2.5  Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika typer av data att samla in för användning i en forskningsstudie. Primärdata 

utgör ny data som forskaren på egen hand samlar in, medan sekundärdata innebär data som 

andra personer redan har samlat in och som nu är tillgängliga för forskaren. (Eriksson & 

Weidersheim-Paul, 2011 s. 88) Halvorsen (1992 s. 63) påtalar att de flesta studier innefattar 

insamling av båda typerna av data, vilket även vår studie kommer att göra. 

 

Innan datainsamlingen påbörjas krävs vissa förberedelser i form av planering. Eftersom det 

inte förekommer någon specifik mall för fallstudier krävs det mycket förarbete. Det är viktigt 

att forskaren inte tappar kontrollen över den teoretiska frågeställningen och syftet med 

fallstudien. (Yin, 2007 s. 81) Våra primärdata samlas in genom kvalitativa intervjuer. Vi 

bokade in våra intervjuer med god marginal för att under två veckors tid noggrant kunna 
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planera och strukturera upp vår fallstudie. Vi blir därmed väl föreberedda för att hålla relativt 

öppna och svagt strukturerade intervjuer med våra intervjupersoner. Våra kvalitativa 

intervjuer är därmed semi-strukturerade. Det innebär i enlighet med Bryman och Bell (2005 s. 

363) att vi har tillgång till en på förhand lätt uppställd intervjuguide men vi är flexibla under 

intervjun och låter intervjupersonen svara relativt fritt på frågorna. Yin (2007 s. 31) anser 

vidare att en fallstudie bör innefatta mer än en empirisk källa för att få en djupare förståelse. 

Därför har vi valt att intervjua ett flertal personer som kan ge oss intressant information ur 

olika synvinklar. 

 

Vi är medvetna om att det förekommer vissa risker med intervjuer som begränsar hållbarheten 

i de slutsatser som kan dras utifrån dem. Exempelvis kan egenskaper hos oss intervjuare 

påverka intervjupersonernas svar (Bryman & Bell, 2005 s. 157). På liknande sätt kan 

respondenterna påverkas av vad de tror anses vara socialt önskvärt att de svarar. De kan 

därmed svara på ett sätt som gör att vi får en positiv bild av dem, vilket inte alltid går hand i 

hand med vad som är sant. (Bryman & Bell, 2005 s. 158) Vi kommer att ha dessa effekter i 

åtanke under intervjuerna och om de uppenbarar sig kommer vi även att ta hänsyn till dem vid 

analysen av resultaten. 

 
2.5.1  Urval  

 
Som vi tidigare beskrivit fick vi inledningsvis kontakt med rektorn på Möllebackens 

grundskola. Under vår första avstämning med rektorn rekommenderade han ytterligare 

personer som vi borde kontakta och intervjua. Vårt urval blev således ett snöbollsurval, vilket 

av Bryman och Bell (2005 s. 126) förklaras som ett sorts bekvämlighetsurval där forskaren 

inledningsvis tar kontakt med ett litet antal intervjupersoner som är relevanta för forskningen 

och använder dessa för att få kontakt med ytterligare intressanta intervjupersoner. Urvalet är 

således inte slumpmässigt och inte heller representativt för populationen. Det innebär att det 

finns en god passform mellan ett snöbollsurval och en kvalitativ studie då kvalitativa studier 

föredrar teoretiska urval, som passar forskningen som bedrivs, och är därmed också mindre 

fokuserade på att forskningen ska kunna generaliseras. (Bryman & Bell, 2005 s. 127) 
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Därmed består vårt urval av fyra intervjupersoner inom Sölvesborgs kommun; rektorn på en 

grundskola, kommunens budgetansvarig, ekonomiansvarig för Barn- och 

utbildningsförvaltningen samt Barn- och utbildningsnämndens ordförande. 

  

2.6  Forskningskvalitet  

 

För att bedöma forskningens trovärdighet används kvalitetsmåtten reliabilitet, replikation och 

validitet. Bryman och Bell (2005 s. 304) framför dock kritik mot huruvida kvalitetsmåtten går 

att använda för kvalitativ forskning och tolkar därför kvalitetsmåtten annorlunda inom 

kvalitativ forskning. I kvalitativ forskning används istället termerna trovärdighet och äkthet 

(Bryman & Bell, 2005 s. 306). 

 

Trovärdighet visas genom tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och bekräfta forskningen. Att kvalitativ forskning är tillförlitlig kan jämföras med intern 

validitet, vilket betyder att resultat från observationer kan kopplas till teorin. Överförbarhet 

handlar om extern validitet, vilket innebär i vilken grad studien kan generaliseras och 

överföras på andra forskningsobjekt. Inom kvalitativ forskning kan det förekomma 

svårigheter med överförbarhet då forskningen ofta bedrivs genom fallstudier. (Bryman & 

Bell, 2005 s. 306) Studien genomförs då på ett specifikt, enskilt fall vilket får till följd att 

resultaten blir svåra att generalisera. Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet och huruvida 

studiens slutsats verkligen kan dras utifrån forskningen som genomförts (Bryman & Bell, 

2005 s. 306). Pålitligheten kan styrkas genom en grundlig redogörelse av forskningens 

genomförande, som sedan kan granskas av andra forskare (Bryman & Bell, 2005 s. 307). Vi 

dokumenterar därför vårt tillvägagångssätt noggrant under arbetets gång och möjliggör på så 

sätt replikering av forskningen. Att kunna styrka och bekräfta studien innebär vidare att 

forskaren inte medvetet inkluderar egna antaganden, åsikter och värderingar i forskningen 

(Bryman & Bell, 2005 s. 307). Det försäkrar vi oss om genom att vara neutrala inom ramen 

för intervjuerna. 

 

För att kvalitativ forskning ska uppfattas som äkta finns det vissa riktlinjer. Det är viktigt att 

forskningen ger en rättvisande bild, att den hjälper de som studeras att få en bättre förståelse 

för sin omgivning och hur de kan påverka den, samt skapar större medvetenhet om andras 

uppfattningar och åsikter. (Bryman & Bell, 2005 s. 309) Vi kommer därmed ge 
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intervjupersonerna tillgång till vårt arbete när det är färdigställt, dels för granskning av dess 

riktighet men också för att öka deras medvetenhet om frågeställningens effekt på 

verksamheten. 
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3.  Teori  

Teorikapitlet ligger till grund för tolkande av empirin, som sker i en senare analys. I teorin 

presenteras allmän fakta om budgetprocessen samt hur budgetprocessen ser ut i en kommun. 

Sist beskrivs det styrproblem som kan uppstå vid budgetanvändningen i en kommun. 

 

3.1  Ekonomistyrning  

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007, s. 9) beskriver en strategi verksamhetens långsiktiga 

mål och hur de ska uppfyllas. Ekonomistyrning, tillsammans med organisering, kultur och 

personalhantering används för att uppfylla strategin (Kullvén, 2001 s. 15). Ekonomistyrningen 

handlar om att mäta finansiell och icke-finansiell information. Informationen ska göras 

tillgänglig för hela verksamheten och ligga till grund för beslut. (Kullvén, 2001 s. 9-10).   

 

Det är viktigt att ekonomistyrningen är effektiv och främjar verksamhetens strategi. Hela 

verksamheten, även personal, ska påverkas av styrningen så de arbetar mot de uppsatta målen. 

(Kullvén, 2001 s. 7). Bergstrand (2010, s. 25) berättar att det finns olika ekonomiska 

styrverktyg, exempelvis budgetering, prognoser, balanserade styrkort och produktkalkylering. 

Budgetering anses i många verksamheter vara ett viktigt och effektivt styrverktyg (Hansen & 

Van der Stede, 2004 s. 415). 

 

3.1.1  Budgetering  

 

Den traditionella budgeten är finansiell och uppställd i monetära termer (Kullvén, 2009 s. 64), 

och används i huvudsak som planerings- och kontrollverktyg (Anthony & Govindarajan, 2007 

s. 381). En budgets syfte varierar dock hos olika verksamheter och budgeten bör utformas på 

ett sätt som främjar syftet (Hansen, 2010 s. 209). Budgeten kan vara en informationskälla som 

visar framtidsplaner, den ekonomiska ställningen och hur verksamheten ska styras. En budget 

kan även användas som verktyg för att uppnå verksamheters mål. Om verksamhetens personal 

dessutom är involverad i budgetarbetet bidrar budgeten till medbestämmande och den blir ett 

samordningsinstrument mellan olika nivåer i verksamheten. (Bergstrand & Olve, 1996 s. 18-

20) En budget bygger på antaganden och prognoser om verksamhetens framtid, vilket innebär 

att budgeten har svårt att stämma överens med det verkliga utfallet (Anthony & Govindarajan, 

2007 s. 381). 
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Huvudbudgetar och delbudgetar 

Kullvén (2009, s. 111) förklarar att verksamheter kan arbeta med både huvudbudgetar och 

delbudgetar. Det finns tre olika typer av huvudbudgetar; resultatbudget, likviditetsbudget och 

balansbudget. En resultatbudget visar intäkter och kostnader för den budgeterade perioden. 

Likviditetsbudgeten tar upp verksamhetens likvida medel, genom att visa de planerade 

inbetalningarna och utbetalningarna (Kullvén, 2009 s. 115). Den sista huvudbudgeten, 

balansbudgeten, visar hur verksamheten har finansierats och hur kapitalet har investerats. Den 

bygger på tillgångar, eget kapital och skulder. (Kullvén, 2009 s. 120) 

 

Huvudbudgetar bygger på verksamhetens delbudgetar. Delbudgetar är mer detaljerade och 

görs för specifika områden och avdelningar. Vanligtvis använder sig större verksamheter utav 

flera olika delbudgetar. Delbudgetar kan exempelvis vara funktionsbudgetar för inköp, 

produktion och försäljning, eller resursbudgetar för personal och fastigheter. (Kullvén, 2009 s. 

104-105)  

3.2  Budgetprocessen  

 

Budgetprocessen består enligt Bergstrand och Olve (1996 s. 19) av budgetuppställande, 

löpande styrning och budgetuppföljning. 
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3.2.1  Budgetuppställande  

 

Enligt Bergstrand & Olve (1996, s. 53) inkluderar budgetuppställandet bland annat val av 

budgetperiod, utformande och granskning av delbudgetar och fastställande av budgetar. De 

berättar vidare att det förekommer svårigheter vid utformandet av en budget samt att arbetet 

är tidskrävande. Under uppställandet av en budget måste bland annat viktiga prioriteringar 

och resursfördelningar göras (Bergstrand, 2010 s. 114). Därför är det viktigt att noggrant 

planera arbetet för att det ska bli så effektivt som möjligt. Tidsramen för budgetuppställandet 

ser dock olika ut i olika verksamheter. I privata verksamheter finns en större frihet att på egen 

hand utarbeta en plan, medan en offentlig verksamhet ofta styrs mer strikt av lagar. 

(Bergstrand & Olve, 1996 s. 75)  

 

Cassar och Gibson (2008, s. 709-710) skriver att budgetens utformning påverkas av interna 

och externa faktorer, samt verksamhetens ekonomiska system. Att samla in information och 

prognoser om framtiden, och ta hänsyn till dem i budgetuppställandet, kan bidra till att 

budgeten bättre stämmer överens med det verkliga utfallet. Tiden som budgetperioden 

sträcker sig varierar hos verksamheter, men vanligtvis sträcker sig en budget över ett år. 

(Anthony & Govindarajan 2007 s. 380) 

 

I större verksamheter förekommer det ofta en budgetenhet som har ansvar för 

sammanställningen av hela verksamhetens budget. Avdelningen är ansvarig för att de som 

arbetar med budgetuppställandet, exempelvis ledning eller avdelningar, har all information de 

behöver. Det är inte bara instruktioner och riktlinjer för hur budgeten ska utformas som är 

viktigt, utan även förutsättningar i form av det ekonomiska läget. (Bergstrand & Olve, 1996 s. 

84) När alla delbudgetar har sammanställts presenterar budgetenheten den fullständiga 

budgeten för ledningen, som sedan tar beslut om den. Innan beslut fattas sker ofta en 

diskussion mellan lednig och budgetenhet där synpunkter och eventuella förändringar 

diskuteras. (Bergstrand & Olve, 1996 s. 85-86)  

 

På varje enskild avdelning finns det någon eller några personer som ansvarar för avdelningens 

budgetarbete (Bergstrand & Olve, 1996 s. 86). En fördel med att även involvera personalen i 

budgetarbetet är att personalen vet hur arbetet utförs och vad som behövs göras (Patterson, 

2012). I större verksamheter kan ledningen ha svårt att få en detaljerad bild av hela 

verksamheten, vilket respektive avdelnings personal och avdelningschef kan bidra med 
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(Bergstrand & Olve, 1996 s. 86-87). 

 

M etoder för budgetuppställande  

Bergstrand och Olve (1996 s. 64) beskriver flera olika metoder som kan användas vid 

budgetuppställande. Verksamheter kan använda sig utav uppbyggnadsmetoden, 

nedbrytningsmetoden, en kombinationsmetod eller en iterativ metod. Vid 

uppbyggnadsmetoden utformas delbudgetar som sedan sätts samman till en helhetsbudget 

över hela verksamheten. Nedbrytningsmetoden fungerar tvärtom, genom att en helhetsbudget 

skapas först och därefter utformas delbudgetar utifrån den (Bergstrand & Olve, 1996 s. 64-

65). Uppbyggnadsmetoden främjar medbestämmande genom att respektive avdelning är 

delaktig i budgetarbetet. Problemet är dock att när varje avdelning på egen hand utformar sin 

budget kan det förekomma avvikelser från verksamhetens gemensamma mål. 

Nedbrytningsmetoden är till fördel vid dåliga ekonomiska tider då ledningen kan utforma en 

budget med hårdare resursfördelning. Ledningen behöver dock stor insikt i alla avdelningar 

och metoden kan bidra till missnöje bland avdelningarna, då de inte får delta i 

budgetutformningen. (Bergstrand & Olve, 1996 s. 66-67) Det är budgetens syfte som påverkar 

vilken metod som är mest lämplig (Bergstrand & Olve, 1996 s. 65). 

 

Kombinationsmetoden är en blandning av nedbrytnings- och uppbyggnadsmetoden. Först 

används nedbrytningsmetoden då ledningen utformar noggranna riktlinjer för hur budgeten 

ska se ut. Riktlinjerna delges de olika avdelningarna och därefter övergår det till en 

uppbyggnadsmetod där varje avdelning själva utformar sin delbudget. En fördel med en 

kombinationsmetod är att både ledningen och avdelningarna har stor delaktighet i 

budgetarbetet. (Bergstrand & Olve, 1996 s. 68) Den sista metoden är den iterativa metoden, 

där budgeten arbetas med inom olika nivåer av verksamheten. Under hela budgetarbetet sker 

det diskussioner kring budgeten mellan avdelningar och ledningen. Budgeten sänds runt och 

justeras för att få fram en budget som främjar både den enskilda avdelningen och hela 

verksamheten. (Bergstrand & Olve, 1996 s. 67) 

 

3.2.2  Löpande  styrning  

  

Bergstrand & Olve (1996, s. 21) belyser att det finns skillnader i hur verksamheter använder 

sig utav budgetar. I vissa verksamheter ska budgeten följas så långt som möjligt, medan andra 

enbart ser den som en mall som visar förutsättningarna för året. 
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En budget görs för nästa period och ändras oftast inte efter att den har fastställts. Om det 

under perioden uppkommer oförutsagda händelser som gör att budgeten inte går att följa, gör 

många verksamheter tillägg i budgeten istället för att ändra den fastställda budgeten. 

Verksamheter använder sig då utav reviderande budgetering, vilket innebär att de 

kontinuerligt under budgetperioden, exempelvis varje kvartal, gör tillägg för att få en mer 

aktuell budget. Vissa verksamheter använder sig dock utav flexibla budgetar, istället för fasta, 

som ändras när det sker förändringar i exempelvis volym och antal anställda. (Kullvén, 2009 

s. 89-90) 

 

En budget kan vara en rambudget, där budgeten enbart utgör en ram som verksamheten måste 

hålla sig inom. I en rambudget är resurser fördelade på olika poster, exempelvis till 

investeringar och inköp, men resurserna kan inom budgeten omfördelas så länge inte ramarna 

överskrids. (Fundahn & Holmgren, 1980 s. 24) 

 

3.2.3  Budgetuppföljning 

 

Anthony och Govindarajan (2007, s. 425) förklarar att vid budgetuppföljning jämförs det 

verkliga utfallet med den redan fastställda budgeten. Det är prognoser och antaganden som 

påverkar budgetuppställandet, vilket gör det svårt att under budgetperioden hålla sig inom den 

fastställda budgeten (Anthony & Govindarajan 2007 s. 381). Avvikelser kan exempelvis bero 

på att oförutsedda händelser har inträffat, ökad eller minskad effektivitet eller sakfel. Det är 

viktigt att hitta orsaken till avvikelsen så att verksamheten kan lära sig av den och försöka 

förhindra liknande avvikelser i framtiden. (Bergstrand & Olve, 1996 s. 117). Vem som utför 

budgetuppföljningen beror på verksamhetens struktur och vem som har utfört det ursprungliga 

budgetarbetet (Magnusson, 1974 s. 30). 

 

Budgetuppföljningen har olika syften. Med ett kontrollsyfte vill verksamheten se om målen 

har uppfyllts medan ett diagnossyfte undersöker orsaker till avvikelser. Omplaceringssyfte 

lägger fokus på att ta reda på om resurser behöver ändras och alarmsyfte innebär att ta reda på 

om det går dåligt för verksamheten. Ett rationaliseringssyfte syftar till att finna förbättringar 

(Bergstrand & Olve, 1996 s. 114). 

 

Magnusson (1974, s. 29) förklarar att vid uppföljningsarbetet bör all information om budgeten 
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samlas in och därefter analyseras. Först ska det verkliga utfallet registreras och sedan 

jämföras med budgeten för att hitta eventuella avvikelser. Uppkommer avvikelser ska de 

analyseras och beslut ska fattas om eventuella åtgärder. Ska åtgärder genomföras ska de noga 

planeras och längre fram utvärderas. (Magnusson, 1974 s. 30) Vid budgetuppföljning är det 

lätt att fastna i åtgärder relaterade till negativa avvikelser, men ibland kan det vara de positiva 

avvikelserna som bör åtgärdas (Magnusson, 1974 s. 35). Det kan även förekomma avvikelser 

som inte bör åtgärdas då de inte kommer påverka nästa periods budget (Magnusson, 1974 s. 

137). 

 

3.3  Ekonomistyrning  i  kommunal  verksamhet  

 

All kommunal verksamhet har för avsikt att uppfylla önskemål och tillfredställa 

kommuninvånarnas behov. För att lyckas med det behöver kommunen veta vilka behov som 

finns och ha en vision över vad som ska uppnås på kort och lång sikt. Denna vetskap besitter 

ofta respektive nämnd då det är den som befinner sig närmast den verksamhet de ansvarar för. 

Besluten om målen för de olika verksamheterna fattas sedan av kommunfullmäktige 

exempelvis i samband med att budgeten eller en flerårsplan antas. Det är nämligen vanligt att 

målsättningarna tar uttryck i budgeten då den omfattar planeringen av de resurser som behövs 

för att uppfylla målen. (Fundahn & Holmgren, 1992 s. 76-78) Budgeten utgör således ett av 

flera styrverktyg för att hjälpa kommunen uppfylla sina mål och nå sin vision (Bergstrand & 

Olve, 1996 s. 19). 

 

All styrning utgörs av tre olika moment; planering, samordning och uppföljning. För en 

kommunal verksamhet innebär det att det måste finnas väl fungerande styrrutiner för 

planeringen i budgetprocessen såväl som uppföljning och samordning av kommunens resurser 

för att uppnå största möjliga kommunnytta. Det innebär att styrningen delas in i tre olika 

tidsskeden, en period när det planeras vad som ska göras, själva genomförandet och tiden 

därefter. Det kan för budgeteringen översättas till budgetuppställande, löpande budgetarbete 

och uppföljning. De olika styrfaserna handlar om att skapa kommunnytta genom att inkludera 

samtliga kommunala verksamheter i hela styrprocessen. (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 12-

13) 
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3.3.1  Helhetsperspektiv  

 

Det är av olika anledningar viktigt att se all kommunal verksamhet ur ett helhetsperspektiv 

eller kommunen som en koncern. Framförallt är kommunfullmäktige i stort behov av 

helhetsinformation för att kunna ta ansvar för samtliga kommunens delverksamheter. Att utgå 

från ett helhets- eller koncernperspektiv underlättar dessutom den politiska styrningen 

betydligt och skapar ett gott anseende hos kommuninvånarna. Synsättet kräver att 

kommunstyrelsen kommer överens om effektiva styrsätt för hela kommunen, både för 

kommunen som helhet och för de olika delverksamheterna. En annan viktig faktor är att få de 

olika politiska grupperna att inse värdet av att samordna kommunen i ett helhetsperspektiv. 

(Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 27) 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3.2  Kommunala  utmärkande  drag 

 

Kommunala verksamheters mål är, i enlighet med kommunallagen, att tillhandahålla effektiv 

service till kommuninvånarna i vissa gemensamma angelägenheter. Vinsten för en kommunal 

verksamhet utgörs av en god service i verksamheten, vilket leder till måluppfyllelse. I en 

skolverksamhet kan vinsten exempelvis vara att harmoniska elever fullföljer grundskolan. För 

att kunna uppfylla detta används pengar som till stor del är finansierade genom skatter. På så 

vis skiljer sig en kommunal verksamhet från en privat verksamhet där målet oftast är att tjäna 

pengar och därefter användas eller återinvesteras för att driva verksamheten vidare. 

(Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 29) 
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Sanderberg & Sturesson (1996, s. 30) belyser utmaningarna med att fördela kommunens 

pengar mellan olika delverksamheter. Kommuner är strikt reglerade av kommunallagen och 

andra lagar, vilka inkluderar ett flertal direktiv för hur verksamheten bör utformas. Lagens 

inverkan på resursfördelning och budgetering har ökat framförallt under de senaste åren, 

bland annat på grund av djupinverkande händelser i ekonomin, det politiska systemet och 

kulturen. Lagstiftningen har således blivit betydelsefull för att upprätthålla offentliga reformer 

och långsiktiga initiativ och förbättra resultaten. (Posner & Park, 2007 s. 99-100) Dessutom är 

kommunala verksamheter av allmänt intresse och finansieras till stor del av 

kommuninvånarnas pengar, vilket innebär flera åsikter att ta hänsyn till och belyser 

politikernas roll i kommunen. (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 30) Kommunala 

verksamheter byggs upp av en politisk process där politikerna styr verksamhetens utformning 

utifrån tillgängliga resurser i sin roll som representant för invånarna. Användarna av 

kommunens tjänster påverkar därmed inte utformningen av verksamheten direkt utan gör 

indirekt sin åsikt hörd via de förtroendevalda i kommunen. (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 

33) 

 

3.4  Budgetprocessen  i  en  kommun 

 

3.4.1  Budgetuppställande 

 

Sanderberg och Sturesson (1996, s. 68-69) förklarar en övergång från en traditionell 

budgetprocess till en ny budgetprocess. Den nya budgetprocessen utgår från ett fastställande 

av resursutrymmet som finns i kommunen och en anpassning av verksamhetsvolymen till 

dessa resurser. Det skiljer sig från den traditionella processen där kommuninvånarnas behov 

utgör grunden och verksamhetsvolymen kopplas inte ihop med resursbehovet förrän långt in i 

processen. Det får till följd att kommunen ofta framåt hösten upptäcker att resurserna inte 

räcker till och därmed får avstå från att genomföra planerade prioriteringar. Följaktligen 

resulterar det ofta i att resursramarna sänks, utan eftertanke kring vad det får för konsekvenser 

på verksamheten, inriktningen och framförallt dess kvalitet. För att berörda parter ska ges 

rimliga förutsättningar att ta ansvar för sin del i budgetprocessen och känna att budgeten 

faktiskt har betydelse behöver processen således förändras. Författarna förespråkar därmed 

den nya budgetprocessen där styrfokus har förflyttats från behovsstyrning till resursstyrning. 

(Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 68-69)  
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Den nya kommunala budgetprocessen kan tydligt delas in i tre delar där 

resursfördelningsprocessen utgör den första delen och följs i tur och ordning av 

verksamhetsstyrning och delbudgetering (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 69). De första två 

delarna kategoriseras som politiska och innebär att den politiska inriktningen och 

omfattningen fastställs. Det avgörs hur resurserna ska fördelas och hur dessa finanser ska 

användas och utnyttjas inom respektive verksamhetsgren för att uppnå det som 

kommuninvånarna önskar. Därefter förflyttas ansvaret vidare till de som utformar själva 

verksamheten och den tredje och sista delen av processen tar vid. Respektive 

verksamhetsproducent tar där ställning till och beslutar hur de fastställda kraven ska uppnås 

inom ramen för de finanser som verksamheten har blivit tilldelad. Uppdelningen av processen 

ger således en tydlig bild av ansvarsfördelningen inom kommunens olika led. Den ger 

dessutom respektive verksamhet ansvar för detaljerna i den dagliga verksamheten då det är 

den som står närmast verksamheten, medans politikerna verkar på en mer övergripande och 

initial nivå. (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 70) 

 

Resursfördelning 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2012) utgörs kommunens finansiella resurser 

främst av skatteintäkter från kommunens invånare samt generella och specialinriktade 

statsbidrag. Resterande intäkter utgörs av olika taxor och avgifter samt hyror och försäljning 

av verksamheter. Av dessa resurser fördelades år 2010 i genomsnitt 16 % till kommunernas 

grundskoleverksamhet, vilket utgjorde den näst största kostnadsposten efter äldreomsorgen 

som stod för 19 % av kostnaderna. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012) 

 

Besluten om resursramar och inriktning för kommunens olika nämnder och verksamheter 

fattas på en övergripande, politisk nivå. De fokuserar således inte på vilka eventuella effekter 

de får på enskilda arbetsplatser utan snarare på vilka behov som finns hos invånarna och som 

ska tillgodoses. Det skapar utrymme för politiska debatter mellan de lokala partigrupperna där 

konsekvenserna av olika alternativ vägs innan ramarnas storlek och fördelning fastställs. 

Dessa politiska diskussioner måste sedan kopplas till respektive nämnds och verksamhets 

vardag. Det görs med fördel genom dialoger mellan kommunledning och nämnd utifrån 

tidigare diskussioner i partigrupperna och med utgångspunkt i verksamhets- och ekonomiska 

resultatet från föregående år. Denna historik ger också underlag till hur resurserna inom en 

verksamhet/nämnd bör fördelas och diskussionerna får därmed den bredd som behövs för att 

koppla verksamhetens resursutrymme till verksamhetens innehåll. Det skapas en balans 
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mellan ekonomi och verksamhet. (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 71) 

 

Resursfördelningen sker på flera nivåer i kommunen. Fördelningen görs dels till facknämnder 

men också till kommundelsnämnder och olika stadsdelsnämnder. De olika nämnderna 

fördelar dessutom resurserna vidare till sina olika verksamheter. Lagar, mål och politiska 

inriktningar utgör tillsammans med tillgängliga resurser ramen för verksamhen oavsett vilken 

fördelningsmodell som används och på vilken nivå fördelningen görs. (Socialstyrelsen, 2006 

s. 54) 

 

Fördelningsprocessen kan struktureras upp i åtta steg varav kalkylering av nuvarande 

verksamhetsvolym utgör det första. Därefter görs en beräkning av tillgängligt resursutrymme 

för nästkommande år och följs av en bokslutsdialog kring föregående års resultat som hoppas 

ge användbara kunskaper till årets resursfördelning. Fortsättningsvis presenteras de 

ekonomiska förutsättningarna för kommunfullmäktige i ett upptaktsmöte, som blir ett 

startskott för de politiska diskussionerna. Därefter startar budgetberedningen kring 

resursutrymme och inriktning, som har för avsikt att resultera i ramar och inriktning för 

respektive nämnd, och följs sedan av partigruppsarbete. Slutligen hålls en dialog om budgeten 

mellan budgetberedningen och respektive nämnd innan cirkeln sluts genom att 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige tar beslut om resursramarna och inriktning på 

respektive verksamhet. (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 72-76) 

 

Verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrningen går ut på att den nämnd som ansvarar för respektive verksamhet 

lämnar ett förslag till kommunfullmäktige på vilka resultat de kan uppnå i sin verksamhet 

med de resurser de tidigare i processen har blivit tilldelade. Styrningen startar med att 

respektive nämnd fördelar de tilldelade resurserna till sina olika verksamheter utifrån 

kommunfullmäktiges fastställda inriktningar. Fördelningen grundas därmed i de områden där 

kommunfullmäktige tar beslut om resultatkrav, exempelvis kulturverksamhet, barnomsorg 

och grundskola. På liknande sätt fortsätter processen med en resultatdiskussion i nämnden 

som ska mynna ut i förslag till verksamhetsidé, vision och resultatmål. Det innebär att på ett 

politiskt sätt avgöra vad nämnden vill ha ut av de resurser som fördelas ut till de olika 

verksamheterna, på både lång och kort sikt. Processen fortlöper därefter med 

partigruppsarbete, nämndsbeslut och en sammanställning av förslagen av kommunstyrelsen 

innan budgetberedningen tar vid. Verksamhetsstyrningen avslutas sedan med att 
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kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar beslut om kraven på resultatkrav och 

resursfördelningen för varje verksamhet. (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 79-83) 

 

Delbudgetering 

När kommunfullmäktige beslutat om resursfördelningen och resultatkraven för respektive 

nämnds verksamhet preciseras dessa för den enskilda verksamhetsenheten genom 

diskussioner mellan nämnden och respektive ansvarsenhet utifrån övergripande krav på 

nämnden. Därefter kan enheterna göra sin internbudget över hur resurserna kommer att 

användas för att uppnå resultatkraven, exempelvis vilken personal som behövs, lokalbehov 

och de kostnader som detta innebär. På så vis görs allt i rätt ordning genom att budgeten 

utformas först efter att respektive verksamhet har fått sin resursram, vilket också stärker synen 

på budgetprocessen som ett fungerande styrverktyg. Delbudgeteringen inleds därmed med att 

nämndens internbudget utformas och följs av resursfördelning för respektive ansvarsenhet, 

budgetdialog mellan nämnd och respektive enhet, avtal och överenskommelse och slutligen 

internt budgetarbete för respektive enhet (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 83-85) 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.4.2  

Budgetuppföljning 

 

Sanderberg och Sturesson (1996, s. 87) anser att verksamheten ska följas upp och analyseras 

mot budgeten för att säkerställa att utvecklingen av verksamheten går åt rätt håll samt hålla ett 

öga på ansvar och skapa underlag för nästa års planering. För de styrande ger uppföljningen 

en avstämning och lärdomar kring hur verksamheten utförts. Antingen har verksamheten 
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utförts i enlighet med resultatkraven eller har avvikelser skett. Har avvikelser skett utreds de 

för att se vad de beror på. För de verksamhetsansvariga har uppföljningen till syfte att rätta till 

och bromsa en dålig utveckling och att lära av utfallet. Mål och uppföljning utgör således 

basen för utveckling och visar vad som eftersträvades med verksamheten, vad som faktiskt 

hände och hur man utifrån detta går vidare för att utveckla verksamheten. 

 

För att uppföljningsprocessen ska ge lärdomar krävs det att den inkluderar samtal mellan 

kravställaren och utföraren. I samtalen ska det finnas tid att reflektera kring vilka lärdomar 

som uppnås genom att kommunicera med varandra. En under året löpande kommunikation 

mellan de olika nivåerna i organisationen är direkt avgörande för om uppföljningen ska utgöra 

ett underlag för styrning eller inte. Det måste också finnas en tydlig gemensam struktur och en 

tidsplan för att följa upp och analysera såväl finansiella som icke-finansiella 

verksamhetsresultat. Syftet är således att förbättra organisationens styrning genom att löpande 

följa upp verksamheten och göra årsavstämningar, och framförallt lära sig av resultaten. 

Genom att kommunicera kring resultaten tas lösningar fram och styrningen förbättras för att 

vidareutveckla verksamheten. (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 87-91) 

 

3.5  Styrproblemet 

 

Sanderberg och Sturesson (1996, s. 14-18) berättar att vetskapen om vart verksamheten 

befinner sig, vart den har varit och vart den är på väg, i form av uppföljning och lärdomarna 

som uppföljningen ger, lägger grunden för en fungerande styrning. Vilken styreffekt som 

uppnås är dock direkt beroende av människorna i organisationen. De ska dels styra och dels 

bli styrda på ett sätt som ser till både helheten, de enskilda delarna och varje individ. Det 

innefattar sociala förlopp, relationer och förtroende men inkluderar också faktorer som 

värderingar och motivation hos olika människor som arbetar inom en och samma 

organisation. Det gäller att få överensstämmelse mellan idégivaren och utförarna vad gäller 

verksamhetsidé och mål liksom för incitament, värderingar och kultur. Det är således inte 

tillräckligt för kommunfullmäktige att förse verksamheten med styrsignaler i form av 

budgetramar och verksamhetsinriktning, utan ett gemensamt språk och kommunikationsväg 

måste skapas för att diskutera samtliga styrfaktorer och uppnå styreffekt. (Sanderberg & 

Sturesson, 1996 s. 14-18) 
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Kommunala verksamhetsområden som skola, omsorg och barnomsorg utgör goda exempel på 

komplexa verksamheter som knappast kan styras utan en gemensam värdegrund. 

Skolverksamheten påverkas bland annat av eventuella kulturkrockar i form av samhälleliga 

rådande värderingar att ta hänsyn till i samband med kultur och specifika regler inom sin 

enskilda verksamhet. (Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 15-18) Rektorns roll i grundskolan 

utgörs bland annat av det yttersta ansvaret för att samtliga elever ska ges det stöd som behövs 

för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och kunskapskrav, vilket 

framgår av Skollagen (2010:800, 3 kap 3 §). Samtidigt genomdriver regeringen fortsatta 

besparingar genom att bland annat spara in på antalet lärare. Detta förfarande oroar flera 

kommunpolitiker i södra Sverige. De menar att de förväntas ge samma välfärd med betydligt 

mindre skatteintäkter än tidigare. Det får till följd att de tvingas bryta mot lagen och omöjligt 

kan ge en god service inom bland annat omsorg och skola, då de saknar finansiella medel. 

(Bergsten et al., 2009) Även ett stort antal lärare i kommunala skolverksamheter har reagerat 

på liknande sätt, då de ser att elevers studieresultat påverkats negativt, speciellt för elever med 

behov av särskilt stöd. Det visar således svårigheterna med att förena direktiven för 

kommunens budgetram med skollagens utbildningskrav. (Nyberg, 2012 s. 13)  
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4.  Empiri  

Empirikapitlet handlar om budgetprocessen i Sölvesborgs kommun. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av intervjuer och en presentation av kommunen. Därefter diskuteras politikernas 

roll i kommunens budgetprocess, följt av en förklaring av budgetprocessen. Sist diskuteras 

styrproblemet som kan uppstå vid budgetanvändningen i kommunen. 

 

Då arbetet handlar om budgetprocessen i en kommun har intervjuer genomförts med personer 

anställda av Sölvesborgs kommun. Arbetet har mynnat ut i fokus på skola och det styrproblem 

som där kan uppstå. Då fokus ligger på skola kommer empirin mest behandla de delar av 

kommunen som arbetar med skolverksamheten. Andra nämnder och avdelningar kommer inte 

att behandlas i empirin. Första intervjun genomfördes med Linda Nilsson, ekonom och 

budgetansvarig på kommunen, samt Helena Thagesson, ekonom på Barn- och 

utbildningsförvaltningen. De presenterade budgetprocessen i kommunen. Nästa intervju hölls 

med politikern Markus Alexandersson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i 

Sölvesborgs kommun. Syftet med intervjun var att få en djupare förståelse för politikernas roll 

i budgetprocessen. Sista intervjun genomfördes med Göran Lindgren, rektor på 

Möllebacksskolan. Han beskrev skolans roll i budgetprocessen samt de problem han upplevde 

i sin verksamhet. 

 

4.1  Sölvesborg  kommun  

 

Sölvesborgs kommun är organiserad i olika nivåer inom en överliggande politisk organisation 

och en underliggande tjänstemannaorganisation. I den politiska organisationen utgör 

kommunfullmäktige den högsta nivån. Under sig har de närmst kommunstyrelsen med 15 

ledamöter men också fyra olika nämnder. Omsorgsnämnden och Barn- och 

utbildningsnämnden har vardera 13 ledamöter medan Fritids- och kulturnämnden samt 

Byggnadsnämnden omfattas av 9 ledamöter vardera. (Intervju, rektor, bilaga 4) 

 

Under den politiska organisationen finns en mer konkret tjänstemannaorganisation. Direkt 

under kommunstyrelsen finns en Kommunledningsförvaltning och en 

Samhällsbyggnadsförvaltning. I Kommunledningsförvaltningen ingår bland annat 

ekonomikontor, personalkontor samt fritid- och kulturkontor. Förvaltningen utgör således en 

konkret enhet till Fritids- och kulturnämnden. På samma sätt omfattas Byggnadsnämnden av 
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den underliggande Samhällsbyggnadsförvaltningen där avdelningar för stadsarkitektur, 

fastigheter och parker ingår. Även de andra två nämnderna har underliggande förvaltningar. 

Under Omsorgsnämnden återfinns en Omsorgsförvaltning och under Barn- och 

utbildningsnämnden ligger Barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har i sin tur dels ett individ- och familjeomsorgskontor och dels ett 

barn- och utbildningskontor. (Intervju, rektor, bilaga 4) 

 

4.2  Ekonomistyrning  i  Sölvesborgs  kommun  

 

2). Även kommunallagen (1991:800, 8 kap 1 §) ställer krav på en god ekonomisk 

hushållning. 

 
4.2.1  Faktorer  som  påverkar  kommunens  ekonomi  

 

Thagesson och Nilsson (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) berättar 

om ett flertal olika faktorer som påverkar kommunens ekonomi. Rådande konjunkturläge och 

politiska ambitioner anses ha allra störst inflytande. Ett sämre konjunkturläge begränsar 

statens ekonomi och får därmed en direkt påverkan på statsbidragen till landets kommuner. 

Faktorer såsom förändrad arbetsmarknad på grund av ett försämrat konjunkturläge får också 

effekt på kommunens ekonomi i form av att skatteintäkterna minskar. Utvecklingen av 

Sölvesborgs kommuns skatteintäkter och generella statsbidrag var mellan 2011 och 2012 2 %, 

till skillnad från den genomsnittliga utvecklingen för Sveriges kommuner på 0,2 %. Det är 

ändå en för kommunen relativt svag intäktsutveckling som precis täcker ökade lönekostnader 

och en normal inflation, men ingen verksamhetsutökning. Denna intäktsutveckling skapar 

således en relativ tuff ekonomisk situation för kommunen under 2012 och innebär svårigheter 

att skapa balans mellan de relativt lågutvecklade intäkterna och kommunens normala 

kostnadsutveckling. (Sölvesborgs kommun, budget 2012 s. 2-5) 

 

Alexandersson (Intervju, nämndordförande, bilaga 3) berättar att politiska ambitioner ofta tar 

uttryck i investeringar och i olika verksamhetsutvecklingar och de påverkas av bland annat 

kommunens befolkningsstruktur, invånarnas värderingar och de löften som partiet avgett i sitt 
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mandatprogram. Politikerna utgör allmänhetens företrädare och det finns således inga 

formella krav på de utan det är dem som väljarna och partiet röstar fram som sitter vid 

makten. Det innebär att de inte heller behöver besitta vissa kunskaper eller utbildning för att 

bli valda, och de lyssnar därför till och tar hjälp av experter inom olika verksamhetsgrenar och 

deras bedömningar. Politikernas roll innebär med andra ord att väva ihop så många åsikter 

och värderingar som möjligt och skapa ambitioner att agera i enlighet med dessa. (Intervju, 

nämndordförande, bilaga 3) 

 

Kommunens politiska ambitioner ställs också inför utmaningen att hantera olika krav och 

lagar som många gånger skapar svårigheter med att hålla sig inom de resursramar som krävs 

för att hushålla med kommunens ekonomiska resurser (Intervju, nämndordförande, bilaga 3). 

Kommunen styrs utav ett flertal lagar, både övergripande regler för hela kommunen men 

också för de olika delverksamheterna. Det är framförallt kommunallagens ekonomikapitel och 

av kommunfullmäktige beslutade regler som styr kommunens ekonomi. Kommunfullmäktiges 

regelverk består bland annat av regler för penninghantering i Sölvesborgs kommun och för 

dess ekonomi- och verksamhetsstyrning, men även för hantering av borgensåtaganden och 

kontroll av verifikationer. Redovisningen av verksamheten styrs i huvudsak av den 

kommunala redovisningslagen samt av rekommendationer utfärdade av kommunala 

redovisningsrådet. Verksamheterna styrs även av viss speciallagstiftning och speciella 

förordningar från regering och stat. Samtliga av dessa lagar och regler styr alltså kommunens 

ekonomi men det är framförallt reglerna för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning 

som lägger grunden för kommunens budgetprocess. (Intervju, förvaltningsekonom & 

budgetansvarig, bilaga 2) 

 

4.  3  Budgetprocessen  i  Sölvesborgs  kommun  

 

I Sölvesborgs kommun används budgeten som ett styrverktyg. Budgetar är viktigt för 

kommunen och utan dem skulle det vara svårt att styra kommunen då den består av flera olika 

nämnder, förvaltningar och andra förgreningar. Budgetarbetet är omfattande och sker i den 

dagliga verksamheten, året om. Det läggs ner mycket arbetstid på uppställande och 

användning av budgetar, vilket underlättar uppföljningsarbetet. Budgetperioden följer 

kalenderåret. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 
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Thagesson och Nilsson (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) förklarar 

vikten av att omgivningen förstår att budgetarna inte utgör verkligheten. Budgetarna bygger 

på prognoser, vilka inte alltid stämmer överens med det verkliga utfallet. Det är viktigt att 

kommunens kostnader redovisas rätt, de ska inte redovisas fel bara för att det verkliga utfallet 

ska stämma överens med budgeten. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 

2) 

 

Kommunens helhetsbudget bygger på flera olika delbudgetar. Nämnderna och motsvarande 

avdelningar har en rambudget som de ska försöka hålla sig inom. I Sölvesborgs kommun 

behöver inte respektive nämnd äska om löneökningar utan dessa budgeteras centralt och 

fördelas ut till nämnderna efter löneökningsutfall. (Intervju, förvaltningsekonom & 

budgetansvarig, bilaga 2) Det förekommer även en kompletteringsbudget som kan ses som 

kommunens buffert. Behöver nämnderna mer resurser än vad ramen rymmer ska de i första 

hand omprioritera inom ramen för nämnden. Finns det inte utrymme att ta kostnaderna inom 

nämndens ram kan de äska om resurser från kompletteringsbudgeten. (Intervju, 

nämndordförande, bilaga 3) 

 

4.3.1  Budgetuppställande  

 

I Sölvesborgs kommun påbörjas arbetet med budgetuppställandet för nästa period när arbetet 

med förra årets bokslut är slutfört. Exempelvis på våren 2012, när bokslutet för 2011 är 

avslutat, börjar kommunen arbeta med budgeten för 2013 (Intervju, förvaltningsekonom & 

budgetansvarig, bilaga 2). Bokslutet beslutas av kommunfullmäktige i mars där 

förutsättningar för nuvarande och kommande år presenteras (Sölvesborgs kommun, 2009). 

Nämnderna får då den första informationen om de tillgängliga ramarna för nästa period 

(Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2). 

 

Vid budgetuppställandet används förra periodens budget som grund (Intervju, 

förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2). Ekonomikontoret ger sedan direktiv på hur 

budget och andra dokument ska utformas på ett enhetligt sätt genom hela verksamheten 

(Sölvesborgs kommun, 2009). 

 

Intäkter och kostnader 

Ekonomikontoret undersöker hur mycket pengar de kommer ha till förfogande nästa år. 
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Sölvesborgs kommun får största delen av sina intäkter från skatteintäkter, men även en del 

från statsbidrag. Thagesson och Nilsson (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, 

bilaga 2) berättar att statsbidraget och skatteintäkternas storlek beror på hur många invånare 

kommunen har. En del statsbidrag är generella, medan andra är riktade och då måste användas 

för det specifika ändamålet. För att få de riktade statsbidragen måste kommunen aktivt ansöka 

om dem och redovisning krävs för att visa att pengarna har använts till rätt ändamål. Vissa 

riktade statsbidrag övergår efter ett antal år till att ingå i det generella statsbidraget. När så 

sker får den nämnd det berör äska om utökad ram. Thagesson och Nilsson (Intervju, 

förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) berättar att när kommunen delar upp sina 

intäkter delar de inte dem lika mellan olika nämnder, utan de tittar på behov och var 

resurserna behövs. 

 

Personalkostnaderna utgör den största kostnadsposten och står för runt 70 % av kommunens 

totala kostnader. Eftersom personalkostnaderna utgör en så stor del av nämndernas totala ram, 

är det av största vikt att ha kontroll över personalbudgeten. När denna del är klar fortsätter 

nämnden att budgetera övriga poster. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 

2) 

 

Delbudgetar 

Arbetet börjar i de olika nämnderna där det utformas budgetförslag för nästa period. Barn- 

och utbildningsförvaltningens ekonom för då samtal med varje rektor där de diskuterar 

budgeten för nästa period. De försöker lära av den gamla budgeten och fokuserar på hur det 

ser ut framåt. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) Innan rektorn på 

respektive skola pratar med ekonomen tillfrågas personalen om vad de ser för resursbehov 

inför nästa period (Intervju, rektor, bilaga 4). Rektorn på varje skola informerar därefter 

förvaltningschefen om hur mycket resurser de behöver inför nästa period, samt en plan för de 

två nästkommande perioderna. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och kommunen vill ha 

en långsiktig planering. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 

 

BUN sammanställer därefter alla budgetförslag kopplade till nämnden och utarbetar ett 

förslag för deras rambudget. I detta skede fokuserar de på en helhetsbudget, de är inte inne på 

detaljnivå. De använder sig utav de övergripande nyckeltalens resursbehov för att få fram ett 

budgetförslag. De övergripande nyckeltalen är förskola, grundskola och fritids och för att hitta 

deras resursbehov används andra nyckeltal som innefattar stora kostnader, såsom personal, 
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interkommunal ersättning, fastighet, städ, kost och skolskjuts. (Intervju, förvaltningsekonom 

& budgetansvarig, bilaga 2) 

 

När Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom har sammanställt rektorernas önskemål 

diskuteras budgeten med förvaltningschefen. Förvaltningschefen går sedan igenom förslaget 

med BUN:s ordförande och diskuterar vad som ska rymmas inom ramen, vad som kan 

prioriteras och vad som tvingas bortses från. Det är under hela budgetperioden mycket 

samarbete mellan förvaltningschefen och BUN:s ordförande. Nämnden behöver information 

från förvaltningschefen för att få inblick i hur  det ekonomiska läget ser ut på de olika 

enheterna . (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 

 

Förvaltningschefen och ekonomen har även möten med berörda avdelningar; fastighet, kost, 

städ och numera även IT, för att diskutera rektorernas äskande av resurser som involverar 

respektive avdelning. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 

 

Beslut om budgetar 

De olika nämnderna presenterar sitt ramförslag för en ramberedning (Sölvesborgs kommun 

2009). Nilsson (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) berättar att 

ekonomikontoret använder prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting angående 

exempelvis konjunktur och befolkningsmängd. Kommunen utför vanligtvis inga egna 

uträkningar utan de förlitar sig på experternas prognoser. Det är enbart när de anar ett annat 

utfall för kommunens befolkningsmängd som ekonomikontoret utför egna beräkningar. Det 

kan exempelvis ske investeringar och nybyggen som de tror kommer att få 

befolkningsmängden att öka. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 

 

Ramberedningen arbetar med nämndernas olika förslag, bland annat genom att träffa 

respektive nämnd och därefter får politikerna göra sina prioriteringar. Under maj 

sammanställer de förslagen till ett budgetförslag (Sölvesborgs kommun, 2009) och i juni tar 

kommunfullmäktige beslut om ramarna för kommande budgetår och kompletteringsbudgeten 

för aktuellt budgetår (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2). 

 

Thagesson och Nilsson (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) förklarar 

att eftersom budgetuppställandet börjar redan på våren kan det uppstå oförutsagda händelser 

under hela budgetprocessen som efter hand måste tas hänsyn till. När finanserna år 2008 
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exempelvis sjönk uppstod ett besparingskrav fastän budgetens ramar redan var beslutade. Det 

sker således under hela processens gång en dialog mellan olika nivåer i kommunen. Det kan 

även uppstå problem för skolverksamheten att budgeten följer kalenderåret och inte skolans 

verksamhetsår. Kommunens budgetår börjar i januari medan skolans verksamhetsår börjar i 

augusti, i samband med höstterminens start. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, 

bilaga 2) 

 

När ramarna är beslutade påbörjar nämnderna arbetet med de detaljerade budgetarna 

(Sölvesborgs kommun, 2009). Thagesson (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, 

bilaga 2) berättar att BUN fördelar resurserna till de olika skolorna genom nyckeltal såsom 

exempelvis läromedel, administrationspeng och fortbildning. Här används mer detaljerade 

nyckeltal än vid det övergripande arbetet som skedde under våren. (Intervju, 

förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) De detaljerade budgetförslagen ska sedan 

presenteras vid en budgetberedning under september månad (Sölvesborgs kommun, 2009). 

 

Nämndernas representanter, kommunstyrelsens arbetsutskott samt representanter från partier 

som inte sitter med i arbetsutskottet arbetar med budgetförslaget under oktober (Sölvesborgs 

kommun, 2009). I november tar sedan kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet om 

budgeten. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 

 
4.3.2  Budgetuppföljning  

 

Inom Sölvesborgs kommun sker löpande budgetuppföljning under hela budgetperioden. 

Uppföljningen sker till nämnden månadsvis. Det är viktigt att politikerna ständigt får 

information om det ekonomiska läget så att de kan reagera vid behov. (Intervju, 

förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) Alexandersson (Intervju, nämndordförande, 

bilaga 3) poängterar möjligheterna med att Sölvesborgs kommun är en relativt liten kommun. 

Han menar att en liten kommun möjliggör täta diskussioner och justeringar för att ständigt 

kunna ha kontroll. Thagesson (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 

berättar att Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom följer upp respektive skolverksamhet 

månadsvis och har möten med varje rektor tre gånger per år. Vid behov hålls fler möten med 

enheterna. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 
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Kommunen utformar två delårsrapporter, en efter april månads slut och en efter augusti. I 

delårsrapporterna ska nämnder och förvaltningar presentera det nuvarande ekonomiska läget 

samt uttrycka prognoser för resten av perioden. Även viktiga händelser som har inträffat 

under perioden ska redogöras för. Stora avvikelser kan därefter diskuteras och politikerna 

hinner reagera i tid. I juni och oktober ska delårsrapporterna vara sammanställda och 

presenteras på kommunstyrelsens sammanträde och sedan ska de vidare till 

kommunfullmäktiges möte. Det är ekonomikontoret som ansvarar för sammanställningen. 

(Sölvesborgs kommun, 2009) Thagesson (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, 

bilaga 2) berättar att eftersom det nya läsåret endast har varit igång två veckor när det är dags 

att sammanställa den andra delårsrapporten kan det vara svårt att göra korrekt prognos för 

skolan. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2)   

 

För att utvärdera verksamhetens resursanvändning används nyckeltal. En verksamhet kan ha 

positiv avvikelse vid periodens slut, vilket inte alltid behöver vara något bra om vi ser till 

verksamhetens bästa. En positiv avvikelse kan betyda att verksamheten inte har utfört de 

planerade åtgärderna eller investeringarna. Det går därmed inte enbart att se till uträkningar 

och siffror. Det är viktigt att utvärdera verksamhetens kvalitet, även om det kan vara svårt. 

(Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 

 

Eftersom kommunen till stor del finansieras av skattepengar är uppföljning viktigt för att 

kunna visa om kommunen har utnyttjat pengarna på rätt sätt. Personaluppföljning är också 

viktigt då personalkostnaderna utgör en stor del av kommunens kostnader. (Intervju, 

förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 

 

Avvikelser 

Respektive nämnd ansvarar för eventuella avvikelser och de ska under budgetperioden vidta 

åtgärder för att förhindra dessa. Om det uppstår ett överskridande av budgeten måste nämnden 

meddela kommunstyrelsen. (Sölvesborgs kommun, 2009) 

 

Thagesson och Nilsson berättar att de beslutade budgetramarna ska hållas. Finns det 

avvikelser måste detta rapporteras till förvaltningschefen. (Intervju, förvaltningsekonom & 

budgetansvarig, bilaga 2) Innan rektorn äskar om pengar måste ett försök att lösa problemet 

genom att rektorn omfördelar resurserna eller vidta andra åtgärder på skolan. Vissa 

omfördelningar kan rektorn göra själv, medan andra kräver godkännande från 
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förvaltningschefen. (Intervju, rektor, bilaga 4) Äskandet hamnar först hos förvaltningschefen 

som försöker se skolverksamhetens helhet och undersöker om det finns möjlighet att 

omfördela resurser inom hela skolverksamheten. Exempelvis kan en skola ha ett negativt 

resultat medan en annan kan ha positiva resultat för samma år. Thagesson och Nilsson 

(Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) berättar att de försöker se 

skolverksamhetens helhet för att kunna knyta ihop säcken. Det kan alltså motiveras att vissa 

delar av verksamheten ibland får en negativ avvikelse om en annan skola kan väga upp detta 

genom att ha ett överskott samma år. Förvaltningschefen tar därefter äskandet vidare till 

nämnden om det behövs. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 

 

Vill en rektor flytta resurser mellan sina olika verksamheter krävs förvaltningschefens 

godkännande. På Möllebacksskolan finns både förskole-, grundskole- och fritidsverksamhet, 

så ska resurser flyttas mellan dem måste rektorn först diskutera med förvaltningschefen. 

Omfördelning mellan verksamheter kan godkännas för att undvika avvikelser för hela skolans 

budget. En rektor har dock möjlighet att själv omfördela sina resurser inom respektive 

verksamheter. (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) 

 

Thagesson och Nilsson (Intervju, förvaltningsekonom & budgetansvarig, bilaga 2) berättar att 

om skolan i slutet av perioden rapporterar avvikelser från budgeten så undersöks avvikelserna 

först för att ta reda på om de beror på tillfälligheter eller på grund av händelser som kommer 

att bestå under nästa period. Är avvikelserna inte av tillfällig karaktär tas de med i 

beräkningen för nästa period genom att exempelvis budgeten för den aktuella verksamheten 

utökas. Kommunen tar därmed lärdom av sina avvikelser. (Intervju, förvaltningsekonom & 

budgetansvarig, bilaga 2)   

 

4.  4  Styrproblemet  

 

Alexandersson (Intervju, nämndordförande, bilaga 3) poängterar svårigheter med att hantera 

flera krav som ställs från olika håll. Kommunen kräver att budgeten följs samtidigt som staten 

ställer krav på kommunens olika verksamheter. Dessa statliga krav är ofta lagstadgade, 

exempelvis i form av skollagen, men i många fall svåra att förena med kommunens 

ekonomiska resursram och fastställda budget. (Intervju, nämndordförande, bilaga 3) 
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Lindgren berättar (Intervju, rektor, bilaga 4) att en rektors arbete består av två uppdrag. Det 

finns ett statligt uppdrag som säger att en skola ska leva upp till de krav som staten ställer via 

skollag, läroplan och allmänna råd. Rektorn ansvarar för elevernas rättsäkerhet och att de får 

den hjälp och stöd de är berättigade till enligt lag. Rektorns andra uppdrag kommer från 

kommunen och innebär att rektorn ska vara arbetsledare för de anställda på skolan. Det 

innefattar ett ansvar för bland annat arbetsförhållanden och lokaler. Det statliga uppdraget 

innebär att budgeten i flera fall kan behöva överskridas, till förmån för lagen. Lindgren 

(Intervju, rektor, bilaga 4) påtalar dessutom att lagen främjar elevernas bästa, vilken han vill 

prioritera. 

 

Lindgren (Intervju, rektor, bilaga 4) berättar vidare om ett exempel där det har uppstått 

konflikt mellan lagar och budget. På Möllebacksskolan måste biblioteket flyttas, då 

bibliotekslokalen ska bli klassrum på grund av ökat elevantal. Ett nytt bibliotek ska inredas i 

källaren. Han äskade om resurser till både klassrum och bibliotek, men fick enbart 

godkännande på resurser till klassrummet. Skolan har rätt till ett bibliotek då nya skollagen 

och läroplanen är tydliga när det gäller bibliotek. Lindgren har gjort en skrivelse till 

förvaltningschefen där han poängterar vad skollagen säger och förvaltningschefen har ansökt 

om pengar från kompletteringsbudgeten. Ett annat exempel handlar om elever med behov av 

särskilt stöd. Ungefär tio procent av Möllebacksskolans elever är i behov av särskilt stöd. 

Under året kan det uppstå behov av ytterligare resurser än vad som finns planerat, för att 

eleverna ska lyckas och uppfylla kunskapskraven. I de fall dessa resurser inte finns 

tillgängliga i det aktuella årets budget kan den därmed behöva överskridas. (Intervju, rektor, 

bilaga 4) 
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5.  Analys 

I analyskapitlet ställs teori och empiri mot varandra. Likheter diskuteras och utvecklas i en 

analys. Analysen lägger grunden för kommande slutsats. 

 

5.1  Ekonomistyrning  i  Sölvesborgs  kommun  

 

Kommunallagen (1991:800, 8 kap 1§) kräver att kommunen upprätthåller en god ekonomisk 

hushållning. Det är därmed något som prioriteras högt i Sölvesborgs kommun, men deras 

ekonomi påverkas av ett flertal olika faktorer som är mer eller mindre svåra att styra på egen 

hand. 

  

5.1.1  Påverkande  faktorer  vid  fördelning  av  kommunens  ekonomiska  resurser  

 

När Sölvesborgs kommun ska fördela sina ekonomiska resurser ställs de inför en rad olika 

utmaningar. Både kommunen i sin helhet och de olika kommunala verksamheterna är 

reglerade av flera olika lagar och regler för hur verksamheterna ska bedrivas. Hela kommunen 

regleras av bland annat kommunallagen (1991:800) medan exempelvis en kommunal 

skolverksamhet framförallt styrs av skollagen (2010:800). 

 

Att kommunala verksamheter är reglerade i lag kan hänföras till det faktum att de ekonomiska 

resurserna enligt Sanderberg och Sturesson (1996, s. 30) till stor del utgörs av 

kommuninvånarnas skatteinbetalningar. Därmed blir kommunens aktiviteter av allmänt 

intresse och de har många ögon på sig som kontrollerar att verksamheten utformas såsom den 

bör. Kommuninvånarna har därmed också rättigheter att göra sin åsikt hörd vad gäller de 

aktiviteter som deras skatteinbetalningar under året ska användas till. Som Sanderberg och 

Sturesson (1996, s. 33) berättar gör de sin åsikt hörd genom att rösta på det politiska parti och 

den politiker som delar dess egen åsikt. I Sölvesborgs kommun utgör politikerna således 

kommuninvånarnas företrädare och är de som styr hur verksamheten ska utformas, utifrån 

invånarnas behov och tillgängliga resurser. Politikerna ställs därmed inför ett flertal åsikter 

och värderingar att väga in i sin bedömning om vad som ska prioriteras. 

 

Sölvesborgs kommuns intäkter består utöver skatteinbetalningar även av statsbidrag, som står 

i direkt proportion till landets konjunkturläge. Befinner sig Sveriges ekonomi i en recession är 
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det troligt att statsbidragen stramas åt och det blir följaktligen också mer stramt för 

kommunerna. I en lågkonjunktur drabbas vanligtvis även arbetsmarknaden hårt, vilket får till 

följd att kommuninvånarna får svårare att behålla sina jobb. Det leder till ytterligare minskade 

intäkter för kommunen i form av reducerade skatteinbetalningar. Denna försvagning försvårar 

ytterligare diskussionerna kring hur kommunens begränsade resurser ska fördelas till de olika 

verksamheterna. Prioriteringarna blir hårdare i relation till kommuninvånarnas normala behov 

och färre invånare får därmed sina behov tillfredställda. Den relativt svaga utvecklingen av 

Sölvesborgs kommuns skatteintäkter och statsbidrag räcker exempelvis inte till mer än att 

täcka ökade lönekostnader, och utökningar av verksamheter tvingas därmed prioriteras bort. 

 

Prioriteringarna, som måste göras för att hushålla med kommunens ekonomiska resurser, tar 

ofta uttryck i verksamhetens resursramar och budget för en period. Budgeten innefattar 

således en plan över vad som ska prioriteras att genomföras under året och visar de finansiella 

resurser som har tilldelats till dessa aktiviteter.  

 

5.2  Budgetprocessen  i  Sölvesborgs  kommun  

  

Hansen & Van der Stede (2004, s. 415) berättar att i många verksamheter utgör budgetarna ett 

effektivt och viktigt styrverktyg. I Sölvesborgs kommun är budgetering ett viktigt styrverktyg 

då kommunen består av många förgreningar och verksamheter. Utan användning av budgetar 

skulle kommunen vara svår att styra och kommunledningen skulle ha svårt att få en överblick 

över kommunens verksamheter. 

 

5.2.1  Budgetuppställande  

 

En budget bygger på antaganden om verksamhetens framtid, vilket medför att budgeten har 

svårt att stämma överens med det verkliga utfallet. (Anthony & Govindarajan 2007 s. 381) 

Det är viktigt för kommunens anställda att de förstår att budgetarna inte utgör verkligheten. 

När kommunen fördelar sina kostnader ska de inte fördelas fel bara för att det verkliga utfallet 

ska stämma överens med budgeten. För att få budgeten att bättre stämma överens med 

verkligheten menar Anthony och Govindarajan (2007, s. 380) att verksamheter bör samla in 

information och prognoser om framtiden och ta hänsyn till dem i budgetuppställandet. Inom 

Sölvesborgs kommun använder de sig utav prognoser. Kommunen tar del av prognoser från 
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Sveriges Kommuner och Landsting angående exempelvis konjunktur och befolkningsmängd. 

Ibland utför kommunen även egna uträkningar angående befolkningsmängd om de tror att 

prognoserna inte kommer att stämma. Prognoserna kan bidra till att utfallet blir mer likt de 

fastställda budgetarna. 

 

Resursstyrning 

Sanderberg och Sturesson (1996, s. 68-69) förklarar att kommuner har gått från en traditionell 

budgetprocess till en ny budgetprocess. I den traditionella processen utgör antal 

kommuninvånare grunden och verksamhetsvolymen kopplas ihop med resursbehovet långt in 

i processen. I den nya processen börjar de med att fastställa det tillgängliga resursutrymmet i 

kommunen och anpassar sedan verksamhetsvolymen till dessa resurser. Inom Sölvesborgs 

kommun används den nya processen i form av att de tillgängliga resurserna meddelas innan 

arbetet med budgeten börjar. När bokslutet presenteras finns en plan över kommande periods 

tillgängliga resurser, och då får de olika nämnderna information om de tillgängliga ramarna 

för nästa period. Informationen ligger till grund för arbetet med budgetuppställandet. Vet 

nämnderna vilka ramar som finns är det lättare för dem att göra en budget, då de vet vad de 

har att utgå från. Hade Sölvesborgs kommun använt sig utav den traditionella 

budgetprocessen med utgångspunkt i antalet invånare och dess behov, istället för att utgå från 

kommunens resursramar, så är sannolikheten större att de planerade resurserna inte kommer 

att räcka under hela perioden. 

 

Hur mycket resurser kommunen har att röra sig med styrs enligt Sveriges Kommuner och 

Landsting (2012) främst av skatteintäkter från kommunens invånare samt generella och 

specialinriktade statsbidrag. Det stämmer in på Sölvesborgs kommun där störst andel 

ekonomiska resurser kommer från skatteintäkter. 

 

Resursfördelning och ver ksamhetsstyrning 

Besluten om resursramar inom en kommun tas på politisk nivå (Sanderberg & Sturesson, 

1996 s. 71). I Sölvesborgs kommun tar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet om 

verksamhetens resursramar i form av budgeten. 

 

Sanderberg och Sturesson (1996, s. 72-76) strukturerar upp fördelningsprocessen i olika steg. 

Det sker till en början beräkningar om tillgängligt resursutrymme för nästkommande år, som 

sedan presenteras för nämnderna. Sölvesborgs kommun presenterar förutsättningarna för 
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kommande år i samband med bokslutsbeslutet i mars och görs då tillgängliga för nämnderna. 

Sanderberg och Sturesson (1996, s. 72-76) berättar vidare att arbetet med resursfördelning 

fortskrider i en budgetberedning, som har för avsikt att resultera i ramar och inriktning för 

respektive nämnd. I Sölvesborgs kommun arbetar varje nämnd fram ett ramförslag som de 

presenterar för ramberedningen. Sanderberg och Sturesson (1996, s. 72-76) förklarar att det 

sker dialoger om budgeten innan cirkeln sluts genom kommunfullmäktiges beslut om 

resursramarna. I Sölvesborgs kommun sker det under hela budgetprocessen en dialog mellan 

nämnder, en ramberedning och senare en budgetberedning innan beslut fattas. 

 

Sölvesborgs kommun styrs genom budgetering, och resursfördelningen till de olika 

nämnderna sker efter kommunledningens direktiv. Innan besluten fattas sker diskussioner 

mellan olika nivåer i kommunen. Sanderberg och Sturesson (1996, s. 79-83) skriver att dessa 

diskussioner ska mynna ut i förslag till verksamhetsidé, vision och resultatmål. När en nämnd 

i Sölvesborgs kommun ger förslag om sin budget och diskuterar den med andra nivåer i 

kommunen bidrar det till att verksamheten, med hjälp av budgetar, styrs i den riktning som 

önskas. Budgetarna används således som ett styrverktyg. 

 

Delbudgetering 

Kullvén (2009, s. 111) förklarar delbudgetar som mer detaljerade budgetar för specifika 

områden och Sanderberg och Sturesson (1996, s. 83-85) berättar att delbudgetar utformas 

först efter att respektive verksamhet har fått sin resursram. I Sölvesborgs kommuns börjar det 

detaljerade arbetet med varje nämnds delbudgetar efter att ramarna för respektive nämnd har 

beslutats. Sanderberg och Sturesson (1996, s. 83-85) skriver att arbetet inleds med att 

nämndens internbudget utformas och följs således av resursfördelning för respektive 

ansvarsenhet. Inom BUN fördelas resurserna till de olika verksamheterna med hjälp av 

nyckeltal. Genom att budgeten utformas först efter att respektive verksamhet har fått sin 

resursram, stärker det synen på budgetprocessen som ett fungerande styrverktyg (Sanderberg 

& Sturesson, 1996, s. 83-85). När budgetramen för hela Sölvesborgs kommun samt 

nämnderna är gjord så visar den resurskraven och vad kommunen vill uppnå under 

budgetperioden. Nämndernas detaljerade delbudgetar görs efter att nämndens totala 

resursutrymme är fastställt, så att även delbudgetarna bygger på de krav och mål som 

diskuterats vid fastställandet av nämndens totala budget. Budgetstyrningen forstätter på så sätt 

även i nämndernas delbudgetar. 
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Att använda delbudgetar involverar olika nivåer i en verksamhet. Patterson (2012) skriver att 

det kan vara till fördel att involvera personalen i budgetarbetet, då personalen vet hur arbetet 

utförs och vad som behövs göras. Inom Sölvesborgs kommun sker medbestämmande i flera 

nivåer. På verksamhetsnivå frågar rektorn sin personal om de har några behov av eller 

önskemål om särskilda resurser för nästa period, vilket bidrar till deras delaktighet i 

budgetuppställandet. Respektive skolas budgetuppställning utformas i samarbete med 

nämnden, och nämndens budget görs i diskussion med kommunledningen. Bergstrand och 

Olve (1996, s. 86-87) berättar att i stora verksamheter kan ledningen ha svårt att få en 

detaljerad bild av hela verksamheten. Eftersom Sölvesborgs kommun är en relativt liten 

kommun är det lättare att få de olika nivåerna delaktiga i budgetarbetet och 

budgetuppföljningen, vilket bidrar till att ledningen kan få en god överblick av verksamheten.  

 

5.2.2  Budgetuppföljning  

  

Bergstrand och Olve (1996, s. 114) förklarar olika syften med budgetuppföljning. Då 

Sölvesborgs kommun lägger stor vikt vid budgetering och använder det som styrverktyg kan 

budgetuppföljning exempelvis anses ha ett kontrollsyfte. Vid en budgetuppföljning kan 

kommunen se om de olika verksamheterna och nämnderna har hållit sig inom budgetramen 

och utfört sitt arbete i enlighet med kommunens riktlinjer. Även Sanderberg och Sturesson 

(1996, s. 87) belyser att uppföljning i en kommunal verksamhet ger lärdomar om hur 

verksamheten utförts. 

 

För att uppföljningen ska bli effektiv krävs kommunikation mellan kravställare och utförare, 

berättar Sanderberg och Sturesson (1996, s. 87-91). Vidare förklarar de att en under året 

löpande kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen är direkt avgörande för om 

uppföljningen ska utgöra ett underlag för styrning eller inte. I Sölvesborgs kommun utförs 

löpande uppföljning under året och det sker diskussioner mellan olika nivåer i kommunen 

under hela budgetperioden. Kommunikationen mellan de olika nivåerna gör att de snabbare 

kan finna avvikelser och åtgärder att ta hänsyn till. Löpande uppföljning inom hela 

kommunen bidrar till en förbättrad styrning då ledningen kan reagera vid behov och styra 

kommunen i rätt riktning. Sölvesborgs kommun är en relativt liten kommun vilket gör det 

lättare att kommunicera med varandra. 

 

Verksamheter kan använda sig utav reviderande budgetering. Det innebär att det kontinuerligt 
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under budgetperioden, exempelvis en gång varje kvartal, görs tillägg för att få en mer aktuell 

budget (Kullvén, 2009 s. 89-90). I Sölvesborgs kommun ändras inte de fastställda budgetarna 

utan de utför löpande uppföljning med tillägg till budgeten. Det är i kommunens 

delårsrapporter som de kan göra tillägg så att budgeten stämmer överens med utfallet.  

 

Både finansiella som icke-finansiella verksamhetsresultat bör följas upp och analyseras 

(Sanderberg & Sturesson, 1996 s. 87-91). Thagesson och Nilsson berättar att det är viktigt att 

utvärdera både kommunens finansiella och icke-finansiella resultat. De icke-finansiella 

resultaten och finansiella resultat kan ibland vara motsatser till varandra. Ett positivt 

finansiellt resultat kan betyda att planerade och budgeterade investeringar inte har utförts. Att 

inte utföra planerade aktiviteter kan betyda att det förekommer brister i effektivitet och 

utförande av arbetsuppgifter. De finansiella och icke-finansiella resultaten bör därför ställas 

mot varandra för att få fram ett så rättvisande resultat som möjligt. 

 

Avvikelser 

Uppföljning görs för att upptäcka avvikelser från planen och dra lärdomar av dessa. 

Avvikelser kan enligt Bergstrand och Olve (1996, s. 117) bero på att det exempelvis inträffat 

oväntade händelser eller att effektiviteten har minskat eller ökat i förhållande till planen. I 

Sölvesborgs kommun ansvarar respektive nämnd för eventuella avvikelser från budgeten, och 

de ska under året göra allt de kan för att undvika det. Sker, trots detta, avvikelser berättar 

Thagesson och Nilsson att det inte hanteras genom att budgetramarna utökas, utan det äskas 

istället om ytterligare resurser och tillåtelse att avvika från budgeten. Denna äskning görs hos 

respektive förvaltningschef. Första steget är dock, för både nämnden som helhet och för 

rektorn därunder, att på egen hand försöka omfördela sina resurser för att skapa utrymme för 

de tillkomna aktiviteterna.  

 

Thagesson och Nilsson berättar vidare att när exempelvis en skolbudget överträds på grund av 

ökat elevantal eller ökat behov av extra stöd för elever löser det sig ofta genom att en annan 

skolverksamhet, eller en annan verksamhetsdel inom kommunen, under samma år har ett 

överskott som täcker avvikelsen. Sölvesborgs kommun ser således sin organisation ur ett 

helhetsperspektiv, vilket Sanderberg och Sturesson (1996, s. 27) poängterar vikten av i en 

kommun. Synen på Sölvesborgs kommun ur ett helhetsperspektiv förhindrar på så vis 

avvikelser och gör det lättare för kommunen att hålla sig inom den av kommunfullmäktige 

fastställda budgeten.  
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En annan lösning för att undvika avvikelser är enligt Thagesson och Nilsson, att den skola 

som behöver mer resurser än vad de har blivit tilldelade i budgeten godkänns att bli tilldelade 

extra resurser från kommunens kompletteringsbudget. En kompletteringsbudget används 

således i Sölvesborgs kommun för att finansiera extra aktiviteter, som ligger utanför ramen 

för verksamhetens budget. 

 

Det kan därmed anses vara godkänt för verksamheterna att i vissa fall överstiga sin budget, då 

det ofta går att finna en lösning på hur avvikelsen ska finansieras.  

 

5.3  Styrproblemet 
 

Stora delar av konflikten mellan kommunens budget och de lagar kommunen tvingas följa 

hanteras redan i budgetarbetet. Sölvesborgs kommun tvingas prioritera och prioritera bort 

olika aktiviteter under hela budgetprocessens gång, särskilt i tider med hårda krav på 

besparingar. 

 

Nyberg (2012, s. 13) uttrycker en oro bland lärare om att besparingar och en allt för strikt 

budget får en negativ effekt på elevernas studieresultat, framförallt för de elever som är i 

behov av särskilt stöd. Det tyder på en besvärande situation med stark påverkan på elevernas 

framtid, på grund av att uppfyllandet av skollagens krav inte går att förena med finansieringen 

av skolverksamheten. Om kommunen inte kan finansiera grundskoleverksamheten så att 

elevernas kunskapskrav uppfylls kan det skapa större problematik på längre sikt. Eleverna får 

på så vis ingen bra start, vilket innebär en stor utmaning längre fram i livet att komma ikapp 

med de kunskaper som de inte fick möjlighet att få under grundskolegången.  

 

Enligt Bergsten et al. (2009) kan besparingskrav göra att skolor tvingas bryta mot lagen för att 

kunna ge en god service. Ordförande för Barn- och utbildningsnämnden i Sölvesborgs 

kommun berättar om svårigheterna att förena kommunens budgetram med de lagar och regler 

som finns för kommunala verksamheter. Skollagen (2010:800) kräver samtliga elevers 

uppfyllande av kunskapskraven, vilket kräver god finansiering av exempelvis lärarstab och 

tillämpning av de resurser som krävs under året. På samma sätt poängterar rektorn på 
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Möllebacksskolan sitt uppdrag att följa lagen om att elever ska ha det bra i skolan, vilket i 

flera fall inte går ihop med den budget han tvingas hålla sig inom. 

 
Skolverksamheten kan enligt Sanderberg och Sturesson (1996, s. 15) vara svår att styra och 

planera. Thagesson och Nilsson berättar att skolverksamheten inte följer kalenderåret, för 

vilket budgeten i Sölvesborgs kommun utformas. Det kan medföra att skolverksamheten 

under höstmånaderna inte hinner upptäcka behoven för nästa år, innan budgeten måste 

fastställas. De hinner inte se effekterna av de åtgärder som beslutats för höstterminen 

nuvarande år och vet därmed inte vad som är bäst för nästa år. Det kan i sin tur innebära att 

verksamheten under nästa år behöver justeras och däribland finansieringen av den, vilket inte 

stämmer överens med målet att inte avvika från den på förhand uppställda budgeten. Att 

budgetåret inte överensstämmer med verksamhetsåret försvårar alltså ytterligare planeringen 

av verksamheten som ska fortlöpa efter årsskiftet. 

 

Enligt ovanstående resonemang måste verksamheten i många fall kompletteras med 

aktiviteter, jämfört med vad som tänktes vid budgetuppställandet. Det skapar i flera av fallen 

en saknad av finansiella medel för alla aktiviteter. Prioriteras aktiviteterna genom att pengar 

tillsätts till förmån för att eleverna ska uppnå de krav som behöver uppnås och må bra? Eller 

går budgeten före i form av att aktiviteterna nekas på grund av att de inte kan finansieras, och 

verksamheten hålls inom budgetens ramar? I de flesta fall överträds delbudgetarna i 

Sölvesborgs kommun till förmån för lagen, antingen genom att omfördela resurser från 

delverksamheter och därmed se till helheten i kommunen, eller genom att utnyttja 

kompletteringsbudgeten.  

 

Det innebär alltså att det är möjligt att avvika från budgeten i Sölvesborgs kommun. Det löser 

sig ofta så att de flesta aktiviteter går att genomföras, trots att dessa aktiviteter först inte ser ut 

att kunna finansieras. Det kan dock betyda att incitament och motivationen att kämpa för att 

hushålla med kommunens resurser försvinner.  

 

Det kan då diskuteras huruvida budgeten verkligen är ett effektivt styrverktyg eller om den 

betraktas som en prognos som utan alltför allvarliga problem kan överskridas om resurserna 

inte räcker till. Om avvikelser kan ske utan att de leder till konsekvenser för exempelvis 

nästkommande år kan det anses att budgeteringen inte utgör ett vidare effektivt styrverktyg. 
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Den betraktas då snarare som en prognos som verksamheten inte nödvändigtvis behöver rättas 

efter. Budgeten tappar därmed sin styreffekt. 
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6.  Slutsats 

I slutsatskapitlet presenteras de slutsatser som grundas i diskussionerna i analysen. Arbetets 

frågeställningar besvaras och sist presenteras självkritik, följt av fortsatt forskning. 

 

6.1  Slutsats 

 
Arbetets syfte var att beskriva och förklara hur budgetprocessen är uppbyggd i en kommunal 

verksamhet samt att undersöka vilka prioriteringar som görs om det uppstår konflikter mellan 

lagar och kommunens budget. Avsikten var att utifrån detta vidare analysera vilken styreffekt 

budgeten har i en kommunal verksamhet. 

 

Budgetprocessen i en kommun bygger på politiska förhandlingar, prioriteringar och beslut 

utifrån strikta lagar och regler. Utformandet av budgeten styrs av framförallt kommunallagens 

regler och rekommendationer. Kommunallagen sätter riktlinjer för hur en kommunal 

verksamhet ska utformas och ligger därmed till grund för hur kommunens ekonomiska 

resurser ska fördelas för att tillfredställa kommuninvånarnas behov.  

 

En kommuns budget omfattas av flera delbudgetar som utformas för respektive nämnd. Varje 

nämnds budget bygger i sin tur på flera olika verksamhetsbudgetar. Då arbetet har byggts upp 

genom en fallstudie av Sölvesborgs kommun, med inriktning på en grundskoleverksamhet i 

kommunen, har särskilt Barn- och utbildningsnämnden hanterats. En grundskola ska bedrivas 

efter skollagen, läroplaner och allmänna råds lagar och regler. I budgetprocessen måste 

hänsyn tas till dessa lagar och regler så att kommunen följer dem. 

 

Det har visat sig förekomma konflikter mellan de lagar som skolverksamheten omfattas av 

och den budget som de ska hålla sig inom. För att uppfylla de kunskapskrav som uttrycks i 

skollagen krävs resurser som inte alltid finns tillgängliga inom den budgetram 

skolverksamheten har blivit tilldelad. Det kan konstateras att i Sölvesborgs kommun 

prioriteras eleverna och uppfyllandet av deras kunskapskrav före budgeten. De löser 

vanligtvis sitt resursbehov genom omfördelning av befintliga resurser eller äskande av nya 

resurser. 

 

En förklaring till att eleverna och dess kunskapskrav kan prioriteras före att hålla sig inom 
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verksamhetens fastställda delbudget kan vara att Sölvesborgs kommun är en relativt liten 

kommun. Att styra en relativt liten kommun möjliggör en helhetssyn och omfördelning av 

resurser mellan verksamheter och nämnder. På så vis kan avvikelser från en enstaka 

skolverksamhets budget göras, utan att resultera i avvikelser i kommunens totala budget.  

 

Ekonomiska resurser är ständigt begränsade, vilket innebär att det ofta finns en önskan av mer 

ekonomiska resurser än vad som finns tillgängligt. Det kan antas att Sölvesborgs kommun i 

första hand prioriterar aktiviteter och verksamhetsgrenar som är reglerade av lag. De tvingas 

därmed prioritera bort vissa aktiviteter och lämna en del kommuninvånares behov 

otillfredsställda.  

 

Inom Sölvesborgs kommun kan således budgeten anses ha en relativt svag styreffekt, då 

lagarna styr verksamheten så pass mycket som de gör och är tvingande. Problemen med denna 

konflikt kan dock anses vara små i Sölvesborgs kommun. Kommunen löser dem genom att 

det är en relativt liten kommun och kan därmed ha kontroll över helheten. Helhetsbudgeten 

följs således, trots att vissa verksamheter avviker från sina delbudgetar.  

 

6.2  Självkritik   

 

Vi anser att fler intervjuer med rektorer på andra skolor inom Sölvesborgs kommun hade gett 

ett starkare empiriskt underlag. Det hade gett en bredare syn på styrproblemet och visat 

huruvida fler rektorer uppmärksammar problemet. Vi hade därmed kunnat dra generella 

slutsatser om hur omfattande problemet är i Sölvesborgs kommun.  

 

Komparativa fallstudier på fler kommuner än Sölvesborgs kommun hade utöver ovan förslag 

ökat trovärdigheten ytterligare. Vi hade kunnat göra mer generella antaganden om hur det ser 

ut inom svenska kommuner och kunnat redovisa ett djupare resonemang i analys och slutsats.  

 

6.3  Fortsatt  forskning 

 

Då Sölvesborgs kommun är en relativt liten kommun hade det varit intressant att se om 

styrproblemet ser likadant ut i större kommuner eller om resultatet då hade blivit det motsatta. 

 Det är ofta svårt att ha kontroll över helheten i en stor verksamhet, då ansvaret vanligtvis till 
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större grad delegeras ut och det kan därmed vara lätt att tappa kontrollen. Det hade varit 

intressant att se hur större kommuner prioriterar och om de följer budgeten mer strikt.  

 

En annan bidragande synvinkel på vår studie hade varit att föra en diskussion med Skolverket 

för att få en inblick i hur de ser på problemet. Det hade varit önskvärt att veta om de arbetar 

med att hitta en lösning på konflikten, då konflikten bidrar till att utfärdade lagar och regler 

kan vara svåra att följa. 
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Helena Thagesson. Ekonom. Barn- och utbildningsförvaltningen, Sölvesborgs kommun. 

[2012-05-02] 
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Förteckning över genomförda intervjuer  

 

Datum/O rt  Namn/Befattning              Intervju 

 

2012-05-02         Linda Nilsson                  Semi-strukturerad  

Sölvesborg    Ekonom, Budgetansvarig         intervju 1 

         Sölvesborgs kommun 

 

2012-05-02         Helena Thagesson              Semi-strukturerad 

Sölvesborg         Ekonom, Barn- och   intervju 1 

utbildningsförvaltningen 

Sölvesborgs kommun      

 

2012-05-02         Markus Alexandersson         Semi-strukturerad 

Sölvesborg         Ordförande, Barn- och   intervju 2 

utbildningsnämnden 

             Sölvesborgs kommun 

 

2012-05-04         Göran Lindgren              Semi-strukturerad  

Sölvesborg         Rektor, Möllebacksskolan  intervju 3             

              Sölvesborg kommun 
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Intervju 1 

 

Intervjupersoner:  
Linda Nilsson - ekonom, budgetansvarig Sölvesborgs kommun  
Helena Thagesson - ekonom, Barn- och utbildningsförvaltningen Sölvesborgs kommun. 

 

Avsikten med denna intervju var att samla information om hur budgetprocessen i Sölvesborgs 

kommun ser ut. Vi ville se hur budgeten utformas inom kommunen som helhet samt vilket 

budgetarbete som genomförs i Barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

A llmänna frågor om kommunen 

 

Budgetuppställande 

 

 Hur utformas Sölvesborgs kommuns budget? Hur ser budgetprocessen ut?  

 

 Vilka deltar i budgetuppställandet, både för den totala budgeten och respektive 

förvaltningsbudget?  

 

 För vilken tidsperiod utformas kommunens budgetar?  

 

 Vem/vilka fastställer totalbudgeten samt delbudgetarna för de olika 

förvaltningarna? 

 

 Varifrån kommer de pengar ni har att fördela? 

 

 Följer ni några nationella riktlinjer? 

 

Budgetuppföljning 

 

 Hur ofta görs budgetuppföljningar? 
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 Görs ofta avvikelser från budgetarna?  

 

 Vilka konsekvenser får en avvikelse? 

 

 Är det godkänt att en rektor gör avvikelser från budgeten?  Hur går det till när han 

gör det? Vem har ansvar för avvikelsen? 

 

F rågor om grundskoleverksamheten 

 

 Hur utformas budgeten för en kommunal grundskola? 
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Intervju 2  

 

Intervjuperson:  

Markus Alexandersson - ordförande, Barn- och utbildningsnämnden Sölvesborgs kommun. 

 

Avsikten med denna intervju var att undersöka politikens roll i Sölveborgs kommuns 

budgetprocess. Vi önskade få information om vilka utmaningar som finns och vilka 

prioriteringar som görs med hänsyn till budgeten.  

 

 

 Vilka prioriteringar tvingas Barn- och utbildningsnämnden göra? Hur prioriterar ni? 

 

 Är det ofta diskussioner kring vilka prioriteringar som ska göras? Hur fattas besluten?  

 

 Fattas vissa beslut om aktiviteter även fast resurser egentligen inte finns, så 

att budgeten överträds, eller tvingas ni alltid hålla er inom ramen för den 

budget som finns?  

 

 Får avvikelser från budgeten göras? Vem har ansvar för dessa?  

 

 Om ja - vilka aktiviteter är så pass viktiga att de genomförs trots att det 

innebär avvikelser från budgeten? 
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Intervju 3 

 
Intervjuperson:  

Göran Lindgren - rektor Möllebackens grundskola 

 

Avsikten med denna intervju var att få en uppfattning om skolan roll i kommunens 

budgetprocess samt att undersöka det styrproblem som kan uppstå vid en eventuell krock 

mellan budget och lagar. 

 

 Vilka lagar styrs du av i din roll som rektor för en offentlig grundskoleverksamhet? 

 

 Det som lagarna säger, anser du att det uppfylls på din skola? Ex. 

kunskapskraven och stöd till samtliga elever. 

 

 Anser du att de lagar du styrs av krockar med budgeten du ska hålla dig inom? 

 

 Är det godkänt att avvika från budgeten för elevernas skull, eller tvingas ni 

hålla er inom den uppställda budgeten trots att kunskapskraven då inte kan 

uppnås för samtliga elever? 

 

 Har du avvikit från budgeten någon gång? 

 

 I vilka fall? Vad är det som har prioriterats, som inte fanns med i budgeten? 

 

 Hur tänkte du i så fall i ditt beslut om att avvika från budgeten? 

 

 Hur går det till när du i så fall gör det? 

 

 Är det godkänt att avvika från budgeten? 

 

 Vad får det för konsekvenser att du avviker från budgeten ett år? 


