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Sammanfattning 

Bakgrund 

Budgeten används som styrmedel i alla möjliga typer av organisationer, det rör sig då inte 

enbart om vinstorienterade och privatägda företag, utan även om offentliga verksamheter. I 

Västerviks Kommun gjordes under 2011 ett stort underskott på närmare 60 miljoner kronor. 

Kommunen har dock lyckats vända ekonomin till att gå med överskott varje år fram tills idag. 

Studien har handlat främst om att undersöka vad som orsakade de stora underskotten, men 

också på vilka förändringar i kommunens budgetarbete som har gjorts efter det stora under-

skottet som uppstod 2011. 

Syfte 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur budgetarbetet i Västerviks Kommun har för-

ändrats sedan det ekonomiska krisläget som uppstod år 2011. 

Metod 

Studien har utförts på ett kvalitativt tillvägagångssätt med en abduktiv ansats. Datainsamling 

har skett i form av semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom Västerviks 

Kommun. 

Slutsats 

Studien har visat på att anledningen till det stora underskottet framförallt hade att göra med att 

budgeten under 2011 inte följdes upp på ett bra sätt. På grund av detta blev inte de ansvariga 

politikerna informerade och fick inte heller chansen att göra något åt saken. Västerviks Kom-

mun har idag en mer decentraliserad budgetprocess som har lett till ökad motivation och en-

gagemang bland medarbetare. Förändringar i budgetprocess och budgetuppföljning har också 

bidragit till förbättrad kommunikation vilket har ökat tryggheten bland kommunens företrä-

dare. 

Nyckelord: Budgetering, budget, budgetprocess, budgetuppföljning, ekonomisk styrning, 

kommun, kommunal verksamhet, offentlig sektor, demokrati  
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 Inledning  

I detta introduktionskapitel presenteras först en bakgrund till uppsatsens ämne som sedan 

följs av en problemdiskussion som dels ska lyfta problematiken som finns, men framförallt 

varför vi finner ämnet intressant. Utifrån detta utformas forskningsfråga och syfte. 

1.1 Bakgrund  

Ekonomisk styrning handlar om att på ett formaliserat sätt planera, mäta och följa upp organi-

sationers verksamhet i monetära termer. Ax, Johansson och Kullvén (2009) hävdar att det inte 

finns några lagar och regler som påverkar hur ekonomistyrningen utformas eller vad den in-

nehåller, därför kan ekonomistyrningen anpassas helt efter varje organisations enskilda behov. 

För att organisationer ska kunna styras i rätt riktning mot ekonomiska mål behöver de an-

vända sig av olika styrmedel. En del av styrningsverktyget som vanligen förknippas med eko-

nomistyrning är budgetering. Alla företag och även andra typer av verksamheter är i behov av 

planering och det är då av stor vikt att dessa har en plan över vad de ska göra i framtiden: 

nästa månad, nästa år och i många fall ännu längre framåt. 

Budgeten är enligt Mattson (2000) en plan över de inkomster och utgifter som förväntas in-

komma under en viss period, vanligen omfattar denna period ett år. Budgeten innehåller 

mycket siffror, men också de mål som organisationen ska sträva efter och i vilken utsträck-

ning målen ska uppnås. Mattson (2000) påpekar också att en plan innebär att organisationen 

upprättar mål och formulerar handlingsvägar till målen. Budgetprocessen startar enligt Bunce, 

Fraser och Woodcock (1995) med att organisationens ledning tar fram inkomster, prognoser 

och mål i budgeten. Budgeteringen är därefter den process som sammanför mål, planering och 

ansvar i organisationen (Blumentritt 2006).  

Budgeten används som styrmedel i alla möjliga typer av organisationer, det rör sig då inte 

enbart om vinstorienterade och privatägda företag, utan även om offentliga verksamheter. Det 

är enligt Ax et al. (2009) få som hävdar att offentliga verksamheter har som mål att vara lön-

samma i den mening som normalt diskuteras gällande ekonomistyrning i företag. Frenckner 

(1989) menar dock att skillnaderna mellan affärsdrivande företag och offentliga organisation-

er inte skall överdrivas. Ekonomiska principer bör i de flesta sammanhang även gälla för of-

fentliga verksamheter, vilket de dessutom ofta gör. En verksamhet ska inte förbruka sig av 

fler resurser än vad som är nödvändigt för att uppnå en effekt eller kvalitet. Många verksam-

heter i samhället styrs inte av några privata aktörer, utan av antingen staten, landstinget eller 

kommunen. Kommuner är skyldiga att använda sig av budget (Kommunallag (1991:900)) och 
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de bär ansvar för skola, äldreomsorg, socialtjänst och även andra kommunala verksamheter 

(Sveriges Kommuner och landsting 2015). Sveriges yta består av 290 kommuner som ansva-

rar för en stor del av den service som finns inom kommunens yta (Västerviks Kommun 

2014a). Denna uppsats kommer att behandla den kommunala styrningen och budgeteringen i 

en av oss utvald kommun. Valet av kommun faller på Västerviks Kommun, varför just Väs-

tervik är intressant återkommer vi till i problemdiskussion och metod. 

Kommuner som organisationer är stora och komplexa då de bedriver flera olika typer av verk-

samheter inom flera områden. Verksamheterna kan bedrivas i olika former, men de flesta ägs 

av kommunen själv. I de flesta kommuner är budgeten det styrmedel som är av störst intresse, 

den ska avgöra hur kommunen ska allokera sina resurser mellan de olika verksamheter som 

de bedriver. En långsiktigt god ekonomi kräver att en budget balanseras, vilket innebär att 

kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Det är inte ovanligt att budgeten innehåller ett över-

skott, alltså en reserv som ska kunna täcka urholkning av eget kapital som skett på grund av 

inflation (Hansson & Martinsson 2008). 

1.2 Problemdiskussion 

Västerviks Kommun har nyligen lyckats vända en tuff ekonomisk situation till mer stabila 

ekonomiska förutsättningar för framtiden (Västerviks Kommun 2014b). Mellan åren 2008 till 

2010 gjorde kommunen ett underskott varje år, vilket klassas som ett lagbrott. Om en kom-

mun inte kan hålla sin budget i balans kan det leda till att kommunstyrelsen måste avgå om 

kommunrevisionen bedömer att ekonomin har misskötts (Västerviks Tidningen 2011).  

Det var 2011 som den ekonomiska krisen i Västerviks Kommun kunde klassas som ett faktum 

då den kommunala koncernen detta år gjorde ett underskott på drygt 70 miljoner kronor. Vi 

ser dock att kommunen efter 2011 varje år har gjort överskott som genomsnittligt legat på 

nästan 132 miljoner kronor (Västerviks Kommun 2014c). Tomas Kronståhl (Personlig inter-

vju 2015), som nyligen tillträtt som kommunalråd i Västerviks Kommun, säger att det stora 

underskottet 2011 berodde på att styrningen och ledningen av kommunens ekonomi fungerade 

väldigt dåligt, det ska då bland annat ha handlat om dåligt ansvar och dålig uppföljning. 

Kronståhl säger också i en intervju med Sveriges Radio (2012) att då kommunen redan 2012 

lyckades göra ett överskott berodde detta på att kommunens personal gjort ett mycket bra ar-

bete. Han menade då att de som haft ett budgetansvar i kommunen verkligen gått in för att 

rätta till den dåliga ekonomiska situationen.  
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Västerviks Kommun kunde gå in i 2014 och efterkommande år på en kostnadsnivå som gör 

det möjligt att uppnå de ekonomiska målen om att få ett resultat på två procent. För 2013 

budgeterades ett överskott på 11 miljoner kronor. En sådan överskottsnivå ska ha krävt ett 

omfattande förändringsarbete i de kommunala förvaltningarna, arbetet ska ha bedrivits på ett 

mycket målinriktat och engagerat sätt från både chefer och medarbetare (Västerviks Kommun 

2014b). Som vi ser det kan krisen som uppstod 2011 ha fungerat som en utlösare till att för-

ändringar behövde ske i Västerviks Kommuns sätt att arbeta och då framförallt förändringar i 

kommunens sätt att arbeta med budgeten. Enligt Brorström och Brorström (2011) kan kriser 

faktiskt ha en positiv betydelse eftersom de innebär möjligheter till just förändring. En kris 

skapar handlingskraft och gör det möjligt att rationalisera, vilket inte är möjligt när det finns 

god tillgång till pengar. En kris innebär då en förståelse för behovet av att sammanhålla och 

anlägga ett helhetsperspektiv.  

Enligt Carlsson (2006) har planering högsta prioritet i en organisation, då det är planeringen 

som sätter upp de mål som organisationen förväntas uppnå. Det kan dock uppstå svårigheter 

när en planering skall göras på grund av att omvärlden ständigt förändras och påverkar dess 

närliggande områden. Bergstrand och Olve (1996) menar att budgeten vanligen uppfattas av 

en organisation som ett nödvändigt, men tråkigt dokument som kan vara svårt att förstå och 

den kan också ge en bild av organisationen som kan upplevas missvisande. Robbins, Judge 

och Campbell (2010) menar att budgetens effektivitet också beror på vilka som är delaktiga i 

upprättandet då delaktighet främjar medarbetarnas vilja att arbeta med budgeten. Om medar-

betare i Västerviks Kommun haft svårt att förstå budgeten eller tyckt att den känns onödig kan 

detta ha blivit problematiskt då medarbetare kan ha känts sig omotiverade och oengagerade 

om de upplevt att budgetarbetet fungerat på ett dåligt och ineffektivt sätt. Lösningar på denna 

eventuella problematik kan då ha krävt mer eller mindre omfattande förändringar i kommu-

nens budgetarbete. 

Bergstrand (1997) menar att en budget måste planeras och genomföras med stor noggrannhet. 

Det är av stor vikt att hänsyn tas till att budgeteringen behöver utformas efter den specifika 

organisationens situation och förhållanden. Bergstrand och Olve (1996) menar att budgeten är 

ett viktigt led i en organisations planering och styrning. När en organisation arbetar med bud-

getprocessen är det i de flesta verksamheter den form av framtidsplanering som når och in-

volverar de flesta av medarbetarna i organisationen. Vidare menar Bergstrand och Olve 

(1996) att det är av stor vikt att budgetarbetet planeras ordentligt, detta medför att medarbe-

tarna känner att de utför ett viktigt arbete. Ax et al. (2009) menar också att budgetering inne-
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bär hantering av stora mängder data i form av siffervärden och det blir då lätt att ”räkna bort 

sig” när så mycket material ska hanteras. Om det uppstår problem som inte kan hanteras av 

chefer och medarbetare kan hela budgeteringsarbetet upplevas som bortkastat (Bergstrand & 

Olve 1996). Den kris som uppstod i Västerviks Kommun kan ha berott på bland annat bris-

tande noggrannhet. Även om ingen sannolikt haft för avsikt att inte vara noggrann kan det 

vara svårt att avgöra hur mycket planering som krävs för att få fram en budget som sedan går 

att hålla. Eftersom en kommun är så stor och får hantera så omfattande intäkter och kostnader 

är risken stor för att felberäkningar uppstår. Enligt Harald Hjalmarsson (Telefonintervju 2015) 

som är oppositionsråd i Västerviks Kommun omsätter kommunen varje år ungefär 2 miljarder 

kronor. Detta är pengar som ska fördelas ut till en rad olika verksamheter som finns inom 

kommunen. Om planeringen och noggrannheten har varit bristfällig bör kommunens företrä-

dare förändrat arbetet gällande just detta. 

Nilsson och Olve (2013) säger att det i en verksamhets styrprocesser gäller att hantera två 

strömmar av information. En nedåtgående informationsström där behovsbaserade mål formu-

leras för de olika organisationsenheterna och en uppåtgående, där förslag och synpunkter 

sammanförs till möjliga mål i planer och budgetar. På samma sätt urskiljs två metoder för att 

genomföra en budgetprocess, dessa metoder kallas för uppbyggnads- och nedbrytningsmet-

oden (Kullvén 2015). Uppbyggnadsmetoden innebär enligt Nilsson och Olve (2013) en mer 

decentraliserad budgetprocess som startar i en verksamhets lägsta led där förslag och syn-

punkter sedan kan nå fram till ledningsnivån. Nedbrytningsmetoden innebär mer eller mindre 

raka motsatsen, det vill säga en mycket centraliserad budgetprocess där ledningen tar fram en 

budget utan att involvera medarbetare i organisationens lägre led. Vidare menar Nilsson och 

Olve (2013) att dessa metoder är två extrema alternativ som sällan utövas i praktiken. En allt-

för centraliserad budgetprocess kan enligt Ax et al. (2009) innebära problem som att medarbe-

tare inte känner sig involverade i budgetarbetet, vilket i sin tur kan leda till minskad motivat-

ion och att idéer och förslag från lägre led inte kommer fram. Anthony, Govindarajan, Hart-

mann, Kraus och Nilsson (2014) menar dock att om en budgetprocess istället är alltför decent-

raliserad kan det istället innebära att processen både blir väldigt resurs- och tidskrävande. 

Risken för att konflikter uppstår blir också större då det är fler som ska vara med och be-

stämma och det kan då bli svårare att komma överens. Detta anser vi kunna vara särskilt svår-

hanterligt för en kommun som till stor del styrs av politiker som har olika prioriteringar och 

ideologiska utgångspunkter.  
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Eftersom att nedbrytnings- och uppbyggbadsmetoden anses vara extrema och troligen oreal-

istiska anser vi att det kan vara viktigt att finna en balans mellan dessa metoder. Det finns 

troligen ingen budgetprocess som enbart innebär fördelar och inga nackdelar, men det bör 

däremot vara möjligt att skapa en budgetprocess där fördelarna överväger nackdelarna. Det 

finns uppenbara nackdelar med de två ovan nämnda budgetprocessmetoderna, men både me-

toderna innebär också fördelar som vi kommer att redogöra för längre fram i uppsatsens teore-

tiska referensram. Om budgetprocessen i Västerviks Kommun har upplevts fungera dåligt kan 

det med stor sannolikhet ha berott på att denna lutat alltför mycket åt antingen den toppstyrda 

eller bottenstyrda typen av budgetprocess. Det kan alltså då ha varit så att balansen mellan 

den nedåtgående och uppåtgående budgetprocessen inte varit tillfredsställande för kommunen 

då ekonomin gick dåligt. En intressant fråga för oss blir då vilka förändringar i budgetproces-

sen som har gjorts för att denna ska fungera på ett bättre sätt och då innebära fler fördelar än 

nackdelar.  

Upprättandet av en kommuns budget involverar många personer som vill påverka slutresulta-

tet. Hela kommunen berörs av hur slutfördelningen av resurserna blir, detta skapar lätt mot-

stridiga åsikter, då en kommun styrs av förtroendevalda politiker är det majoriteten av kom-

munfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om budgeten (Brorström, Haglund & Solli 

2014). Ax et al. (2009) menar också att det är viktigt att budgetprocessen inte blir en ”pap-

persexercis” som utförs utav några få specialister i en verksamhet. Alla medarbetare ska in-

volveras i arbetet för att var och en på det viset ska kunna se sin del i helheten och också för 

att de ska kunna föra fram sina åsikter och behov av resurser. För att möjliggöra för att alla 

ska kunna delta är det viktigt att budgetprocessen är förståelig även för medarbetare som inte 

dagligen sysslar med ekonomi.  

Om det bara är några få i ledningsställning som involverats i budgetarbetet i Västerviks 

Kommun skulle det kunna leda till att många medarbetare missar helhetsbilden och att de 

heller inte får möjlighet att framföra sina synpunkter gällande fördelningen av kommunens 

resurser. Att alla eller åtminstone de flesta deltar i budgetarbetet tror vi är extra viktigt i just 

en kommun, dels på grund av den stora omfattningen av medarbetare i en sådan organisation, 

men också då det handlar om en demokratiskt styrd organisation där det då skulle vara kons-

tigt om några få bestämde allting. Det kan också ha varit att många medarbetare som inte är så 

insatta i det ekonomiska arbetet har haft svårt att förstå sig på budgetprocessen vilket då kan 

ha försvårat för kommunen att ta fram budgetar som sedan går att uppfylla.  
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1.3 Frågeställning 

Utifrån resonemangen i problemdiskussionen landar vi i följande frågeställning: 

 Vilka förändringar av budgetarbetet i Västerviks Kommun har gjorts efter det 

stora underskottet från 2011? 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur budgetarbetet i Västerviks Kommun har förändrats 

sedan det ekonomiska krisläget som uppstod år 2011. 
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 Metod 
I metodkapitlet redogörs arbetssättet för uppsatsen samt de motiveringar som ligger till grund 

för metodvalen. 

2.1 Förförståelse 
Gummesson (2000) menar att förförståelse är människors kunskaper, insikter och erfarenheter 

innan de påbörjar en forskning eller ett konsultuppdrag. En förståelse skapas när deras insikter 

förbättras under forskningen eller uppdragets gång. Patel och Davidson (2011) förstärker 

denna definition med att förklara att förförståelse är de tankar, intryck, känslor och kunskaper 

som forskaren har. 

Gällande våra förkunskaper inom detta ämne har vi läst nittio högskolepoäng företagseko-

nomi bestående av flera kurser där ekonomistyrning och budgetering har varit ett centralt in-

slag. Detta har skapat en god grund för vår förförståelse inom detta ämne. I och med detta är 

det väldigt naturligt att uppsatsen varit företagsekonomiskt inriktad med en skeptisk inställ-

ning för att framhäva ett kritiskt och självständigt tankesätt. Även om vi har försökt att fram-

förhålla oss med en skeptisk inställning är det inte helt uteslutet att vår bakgrund och inrikt-

ning inom akademin kan ha vinklat och påverkat våra tolkningar. Ytterligare en aspekt som 

kan ha vinklat och påverkat våra tolkningar är att vi inte har varit med under hela processen, 

det vill säga att vi inte har upplevt hur det var innan, vi har bara upplevt hur det är nu, efter 

allt som har hänt. Vi har dock fått en liten bild av hur budgetarbetet såg ut när det upplevdes 

fungera dåligt, men eftersom att inte alla våra respondenter arbetade inom kommunen under 

denna tid kan denna bild ha blivit kraftigt begränsad. Det är då möjligt att en sida framhävs 

bättre än en annan vilket inte är våran avsikt utan det är något som har skapats utifrån de 

givna förutsättningar vi har fått, den data vi har samlat in och har haft tillgång att arbeta med 

därför bör detta arbete inte ses som en helhetsprocess från början till slut av Västerviks Kom-

muns förändring utan snarare slutet av den processen där vi arbetar bakifrån och försöker 

skapa en helhetsbild med de givna förutsättningarna som råder. Varför Västerviks Kommun 

valdes beror på en rad olika faktorer. Västerviks Kommun ligger inom ett rimligt avstånd 

ifrån Kalmar vilket innebar att vi inte behövde göra en omfattande resa för att utföra intervju-

erna. Vi är bekanta och bekväma med Västerviks Kommun eftersom vi båda är födda och har 

bott där i ett antal år. Ett annat viktigt skäl till att vi ville studera Västerviks Kommun var att 

just denna kommun inte ligger allt för nära vårt eget eller något annat universitet. Om vi hade 

valt att studera en mer närliggande kommun hade det med större sannolikhet varit att många 

andra studenter också hade velat göra intervjuer med just de personer som vi velat intervjua. 

2 
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Detta hade naturligtvis dels gjort det svårare att boka in intervjuer med rätt personer och det 

hade också kunnat göra att våra respondenter inte hunnit förbereda sig lika bra inför just våra 

intervjuer då de sannolikt även behövt lägga tid på att förbereda sig inför andra studenters 

intervjuer. 

Slutligen finns den viktigaste aspekten och det är att en av oss är bekant med kommunens 

förre detta kommunalråd vilket kan ha möjliggjort för en enklare access till information som 

annars kanske inte hade varit möjligt. När en politiker som tillhör ett visst parti hjälpte oss att 

boka våra intervjuer skapades då en risk för att vi själva tenderade i att dra politiska poänger 

av vårt insamlade material. Kontaktpersonen som vi också skulle intervjua är ordförande för 

Moderaterna i Västerviks Kommun. För att då minska risken för att vår tolkning skulle bli 

vinklad eller färgad av Moderaternas politik såg vi även till att få intervjua en politiker från ett 

annat parti som enligt vår uppfattning inte står alltför nära Moderaterna rent ideologiskt. Före-

trädaren för det andra partiet blev då ordförandet för Socialdemokraterna i Västerviks Kom-

mun. I vår studie har då två politiker intervjuats och vi ansåg då det vara bra att intervjua före-

trädare från två partier som vi upplever vara partier som normalt samarbetar med andra partier 

än varandra. Att till exempel intervjua företrädare från två typiska högerpartier som står väl-

digt nära varandra tror vi hade ökat risken för att studien hade kunnat bli politiskt vinklad och 

färgad av detta. En annan fördel med valet av politiker som vi ser det är att Moderaterna och 

Socialdemokraterna är de två största partierna i kommunen vilket innebär att de båda har ett 

stort inflytande i politiken och styrnigen vare sig de tillhör majoritet eller opposition.  

Det har varit viktigt för oss att sträva efter att inte blanda in politik i någon större utsträckning 

när vi utfört våra analyser och istället tolka vårt material med hjälp av teorier om ekonomi-

styrning och budgetering. Utgångspunkten för studien har inte varit att i första hand under-

söka politiken i Västerviks Kommun, utgångspunkten har i första hand varit att undersöka den 

ekonomiska styrningen i kommunen och då framförallt budgetstyrningen. Att helt utesluta 

politik från våra tolkningar ansåg vi vara svårt, men där vi tolkat politikiska aspekter av vårt 

material har vi utgått ifrån att framförallt diskutera politik i form av styrning och ledarskap 

och så lite som möjligt tala om ideologi eller partipolitik.  

2.2 Fallstudie 
En klassisk fallstudie ger möjlighet för en detaljerad och djupgående studie av ett särskilt fall. 

Med ett fall avses vanligen en specifik plats eller lokal, dock går det även att utföra en fallstu-

die på en specifik händelse eller en specifik person. Vidare finns det tre olika typer av fallstu-
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dier som kan utföras, dessa är: interna fallstudier, instrumentella fallstudier och fallstudier 

som rymmer multipla eller kollektiva fall. Med en intern fallstudie avses studier där under-

sökningar görs för att få en klarare och detaljrik bild som kännetecknar den berörda situation-

en och inte för att samla information och kunskap om andra fall eller generiska frågeställning-

ar. Instrumentella fallstudier är studier vars syfte är att undersöka ett fall för att få en förstå-

else av en generell frågeställning eller för att kunna ifrågasätta generaliseringar. Den tredje 

och sista innebär att fall studeras tillsammans för att studera en generell företeelse (Bryman & 

Bell 2013). 

I denna fallstudie har vi utfört en djupgående internfallstudie kring Västervik kommuns bud-

getprocess som ekonomisk styrmedel. Anledningen till detta är att vi ansåg att det tillväga-

gångssättet var det mest lämpliga och relevanta för att studera budgetprocessen.  Eftersom 

offentlighetsprincipen tillämpas på kommuner innebar det att vi kunde få ut mer information 

än om vi jämförelsevis hade utfört en internfallstudie på ett privat bolag (Regeringskansliet 

2004). Detta underlättar vår undersökning men främst inom analys och datainsamling som 

möjliggör för en bättre helhetsbild och klarare slutsatser. 

2.3 Val av forskningsstrategi 
Forskning kan göras antingen kvalitativt eller kvantitativt, vilket sätt som väljs beror på vad 

forskaren önskar uppnå för resultat med arbetet. Valet av kvantitativt eller kvalitativt tillväga-

gångssätt skiljer sig i flera punkter och de kan nästan sägas vara varandras motsatser (Bryman 

& Bell 2013). 

Kvalitativa forskare använder sig av ord för att förmedla sina analyser av samhället. Det som 

uppfattas som viktigt för en sådan undersökning är deltagarnas syn på det hela. Det är därför 

önskvärt för en kvalitativ forskare att skapa en nära relation med de personer som undersöks 

för att forskaren ska uppfatta världen som de ser den. Därför blir det att kvalitativa forskare 

baserar sina studier på mikronivå för att kunna studera människor i deras naturliga miljö. En 

kvalitativ forskare anpassar sig efter hur saker och ting utvecklas över tid och lägger fokus på 

kopplingarna mellan deltagarnas beteende i sociala situationer, de söker efter meningen som 

beteendet ger upphov till. Det som önskas är att skapa förståelse av beteenden, värderingar 

och åsikter inom det sammanhang som undersökningen genomförs i. 

En kvalitativ forskare strävar efter att vara ostrukturerad för att kunna komma fram till aktö-

rernas innebörder och de begrepp som bygger på den empiriska informationen. Data som in-

samlas från de undersökta anses vara fyllig då den uppstår ifrån deras kontextuella synsätt och 
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långvariga engagemang i en viss social miljö. Teorivalet för en kvalitativ forskare baseras 

därefter utifrån insamlad data (Bryman & Bell 2013). 

Vi valde att utgå ifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt då vi ansåg att en kvalitativ studie var 

det mest lämpliga sättet att försöka få svar på våra forskningsfrågor och att verkligen få en 

djup och personlig inblick i hur Västerviks Kommun bedriver budgetarbetet i olika led i hie-

rarkin. Baserat på denna motivering ansåg vi att ett kvantitativt förhållningssätt gentemot en 

enda fallstudie inte hade varit lämplig då vi inte sökte efter att generalisera. För att vi skulle 

kunna besvara våra forskningsfrågor på ett djupgående och heltäckande sätt valde vi att utföra 

semistrukturerade intervjuer, en djupare motivering till valet kommer under avsnittet semi-

strukturerad intervju.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

Innan datainsamlingen kan ske måste först en klar och tydlig definition av data tas fram. 

”Data avser en samling organiserad information, vanligen resultatet av erfarenheter, observat-

ioner, experiment. Den kan bestå av tal, ord eller bilder och särskilt som mätningar eller ob-

servationer av en uppsättning variabler” (Yin 2013, ss 133). 

Data kan därefter delas upp i primärdata och sekundärdata. Primärdata är enligt Booth, 

Colomb och Williams (2004) material som man direkt använder, ”rådata” kan ses som ett 

annat uttryck. En vidare och tydligare definition av primärkälla enligt Patel och Davidsson 

(2011) är ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar, alltså det som har upplevts 

och insamlats själv i första hand. Det som inte kategoriseras som primärdata refereras som 

sekundärdata eller andrahandskälla. Detta är forskningsrapporter, böcker eller artiklar som har 

använt sig utav primärdata. Yin (2013) menar att det finns fyra olika tillvägagångssätt för in-

samlande av data, ett av dessa är intervjuer. Det finns tre möjliga sätt att utföra intervjuer, 

antingen kvalitativt, strukturerat eller semistrukturerat. 

Uppsatsens primärdata består utav semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom 

Västerviks Kommun som har bred kunskap inom kommunens budgeteringsarbete. Sekundär-

data består av kommunens budgetrapporter och styrningsdokument, vetenskaplig facklittera-

tur, tidningsartiklar och internetbaserade källor. 

2.4.1 Kvalitativ intervju 

Det finns tre distinkta punkter som utmärker kvalitativa intervjuer ifrån strukturerade inter-

vjuer. Det första är att det inte finns ett färdigställt manus som måste följas från början till slut 
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utan forskaren har snarare en tankeram med frågor som är relaterade till studien som också 

kommer att variera beroende på intervjuns kontext. Den andra aspekten är att forskaren inte 

försöker ha samma uppträdande i varje intervju utan denne låter det fortgå som om det vore 

ett samtal. Den sista punkten är att frågorna i en kvalitativ intervju är öppna, vilket innebär att 

den som blir intervjuad inte ska kunna svara på varje fråga med ett enda ord utan det som söks 

är att försöka få deltagaren att formulera sig med egna ord om det aktuella ämnet (Yin 2013). 

2.4.2 Semistrukturerad intervju 

Under en semistrukturerad intervju använder sig forskaren av en intervjumall med specifika 

teman som denne önskar få svar på. Respondenten får stor frihet att utforma svaren på sitt 

egna sätt. Frågor som kan uppkomma under intervjusessionen men som ursprungligen inte 

fanns med på intervjumallen kan också ställas ifall de kan anknytas till något som responden-

ten sade. Dock är det med stor sannolikhet att intervjuare kommer att förhålla sig på samma 

sätt med de intervjuade i den aspekten att frågorna kommer att ställas på samma sätt och i 

samma ordning (Bryman & Bell 2013). 

Varför valet föll på semistrukturerade intervjuer beror på att vi med vår begränsade förkun-

skaper kunde ställa specifika frågor som respondenten kunde besvara på det sätt som den an-

såg lämpade sig bäst. Dessa frågor gav även utrymme för respondenten att bygga vidare på 

svaret utöver det som efterfrågades ifall denne ansåg att det var relevant med intervjuguiden. 

De frågor som vi hade sammanställt skickades iväg en vecka i förväg till respondenterna via 

E-post för att de skulle kunna förbereda sig och för att vi skulle kunna få utförliga och väl-

formulerade svar. Intervjuerna utfördes en och en i Västerviks kommunhus med en förutbe-

stämd intervjuare. Detta gjordes för att den insamlade informationen inte skulle påverkas av 

olika intervjuare och för att säkerställa att frågorna konsekvent ställdes på samma sätt till 

varje respondent. För att underlätta sammanställningen av information spelades intervjuerna 

in på båda våra mobiler som därefter transkriberades till relevant empiri.   

2.5 Val av forskningsansats 
Abduktion är en blandning mellan deduktion och induktion. Att arbeta abduktivt innebär först 

att en teori utformas utifrån ett enskilt fall, det vill säga samma som induktion. Därefter testas 

denna nya teori på ett nytt fall för att kunna utvidga teorin och göra den mer generell, med 

andra ord ett deduktivt tillvägagångssätt. Fördelen med det abduktiva tillvägagångssättet är att 

forskaren inte blir inlåst i ett tänk som denne hade blivit ifall den strikt utgick ifrån deduktion 

eller induktion (Patel & Davidson 2011). 
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Den metodansats som föreföll vara den mest lämpliga för oss var att använda den abduktiva 

ansatsen med utgångspunkt ifrån att vi började deduktivt. Detta eftersom vi ansåg att det är 

väldigt omfattande och komplicerat att utföra en studie av detta slag med, som det nämndes 

tidigare i rapporten, begränsade förkunskaper om relativa teorier som berör ämnet. Denna 

teorigrund kompletterades sedan med ytterligare teorier baserat på den empiri som samlades 

in under de semistrukturerade intervjuerna för att få en klar och heltäckande bild över budget-

processen i Västerviks Kommun. 

2.6 Urvalsprocess 
I denna studie har vi valt att enbart hålla oss till en kommun, då vi anser att arbetet skulle bli 

allt för omfattande och tidskrävande om fler kommuner hade undersökts. I val av responden-

ter har vi avgränsat oss till de tjänstemän i Västerviks Kommun som har det yttersta ansvaret 

för kommunens ekonomi i form av kommundirektör och ekonomichef. Vi har även vänt oss 

till kommunens budgetekonom som vi ansåg vara den tjänsteman som är mest insatt in kom-

munens budgetprocess. I valet av intervjuade politiker har vi avgränsat oss till de två som 

leder kommunens två största partier. De två politikerna har heltidsuppdrag på kommunen och 

innehar befattningarna kommunalråd respektive oppositionsråd och båda har länge haft poli-

tiska uppdrag på kommunen. Med denna avgränsning fick vi både en representant från kom-

munens majoritet och en från oppositionen, detta ansåg vi ge en övergripande bild av hur poli-

tikerna arbetar med kommunens ekonomi och vilken roll de har i budgetarbetet.  

2.6.1 Reliabilitet 

Om denna forskning skulle replikeras av andra forskare med samma intervjuguide och re-

spondenter är det möjligt att empirin skulle kunna skilja sig till en viss del från den här rap-

porten. Detta kan tänkas bero på att respondenterna inte kommer att kunna replikera sina svar 

helt ordagrant från tidigare studie. Detta kommer dock inte påverka i den grad att resultatet 

skulle bli helt annorlunda. Detta eftersom offentlighetsprincipen möjliggör för vem som helst 

att få samma access till den information som vi fick. 

2.6.2 Validitet 

Rapportens validitet grundar sig i de försiktighetsåtgärder och förberedelser vi har tagit i sam-

band med insamlandet av primärdata. För att förbereda oss inför intervjuerna och skapa goda 

intervjuguider studerade vi relevant sekundärdata. Vi valde respondenter från olika positioner 

inom kommunen som hade relevans med budgetarbetet för att få en nyanserad bild att säker-

ställa att det vi mätte kunde bekräftas från olika håll inom kommunen.    
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2.7 Presentation av respondenter 
Nedan redovisar vi en kort presentation för de personer som vi intervjuat under studiens gång. 

Vi beskriver personernas bakgrund inom karriär och utbildning, men också vilken position de 

har idag och vilken roll de har gällande kommunens budget. Respondenterna presenteras här i 

den ordning som de har intervjuats. 

2.7.1 Anders Björlin, Ekonomichef 

Anders Björlin är utbildad civilekonom med inriktning redovisning och koncernredovisning. 

Sedan 2012 arbetar han som ekonomichef på Västerviks Kommun, han ansvarar för kommu-

nens ekonomiavdelning, ekonomi och upphandling. I detta ingår bland annat att ansvara för 

att viktiga dokument som årsredovisning, budget, månadsrapporter och delårsrapporter tas 

fram. 

2.7.2 Ann-Louis Päivänen, Budgetekonom 

Ann-Louis Päivänen har en examen från Linköpings universitet från en fyraårig utbildning 

vid namn Utbildningsprogrammet för statistik, hon har även läst fristående kurser i företagse-

konomi och affärsjuridik. Päivänen har tidigare i sin karriär arbetat på bland annat Statistiska 

Centralbyrån och Stockholm landsting. Päivänen har sedan hösten 2013 arbetat på Västerviks 

Kommun som budgetekonom, en tjänst som var nyinrättad när hon började arbeta på kommu-

nen.  Tidigare var det mestadels andra tjänstemän på kommunen, framförallt ekonomichefen 

som utförde det arbete som Päivänen utför idag. 

 

Päivänens huvuduppgift är att vara samordningsansvarig för budgetprocessen på Västerviks 

Kommun. Detta innebär bland annat att ta fram tidsplaner, riktlinjer och räkna fram samtliga 

budgetramar för hela kommunen och för de olika nämnderna. Att räkna fram budgetramar 

innebär att ta fram underlag för hur mycket pengar kommunens olika verksamheter ska få. 

2.7.3 Carl-Magnus Mårheden, Kommundirektör 

Carl-Magnus Mårheden har arbetat sedan 2009 på Västerviks Kommun som kommundirektör 

eller kommunchef. Mårheden är utbildad socionom med inriktning förvaltningslinje. Kom-

munchefen har det yttersta ansvaret för kommunen och dess verksamhet, vilket innebär att 

styra, leda, samordna samt ansvara för de beslut som tas av kommunfullmäktige och kom-

munstyrelse verkställs. 

2.7.4 Tomas Kronståhl, Kommunalråd 

Tomas Kronståhl är socialdemokratisk politiker och är sedan årsskiftet ordförande i kommun-

styrelsen i Västerviks Kommun, detta gör honom till den högst uppsatta politikern i kommu-
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nen. Han har tidigare varit oppositionsråd och vice kommunstyrelseordförande. Kronståhl har 

en bakgrund som entreprenör inom flera branscher, han har även genomgått många ledar-

skapsutbildningar. 

Att vara kommunstyrelseordförande innebär att politiskt styra kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsen är inblandad i princip allt som händer i kommunen, dess största ansvar är 

att ha den ekonomiska kontrollen på kommunens ekonomi i samtliga av kommunens förvalt-

ningar. Kronståhl är också ordförande i Västerviks Kommuns förvaltningsbolag som styr över 

många av kommunens verksamheter, framförallt gällande ekonomin. 

2.7.5 Harald Hjalmarsson, Oppositionsråd 

Harald Hjalmarsson är moderatpolitiker och arbetar sedan årsskiftet 2014/2015 som opposit-

ionsråd i Västerviks Kommun, han är idag andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Mellan 

2002 och 2014 var han kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen, innan dess var han 

fritidspolitiker. Hjalmarsson är också gruppledare för Moderaterna i Sveriges Kommuner och 

landsting, vilket innebär att han har många uppdrag utanför kommunen både regionalt och 

nationellt. Hjalmarsson är utbildad driftledare inom de gröna näringarna, han har även stude-

rat företagsekonomi och statistik vid Linköpings Universitet. 

 

Som oppositionsråd är huvuduppgiften att opponera på det arbetet som utförs av majoriteten i 

kommunen. Hjalmarsson lyfter då fram de frågorna som han och hans parti tycker är viktiga, 

frågor som majoriteten har valt att inte gå in djupare på. Hjalmarssons arbete är då att hitta 

exempel eller förslag på verksamhetsförändringar och att granska de förslag som majoriteten 

lägger fram. 
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 Teoretisk referensram 
För att kunna analysera vår insamlade empiri redovisar vi i detta kapitel en bred referensram 

som ska hjälpa oss att kunna tolka vårt material. Tanken är att utvalda teorier och referens-

ramar ska hjälpa oss att diskutera och reflektera över hur vi kommer att besvara uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte. Kapitlet inleds med att vi redogör för olika begrepp som varit 

återkommande under datainsamlingens gång. Efter detta redogörs ur ett brett perspektiv för 

hur ekonomistyrning och budgetering kan tillämpas och fungera inom framförallt den kom-

munala sektorn. Varje avsnitt inleds med en kort motivering till valda teorier och referensra-

mar. 

3.1 Den kommunala organisationen 
För att läsaren lättare ska kunna förstå både det som nämns i teori och empiri inleds detta 

kapitel med en kort redogörelse för begrepp gällande den kommunala organisationen. Detta 

för att också underlätta för oss själva när vi senare ska analysera vår insamlade empiri. Vi 

upplever att det blir enklare att göra denna analys om vi är väl insatta i den kommunala 

begreppsapparaten. Grimlund, Gustafsson och Zanderin (1997) nämner tre beståndsdelar i den 

kommunala organisationen, dessa är: det högst beslutande organet, kommunfullmäktige, 

nämndorganisationer och kommunstyrelsen.  

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige väljs av medborgarna i de allmänna kommunala valen. Det blir sedan 

kommunfullmäktiges ansvar att utse ledamöter till styrelsen och de andra nämnderna. 

Kommunfullmäktige bestämmer om viktiga beslut om exempelvis budgeten, kommunalskat-

tens storlek och avgifter för den kommunala servicen. Kommunfullmäktige kontrollerar verk-

samheten och utser egna revisorer som tillsammans med auktoriserade revisorer granskar 

verksamheterna inom nämndernas verksamhetsområden. 

3.1.2 Kommunstyrelsen 

Enligt Grimlund et al. (1997) är styrelsen den enda nämnd som är helt kommunalreglerad och 

krav på att den måste finnas i varje kommun. Kommunallagen är avsedd att reglera styrelsens 

arbetsformer. Styrelsens uppgifter är att leda förvaltningen, ha uppsikt om vad som händer i 

övriga nämnders och kommunägda företags verksamhet, följa den ekonomiska utvecklingen 

och utföra de handlingar som styrelsen anser nödvändiga. De två viktigaste uppgifterna styrel-

sen måste sköta är den ekonomiska förvaltningen och att ansvara för budgetarbetet. Styrelsen 

representerar kommunen och är avsedd att förmedla kommunens talan. Styrelsen bereder och 

yttrar sig i nästan alla ärenden som föreläggs kommunfullmäktige och de har huvudansvaret 

3 
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att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Montin och Granberg (2013) nämner att styrelsen 

minst ska bestå av fem ledamöter. Denna sammansättning är den faktiska återspeglingen av 

hur mandatfördelningen ser ut i kommunfullmäktige. 

3.1.3 Kommunala nämnder 

Nämndernas uppgift är att förbereda de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut om. 

Till sitt förfogande har nämnderna förvaltningskontor med tjänstemän, tekniska och administ-

rativ personal. De ärenden som nämnderna förbereder ska utgöra beslutsunderlag för kom-

munfullmäktige. Det som förbereds är: materialinsamling, problemorientering, bearbetning av 

materialet, olika beslutsalternativ, kostnader och konsekvenser samt förslag till beslut. Vad de 

olika nämnderna gör beror på deras kompetens. Vissa hanterar kommunallagsreglerade upp-

gifter medan andra hanterar speciallagsreglerade regler och det finns även de som hanterar 

båda (Grimlund et al. 1997). 

3.1.4 Kommunal revision 

Ytterligare en viktig beståndsdel i den kommunala organisationen som Hanson och Martins-

son (2008) vill framhäva är den kommunala revisionen. Med hjälp av den kommunala revis-

ionen kan fullmäktige utöva demokratisk kontroll. Revisionen är avsedd att granska verksam-

heten i enlighet med god redovisningssed. Det som revisionen årligen granskar är ifall verk-

samheten uppfyller dess syfte, om den har en tillfredsställande ekonomi, rättvisande räken-

skaper samt om nämnderna har tillräckligt bra intern kontroll. En viktig del i denna gransk-

ning är se om nämnderna fullgör sina uppdrag de har fått från kommunfullmäktige. Detta görs 

genom att se hur nämnderna tar till sig uppdraget och utför det för att nå det politiska målet. 

Enligt Montin och Granberg (2013) väljs minst tre oberoende revisorer som efter varje årlig 

granskning lämnar en revisionsberättelse som efter behov kan ha anmärkningar om nämnder, 

beredningar eller enskilda förtroendevalda. 

3.1 Ekonomisk styrning i den offentliga sektorn 
Då vi i uppsatsens inledningskapitel redan har redogjort något för vad ekonomistyrning inne-

bär generellt för alla möjliga typer av verksamheter väljer vi att bortse från detta i teorika-

pitlet. Istället kommer vi nedan att redogöra för vad ekonomistyrning innebär i den offentliga 

sektorn med särskild inriktning på kommuner. Detta gör vi naturligtvis då vi i vår undersök-

ning varit i kontakt med just en kommun och då upplever vi att det inte går att utgå ifrån före-

tagsorienterad ekonomistyrning då ett företag och en offentlig verksamhet inte är samma sak. 
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Den offentliga sektorn består idag av en närmast oöverskådlig mängd myndigheter, förvalt-

ningar och bolag (Andersson, Hultkrantz & Tson Söderström 2013). Delar av verksamheterna 

när det gäller kommuner bedrivs i bolagsform, men ägs ofta till större delen av kommunerna 

själva. I detta sammanhang talas det om den kommunala koncernen (Hanson & Martinsson 

2008). Om vi går långt tillbaka i tiden då bland annat Gustav Vasa levde kunde det vara att 

enbart en enda person styrde en stor del av den statliga verksamheten. På ett liknande sätt 

sköttes många kommuner på landsbygden före kommunsammanslagningarna på 1950- och 

1960-talet ofta av några få personer, ibland hemma vid deras köksbord. Idag är styrproblemen 

betydligt större och nya styrformer har vuxit fram (Andersson et al. 2013). För en kommun 

består utgiftsområdena till största del av barnomsorg, utbildning samt olika former av stöd för 

äldre och funktionshindrade. Kommunala verksamheter styrs i allmänhet av nationella lagar 

och förordningar (Montin & Granberg 2013). 

3.1.1 Komplexitet och helhetstänk 

Det finns mycket som kännetecknar den offentliga sektorn, inte minst dess komplexitet som 

gäller på många plan. Verksamhet som bedrivs i kommuner kräver många olika typer av 

kompetens. Det finns flera olika intressen som kan inrymmas inom en och samma kommun, 

dessa intressen kan vara bland annat exploatering och miljöhänsyn (Brorström et al. 

2014).  Kommuner är stora organisationer där servicen fördelas i flera olika verksamheter. 

Det är viktigt att samtliga parter i kommunens koncern strävar åt samma håll, det vill säga att 

det finns ett helhetsperspektiv, oavsett vilka som styr verksamheten. Det måste finnas en röd 

tråd från ledningsnivå till verksamhetsnivå. Det gäller att ta fram spelregler som skapar ett 

resursutnyttjande som blir effektivt. Här handlar det om helheten eller delarna, det vill säga att 

ta fram ett styrsystem som skapar motivation, kreativitet och måluppfyllelse på samtliga ni-

våer inom kommunen/koncernen. Det gäller att få kommunens olika enheter att samverka för 

att uppnå bästa möjliga resultat (Hanson & Martinsson 2008). 

Trots att en kommun kan visa ordning i sin organisation genom att koordinera aktiviteter på 

ett strukturerat sätt för den som behöver kommunens tjänster, finns ofta en stor komplexitet 

bakom även den mest välfungerande verksamheten. Det finns flera olika områden som Bror-

ström et al. (2014) lyfter fram gällande offentlig sektor och den komplexitet som den innebär. 

I 1862 års kommunallag fastställdes att kommunerna årligen ska upprätta en inkomst- och 

utgiftsstat, vilket inte var någon tillfällighet. Budget och planering är just ett alldeles typiskt 

inslag i den offentliga sektorn. Idealet om planering vilar inte enbart på sköna föreställningar 

om att tillvaron helt går att planera på rationella grunder. Då det saknas ett alternativt signal-
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system till organisationen blir det nödvändigt att planera (Brorström et al. 2014). Avsikten 

med den ekonomiska styrningen är att påverka handlandet på olika nivåer i kommunen på ett 

sådant sätt att kommunen når de mål som satts upp för dess verksamhet (Broman 1986). Må-

let med den kommunala verksamheten är att kunna ge en god service åt kommunens invånare, 

därför är det viktigt att ha en stark brukarorientering. De som arbetar med kommunal verk-

samhet måste också sträva efter att anpassa och utveckla sina verksamheter utifrån omvärl-

dens förändringar och behov, så kallad omvärldsanalys. I detta arbete är en viktig del att ut-

veckla effektiva styrsystem och processer. En positiv och handlingskraftig styrkultur är en 

avgörande faktor när det gäller att skapa en kommun som är effektiv. I detta begrepp ryms 

bland annat tjänstemäns och politikers olika roller och hur uppgifterna ska fördelas mellan 

dessa, tid från tanke till beslut, förmåga att ställa om verksamheterna, när förutsättningar för-

ändras, problem- eller lösningsfokusering och dialogen mellan till exempel kommunstyrelse 

och nämnder eller mellan kommunföreträdarna och brukarna/medborgarna (Hanson & 

Martinsson 2008). 

3.1.2 Vikten av att budgeten hålls 

Ett särdrag för den offentliga sektorn i Sverige är det kommunala självstyret. De 290 primär-

kommunerna styrs av egna politiska församlingar och finansieras till stor del med egna skat-

ter. Fördelen med detta självstyre är att beslut och förvaltning kan komma närmare de med-

borgare som använder och betalar de offentliga tjänsterna. Nackdelarna kan vara brister gäl-

lande nationell samordning, likvärdighet och spridning av risker. Förutsättningarna för kom-

muner varierar när det gäller näringsliv, åldersstruktur och andra faktorer. På grund av detta 

finns det ett skatteutjämningssystem som dels minskar skillnaderna i skattesats mellan kom-

muner, dels innebär en överföring av medel från de statliga skatterna (Andersson et al. 2013). 

Från en ledande synvinkel gäller det att kommunens budget hålls. Ibland är det ett strikt krav, 

ibland innebär det att avvikelser enbart ska ske om det verkligen behövs. Att värderas utifrån 

planen är dock komplicerat eftersom planering är komplicerat och per definition fragmenta-

risk. I planeringen är det inte möjligt att ta hänsyn till alla faktorer som skulle kunna inträffa. 

Till detta kommer att verkligheten som gäller när planeringen fastställs till stor del är an-

norlunda redan när den uppsatta planen börjar gälla. Trots detta är det planering som ofta de-

finieras som förutsättningen för ledandet (Brorström et al. 2014). Kommuner har under senare 

år koncentrerat sig på att hålla budgeten. Något som är bra, men de ekonomiska målen måste 

kombineras med mål för vad som ska uträttas för de resurser som tilldelats, då det är verk-

samheten och dess effekter som är själva målet. Ekonomi och verksamhet måste gå hand i 
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hand. Det måste gå att stämma av att verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. 

Det gäller också att vara långsiktig i sitt sätt att arbeta och i sin inriktning. Det som är bäst på 

kort sikt är ofta inte det som är bäst på lång sikt (Hanson & Martinsson 2008). 

3.2 Kommunal budgetering 
Vi har redan i föregående avsnitt om ekonomisk styrning inom offentlig sektor berört den 

offentliga budgeten. Nu kommer vi att gå in djupare på just budgeten och på vilka olika syn-

sätt som går att ha på denna när det gäller den kommunala sektorn. Detta avsnitt är till för att 

skapa en förståelse för vilken roll budgeten spelar inom den kommunala sektorn. Vi ska också 

lyfta fram den problematik som kan förekomma gällande budgeten för att sedan kunna tolka 

om denna stämmer överens med vår undersökning. Då vi under studiens gång har kunnat kon-

statera att en kommuns budgetarbete är väldigt mycket lagstyrt diskuterar vi även budgeten 

från ett juridiskt perspektiv.  

Budgeten har traditionellt varit det styrinstrument som dragit till sig störst intresse i kommu-

nerna. I budgeten bestäms hur en kommun ska fördela sina resurser de kommande åren (Han-

son & Martinsson 2008). Det är få kommunala dokument som innebär så mycket arbete och 

diskussion som budgeten. Ett rimligt antagande är att budgetdokumentet i en medelstor kom-

mun representerar åtminstone fyra till fem manår i arbetsinsats (Brorström et al. 2014). I bud-

geten lägger kommunföreträdarna fast ett handlingsprogram för det närmaste budgetåret me-

dan flerårsplanen redovisar utvecklingen under de därpå följande budgetåren (Broman 1986). 

Kommuner skiljer sig från andra organisationer genom att budgeten är lagstadgad, vilket den 

varit sedan 1862. Inom kommuner är erfarenheten av att arbeta med budget därmed cirka 100 

år längre än vad den är inom industrin och det finns en lång tradition kring budgetering inom 

kommunal förvaltning (Brorström et al. 2014). Ett företag som arbetar på den konkurrensut-

satta marknaden har en annorlunda situation. Företagen kan på en gång avgöra vad kunderna 

efterfrågar genom att titta på försäljningssiffrorna och satsa resurserna på de produkter som 

säljer bäst. Eftersom de flesta kommunala verksamheter inte utsätts för konkurrens och inte 

styrs av någon marknad, kan resurserna inte fördelas på motsvarande sätt. Den slutliga priori-

teringen och fördelningen av kommunens resurser sker i samband med att kommunfullmäk-

tige fastställer budgeten (Hanson & Martinsson 2008). Ibland framhålls att beslut om budget 

är politikernas viktigaste instrument och att de i och med detta har budgetmakt, men inte pro-

blemformuleringsmakt. Problemformuleringsmakt förekommer på annat håll, till exempel 

bland tjänstemän media och organiserade intressen (Montin & Granberg 2013). Budgeten är 
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också ett viktigt politiskt instrument. Det är i budgeten som kommunerna anger inriktningen 

av verksamheten under det kommande året, deklarerar de behov som tillgodoses och vilken 

service som ska erbjudas. Detta kräver att budgeten utformas på ett sätt som gör att kommun-

politikerna kan göra de prioriteringar och avvägningar som är nödvändiga (Broman 1986). 

Innan det går att ta ställning till hur kommunens resurser ska fördelas måste kommunen veta 

hur stora de är. Därför görs uppskattningar av kommande års olika intäkter i form av kommu-

nalskatt, statsbidrag, avgiftsintäkter med mera. Resurserna ska räcka till att bland annat betala 

nämndernas löpande verksamhet, räntekostnader, investeringar och amorteringar på kommu-

nens lån. För att på lång sikt ha en välplanerad och god ekonomi måste de totala kostnaderna 

minst vara i balans med intäkterna. Det är rimligt att också budgetera för ett visst överskott, 

dels för att kunna täcka inflationens urholkning av eget kapital, dels för att få en reserv om det 

under ett kommande verksamhetsår visar sig att kostnaderna blir större eller att intäkterna blir 

mindre än beräknat. Minskade intäkter måste på sikt kompenseras genom att verksamheterna 

erhåller mindre resurser. Om kommunens invånare ska erhålla samma servicenivå får detta 

ske genom att driften av kommunens verksamheter effektiviseras och rationaliseras (Hanson 

& Martinsson 2008). Hur budgetarbetet fungerar kan belysas med stöd av flera olika dimens-

ioner. En viktig sådan i sammanhanget är budgetens startpunkt och dess förlopp över tiden. 

Hur omfattande budgetdokumentet blir i antalet sidor räknat, beror till stor del på budgetens 

specificering, det vill säga grad av detaljering. En annan viktig dimension av hur budgetarbe-

tet pågår är kopplad till budgetens tidshorisont, det vill säga vilken period den avser. Det finns 

flera olika tekniker som kan användas vid upprättandet av en budget, var och en med sina 

egenskaper. Budgetens traditionellt stora betydelse gör att den har särskilda kopplingar till 

andra planeringsaktiviteter. Budgetdokumentet är ett resultat av många människors arbete. I 

en medelstor kommun kan det röra sig om ett hundratal tjänstemän och nästan ett lika stort 

antal politiker som är involverade i budgetarbetet. Budgeten är alltså ett utslag av en process 

som omfattar ett stort antal människor (Brorström et al. 2014). Budgeten är i första hand ett 

internt instrument för planering, genomförande och uppföljning av kommunens verksamhet. 

Den är många gånger också en betydelsefull källa för extern information till kommunens in-

vånare och företag, men även för andra organisationer och statliga myndigheter (Broman 

1986). 

3.2.1 Budgeten ur ett juridiskt perspektiv 

Enligt kommunallagen ska kommuner varje år besluta om en budget. De ska även upprätta en 

framtidsplan för de kommande tre åren, en så kallad långtidsplan. I samband med det årliga 
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budgetarbetet blir denna långtidsplan reviderad och uppdaterad.  Planen är rullande och bud-

getåret utgör alltid det första året i planen (Premfors, Ehn, Haldén & Sundström 2009). Kom-

munstyrelsen ansvarar för att en budget tas fram, vilket i normalfallet ska ske innan november 

månad har tagit slut. Budgeten ska också fastställas av kommunfullmäktige före novembers 

utgång. Det är möjligt att vänta med beslutet om budgeten till december när det finns sär-

skilda skäl till detta (Brorström et al. 2014). Kommunallagen föreskriver inga bestämda ut-

giftsstrukturer, kostnader och budgetstruktur varierar beroende på kommunernas storlek, geo-

grafiska läge, befolkningssammansättning med mera (Premfors et al. 2009). 

Den kommunala budgeten är efter kommunstyrelsens beslut en offentlig handling, vilket 

skapar en öppenhet som är viktig. För att demokratiska värden ska tillgodoses krävs det att 

budgeten är någorlunda begriplig. Det är inte bara de väl initierade som ska kunna förstå och 

ta del av budgetdokumenten (Brorström et al. 2014). Kommunallagen anger inga detaljerade 

regler för budgeten eller långtidsplanen. Lagen kräver enbart att budgeten ska innehålla skat-

tesatser och anslag, det ska även framgå hur kommunens verksamheter ska finansieras och 

hur den ekonomiska situationen förväntas vara vid årets slut. Dock finns sedan millennium-

skiftets början balanskravet inskrivet i kommunallagen, vilket innebär att kommunens budget 

ska upprättas och visa att intäkterna överstiger kostnaderna. Om en kommun misslyckas med 

detta ett visst år är huvudregeln att fullmäktige måste anta en åtgärdsplan för att återställa 

detta underskott senast efter tre år (Premfors et al. 2009). 

3.1 Budgetens syfte 
Då det gäller att vara införstådd med vad budgeten har för syften för att kunna använda den på 

ett optimalt sätt har vi valt att redogöra för de olika potentiella syftena en budget kan anta. Vi 

vill med hjälp av dessa teorier kunna tolka vilka syften som budgeten kan ha i Västerviks 

Kommun och i och med detta försöka förstå hur dessa syften kan ha påverkat kommunens 

ekonomi. 

Budgeten är för många organisationer något som kräver stora resurser och för att detta ska 

vara hållbart krävs det att nyttan i slutändan blir större än kostnaderna. Vad är det för nytta 

som uppstår med budgeteringen? (Kullvén 2015). De traditionella syftena med kommunal 

budgetering som Brorström et al. (2014) tar upp är: resursfördelning, styrning, samordning 

och kontroll. Kullvén (2015) och Ax et al. (2009) väljer att redogöra för ett mer omfattande 

urval av syften, nämligen elva olika syften som delas in i kategorierna: framförhållning, an-

svar och förståelse. 
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3.1.1 Framförhållning 

Planering är ett viktigt syfte med budgeteringen, detta då den skapar underlag och kunskaper 

som möjliggör för planeringen av verksamheten. Eftersom att budgetens utgångspunkt har att 

göra med organisationens strategier blir det enklare att få en tydligare och konkret bild av till 

exempel vad som ska säljas, vilka investeringar som krävs, vad som ska köpas in, detta är 

några exempel om vad som tydliggörs med budgeteringen. Utöver detta skapas också en tyd-

lig struktur som visar vilket behov av finansiella resurser som finns och när. Slutligen skapas 

en klarhet där det tydligt går att se planerna för verksamheten som helhet samt planerna för de 

olika delarna inom verksamheten. Det andra syftet vad gäller framförhållning är att en bättre 

samordning skapas. De olika delarna i verksamheten får vetskap om hur de övriga planerar 

och kan därmed anpassa sig efter detta. Nyttan av detta varierar med beroendet mellan enhet-

erna, ju större beroendet är desto större nytta skapas (Ax et al. 2009). 

Nästa syfte är resursallokering och med det menas hur resurserna inom verksamheten fördelas 

bland de olika avdelningarna. Här kan det handla om hur verksamhetens avsatta pengar för 

investeringar ska fördelas för att nyttan av verksamheten ska maximeras. Budgeten kan under-

lätta resursallokeringen eftersom budgetprocessen har samlat in alla önskemål för investering-

ar som sedan kan prioriteras i den ordning som anses ha högst prioritet (Ax et al. 2009). 

3.1.2 Ansvar 

Med hjälp av budgetering skapas en ram och utifrån denna ram kan utfallen mätas. Detta möj-

liggör för styrning genom ansvar. Ansvarsfördelningen är då avsedd att se till att det finns 

någon som är ansvarig för varje post i budgeten (Kullvén 2015). I många företag används 

budgeten för att skapa ett incitament. Först sätts mål i budgeten, därefter jämförs utfallen med 

de uppsatta målen. Om en medarbetare har presterat ett bättre resultat än vad som har budge-

terats uppstår en viss belöning som till exempel kan vara en lönebonus. Med hjälp av incita-

ment leder det till att den anställdes lön kan kopplas till ansvarstagande (Ax et al. 2009). 

3.1.3 Förståelse 

Ett syfte inom förståelse är att skapa en god kommunikation inom verksamheten. Detta kan 

förbättras när de anställda tillåts framföra egna åsikter som ledningen kan föra vidare till 

andra eller att medarbetare på olika nivåer får insikt i andra verksamheter. Medarbetarna har 

möjlighet att framföra sina åsikter och idéer löpande under hela året men just under budget-

processen ges medarbetarna verktyg för att föreslå sådant i en mer konkret form. Generellt 

sett leder deltagande i budgetprocessen till att de berörda får nya insikter om både egna och 

andras verksamheter vilket slutligen främjar en god kommunikation (Ax et al. 2009). 
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Ett annat viktigt syfte är medvetenhet om vad som är viktigt att uppnå för verksamhetens 

framgång. Medvetenhet kan ge anställda inom olika nivåer av verksamheten insikter som an-

nars kanske saknas, med andra ord insikter om hela verksamhetens målsättning och inte en-

bart avdelningens mål. Något som blir lätt att tillämpa vid användning av budgetering är mål-

sättningar, det vill säga att klargöra för varje enhet om vad som förväntas av den. Det behöver 

dock inte begränsas till att enbart handla om enheter utan det kan också sättas på individnivå. 

Vare sig målsättningen görs på individnivå eller inte skapas ett underlag som möjliggör för 

decentralisering av verksamheten (Kullvén 2015). 

Det sista syftet är motivation. En medarbetare kan bli motiverad av budgeten. Detta förutsätter 

att individen själv har varit engagerad och involverad i budgetarbetet och inte blir påtvingad 

en budget. Om individen varit delaktig blir de värden som tagits fram något som har kommit 

överens om och då kommer medarbetaren att sträva efter de uppsatta målen (Kullvén 2015). 

3.2 Budgetprocess 

Eftersom budgetprocessen är ett omfattande arbetsmoment har vi valt att visa de olika tillvä-

gagångssätten för framställandet av en budget för att ge en klar och tydlig bild över hur det 

kan gå till beroende på vad som önskas uppnå. Dessa teorier väljer vi att ha med för att kunna 

tolka och analysera budgetprocessen i Västerviks Kommun för att sedan se om det går att 

koppla till hur deras ekonomi har sett ut de senaste åren. 

Brorström et al. (2014) beskriver två typer av metoder för att fastställa en budget, dessa be-

nämns som build-up- (uppbyggnadsmetoden) eller break-down-budget (nedbrytningsmet-

oden). Vilken av dessa metoder som väljs för att påbörja budgetarbetet beror på varifrån infly-

tandet ska få störst tyngd ifrån, antingen uppifrån eller nedifrån. 

3.2.1 Uppbyggnadsmetoden 

Nilsson och Olve (2013) klassificerar uppbyggnadsmetoden som en uppåtgående process ”där 

förslag och synpunkter sammanförs till möjliga mål i planer och budgetar för allt större delar 

av verksamheten.” Kullvén (2015) går in djupare i beskrivningen av uppbyggnadsmetoden 

och menar att den har som utgångspunkt att budgetprocessen först börjar med att den strate-

giska ledningen skapar en beskrivning om vad de anser verksamheten ska satsa på för att nå 

verksamhetens långsiktiga mål. När detta är fastställt tar antingen ekonomistaben eller en con-

trollerfunktion över det löpande arbetet. De får i ansvar att komplettera verksamhetsledning-

ens beskrivning med mer detaljerade uppgifter om uppskattade förändringar i samhället. 

Dessa förändringar kan vara: priser, inflation och lagar samt andra bedömningar som kan vara 
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av intresse som kunder, leverantörer och konkurrenter. Informationen sammanställs sedan och 

förs vidare i verksamheten med hjälp av budgetmöten och skrivna anvisningar för fortsatta 

budgetarbeten. Nu är budgetprocessen i det skede där alla chefer tar över ansvaret och budge-

terar för sin verksamhet. I detta skede blir det möten inom avdelningen och mellan avdelning-

arna. Där diskuteras förutsättningarna för respektive avdelning. 

Resultatet av detta blir en budget eller flera delbudgetar som lämnas över till ekonomistaben 

som sammanställer det. När sammanställningen är klar, efter granskningen och eventuella 

justeringar, överlämnas de till verksamhetsledningen som får besluta om förslaget. Det är då 

sannolikt att verksamhetsledningen har en del synpunkter om budgeten om vad de anser vara 

lämpliga förändringar. De chefer som blir berörda av dessa förändringar får i uppdrag att ända 

sina budgetar innan de sammanställs igen för att åter hamna inför beslut av verksamhetsled-

ningen som sedan fastställer budgeten för kommande period (Kullvén 2015). 

De fördelar som uppstår med detta tillvägagångssätt enligt Anthony et al. (2014) är att det går 

snabbt att utföra och att verksamhetsledningen kan kontrollera slutresultatet. De nackdelar 

som uppstår är dock att medarbetarna inte blir allt för involverade vilket medför minimal in-

put från deras sida. Detta kan resultera i att budgeten inte blir realistisk då verksamhetsled-

ningen kanske inte har samma information som de övriga medarbetarna.   

3.2.2 Nedbrytningsmetoden 

Nilsson och Olve (2013) definierar detta som en nedåtgående process ”där behovsbaserade 

mål formuleras för de olika organisatoriska enheterna”. Kullvén (2015) menar att nedbryt-

ningsmetoden kan sägas vara motsatsen till uppbyggnadsmetoden, då den istället för att börja 

nedifrån börjar uppifrån och går nedåt i hierarkin. Nedbrytningsmetoden börjar med utgångs-

punkt ifrån verksamhetsledningens mål. Dessa mål bryts sedan ner på lägre nivåer inom orga-

nisationen, vilket gör att dessa nivåer kan se hur de ska gå tillväga för att kunna bidra med att 

nå de verksamhetsledningens uppsatta mål. 

Anthony et al. (2014) menar att fördelarna med denna metod är att ett större engagemang att 

försöka nå målen kommer att skapas bland dem anställda eftersom de fick vara delaktiga i 

budgetprocessen samt att deras information kommer att kunna tas tillvara. Nackdelarna är att 

mellancheferna kan tänkas lägga till en buffert i budgeten för att lättare kunna nå målen samt 

att de siffror som skapas i budgeten inte kommer att överensstämma med vad verksamhets-

ledningen anser vara rätt. Det bör dock beaktas att uppbyggnadsmetoden och nedbrytnings-

metoden sällan genomsyrar en verksamhet enhetligt utan det är snarare att verksamheterna 
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ställer upp budgeten iterativt med en större influens av antingen uppbyggnadsmetoden eller 

nedbrytningsmetoden (Kullvén 2015). 

3.2.3 Den iterativa metoden 

Då den iterativa metoden kan variera kraftigt mellan olika verksamheter blir det svårt att ge en 

tydlig beskrivning av tillvägagångsättet. Generellt sätt handlar den iterativa metoden om dia-

loger uppifrån och ner i organisationen, där verksamhetsledningens mål och visioner möter 

den operativa kärnans önskemål och expansionsplaner. Det blir ekonomistabens uppgift att 

sammanställa de olika nivåernas önskemål för att kunna få enhetliga budgetar som någorlunda 

överensstämmer med allas önskemål. Vad som beror på åt vilket håll den iterativa metoden 

drar, antingen nedbrytnings- eller uppbyggnadsmetoden, baseras på vad som värderas mest. 

Vissa verksamheter vill att ledningen mer ska genomsyra budgeten medan andra baserar den 

iterativa metodens influenser mer på vilkas kunskaper som anses vara avgörande för budget-

arbetet. Om det är verksamhetsledningens kunskaper om omvärlden, konkurrenter och kunder 

eller den lokala kompetensen om hur verksamheten på den avdelningen bäst sköts, hur kunder 

ska behandlas och vilka investeringar som bör göras är det som kommer avgöra graden av 

nedbrytning eller uppbyggning (Kullvén 2015). 

Nackdelarna med denna metod enligt Anthony et al. (2014) är att det tar lång tid att utföra och 

att även ifall fler blir involverade i budgetprocessen kommer deras engagemang att undermi-

neras när justeringar måste göras hela tiden fram och tillbaka. Med tanke på dessa justeringar 

kan de anställda bli frestade att lägga till buffertar eftersom de vet att justeringar kommer att 

bli aktuella oavsett om det är verkliga värden eller inte. Detta leder i slutändan till ett taktiskt 

spel i budgetprocessen. 

3.3 Budgetuppföljning 
Eftersom budgetuppföljningen utgör slutskedet av en budgets livscykel och att det är med 

denna som felen, misstagen och avvikelserna upptäcks ansåg vi att det är en för viktig kom-

ponent att inte inkludera. Vi har också utifrån vår studie kunnat konstatera att förändringar i 

arbetet kring just budgetuppföljning inom Västerviks Kommun till stor del har påverkat den 

ekonomiska situationen. 

Enligt Ax et al. (2009) möjliggör uppföljning för bättre underlag för nya budgetar. Att göra en 

budgetuppföljning ger en bättre insikt om vad som gick fel i årets budgetprocess och beräk-

nandet av budgetvärden. Uppföljningen leder till att budgetprocessen förbättras varje år. Det 

krävs dock diskussion om vad avvikelserna i budgeten kan bero på och vad som måste göras i 
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framtiden för att undvika dem. Nilsson och Olve (2013) menar att uppföljningen är avsedd att 

analysera avvikelser för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Med lämpliga åtgärder menas åt-

gärder som ska motverka negativa avvikelser eller förstärka positiva avvikelser. Ax et al. 

(2009) menar att denna ständiga uppföljning leder till ett tankesätt om att hela tiden sträva 

efter ökade intäkter, minskade kostnader och reducering av kapitalbindning. Denna uppfölj-

ning blir ett effektivt instrument för att informera de anställda om ekonomiska samband. 

Eftersom budgeten är uppbyggd på det sättet att det ska finnas någon ansvarig för varje post 

blir det möjligt med uppföljningen att kräva ansvar för varje avvikelse. Budgetuppföljningen 

säkerställer då att de problem och avvikelser som uppstår inte går förbi obemärkta och att de 

ansvariga kan stå till svars inför cheferna för att förstå allvaret med dessa avvikelser (Kullvén 

2015). Budgetuppföljningen möjliggör för tillämpning av information som diskussionsun-

derlag. Fakta om de uppstådda avvikelserna som blir upptäckta under uppföljningen syftar då 

till att ge bättre underlag för diskussioner än diskussioner baserade på gissningar och rykten 

(Ax et al. 2009). Då många företag belönar sina anställa beroende på deras prestationer 

gentemot den uppställda budgeten kan budgetuppföljningen sägas ligga till grund för belö-

ningssystem (Nilsson & Olve 2013). 

3.4 Sammanfattning av kapitlet 
Det finns mycket som kännetecknar den offentliga sektorn, inte minst dess komplexitet som 

gäller på många plan. När det handlar om ekonomisk styrning inom den kommunala sektorn 

kopplas detta ofta till budgeten. I budgeten bestäms hur en kommun ska fördela sina resurser 

de kommande åren. Det är få kommunala dokument som innebär så mycket arbete och 

diskussion som budgeten. Enligt kommunallagen ska kommuner varje år besluta om en 

budget. De ska även upprätta en framtidsplan för de kommande tre åren, en så kallad 

långtidsplan. I samband med det årliga budgetarbetet blir denna långtidsplan reviderad och 

uppdaterad.  Planen är rullande och budgetåret utgör alltid det första året i planen. 

Budgeten syftar framförallt till att planera fördelningen av kommunens resurser, men det finns 

även många andra syften med att ha en budget. De traditionella syftena med kommunal 

budgetering är resursfördelning, styrning, samordning och kontroll. Ett mer omfattande urval 

av syften kan delas in i kategorierna framförhållning, ansvar och förståelse. För att ta fram en 

budget krävs en budgetprocess som kan tas fram på olika sätt. Det finns två olika metoder för 

att fastställa en budget, dessa benämns som uppbyggnadsmetoden nedbrytningsmetoden. Det 

finns även en tredje metod som kallas för den iterativa metoden, vilket innebär en blandning 
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av de två förstnämnda. Vilken av dessa metoder som väljs för att påbörja budgetarbetet beror 

på varifrån inflytandet ska få störst tyngd ifrån, antingen uppifrån eller nedifrån. 

En annan viktig del inom budgeteringen är att det sker en kontinuerlig uppföljning av 

budgeten. Budgetuppföljning möjliggör för bättre underlag för nya budgetar. Att göra en 

budgetuppföljning ger en bättre insikt om vad som gick fel i årets budgetprocess och 

beräknandet av budgetvärden. Uppföljningen leder till att budgetprocessen förbättras varje år.  
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 Empiri 
I empirikapitlet redovisas det material som samlats in från våra semistrukturerade intervjuer. 

Här kommer vi att gå igenom viktiga händelser som skett i Västerviks Kommun de senaste 

åren. Vi redogör också för hur budgetarbetet i kommunen ser ut och hur dess olika 

intressenter ser på budgeten.  

Eftersom samtliga intervjuer är gjorda under 2015 bortser vi från att källhänvisa till några 

årtal i detta kapitel, källhänvisning görs enbart till respektive intervjuperson. I varje nytt 

stycke i detta kapitel presenteras varje respondent först med både befattning och efternamn, 

därefter benämns varje respondent med enbart efternamn tills det kommer ett nytt stycke. 

Detta för att ständigt påminna läsaren om vilken respondent som innehar vilken befattning för 

att underlätta läsandet. 

4.1 Krisåret 2011 och återhämtningen 

Hjalmarsson som då var kommunalråd berättar att en budget för 2011 lades på ett svagt 

plusresultat. I december kändes det som att kommunen nog inte skulle nå resultatet, utan att 

det snarare skulle bli ett nollresultat. Han menar att det alltid dröjer några veckor in på det nya 

året innan det går att se exakt hur löner har fallit ut, det kan vara semester, sjukfrånvaro, även 

snöröjning är något som slår mycket i slutet av året. I slutet av januari visade det sig att 

kommunen landade på ett underskott motsvarande 58 miljoner. Kronståhl som då var 

oppositionsråd säger att detta bakslag handlade om att styrningen och ledningen av 

kommunens ekonomi var väldigt dålig. Det berodde enligt honom på bland annat på dåligt 

ansvar och dålig uppföljning. Kronståhl säger dock att styrningen idag fungerar betydligt 

bättre och han menar att Västerviks Kommun idag kan ses som en föredömlig kommun bland 

andra.  Kommunchef Mårheden berättar att kommunen redan innan 2011 arbetat för att sänka 

kostnaderna på kommunnivå utan att ha lyckats tillräckligt bra. Bakslaget 2011 innebar att 

kommunen lade om taktiken helt och hållet, kommunen ska då ha blivit tvungen att även 

sänka kostnaderna inom bland annat skola och äldreomsorg. Det gick att konstatera att 

kommunen hade alldeles för höga kostnader framförallt gällande dessa två områden. När 

kostnader för dessa områden mäts görs det vanligtvis på kostnad per brukare av äldreomsorg 

och på kostnad per elev i skolan. Kommunchefen berättar vidare att ledningen genom uppdrag 

till de olika nämnderna lyckats sänka kostnaderna i önskad omfattning och han menar att det 

nu är en helt annan struktur och ordning på styrningen i kommunen. 

4 
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Hjalmarsson säger dock att om politiken hade blivit mer upplyst om att kommunen skulle gå 

mot ett underskott för 2011 hade det troligen inte behövts göra några stora förändringar. Han 

menar att det kom fram något helt annat än vad uppföljningen hade visat. Hjalmarsson satt 

med ekonomichefen i februari 2012 och de båda insåg att det ekonomiska läget inte skulle 

hålla. Hjalmarsson säger att han då kontaktade revisionen som enligt tradition i svenska 

kommuner leds av oppositionen. Revisionen informerades om vad som hänt och blev då 

ombedda att granska kommunens räkenskaper. Hjalmarsson säger att han i efterhand är 

väldigt glad över att han kontaktade revisionen. Revisionen ska ha anlitat två helt oberoende 

revisionsbolag som båda kom fram till samma sak, nämligen att de prognoser som 

kommunstyrelsen fått under 2011 långt ifrån stämde överens med verkligheten. Hjalmarsson 

poängterar dock att underskottet i sig inte var särskilt anmärkningsvärt, samma år gick 

kommuner som Oskarshamn och Kalmar med betydligt större underskott. Han menar att 

problemet var att politiken inte hade vetskap om det ekonomiska läget, något som ska ha 

berott på bristande kommunikation från ansvariga tjänstemän. 

Hjalmarsson berättar vidare att när det instabila läget skulle rättas till ska det ha blivit 

motstridigheter i den dåvarande Alliansen som då styrde kommunen. Då var det bland annat 

Folkpartiet (numera Liberalerna) som ville höja skatten, något som Moderaterna inte såg som 

en lösning på problemet. Hjalmarsson beskriver då hur han sett att andra kommuner som höjt 

skatten inte kunde sänka den igen. Han menar att istället för att höja skatten behövde 

kommunen börja arbeta mer effektivt för att bland annat minska kostnader. Kronståhl berättar 

att även han ska ha varit skeptisk till att höja skatten för att få ordning på ekonomin. 

Hjalmarsson berättar att under sommaren 2012 hade Alliansen i Västervik splittrats och 

Moderaterna lade fram ett eget budgetförslag till den budgetvotering som skulle ske. 

Budgetförslaget stöddes då av Socialdemokraterna som bildade en ny majoritet tillsammans 

med Moderaterna. Kronståhl berättar att kommunstyrelsen nu med den nya majoriteten 

försökte bygga upp en ny ekonomisk styrning. Detta ska bland annat ha inneburit kraftiga 

genomlysningar av hela ekonomin och Västerviks Kommun jämfördes med andra kommuner. 

Efter detta ska varje ekonomiskt beslut ha följts upp på ett mer tydligt sätt än tidigare menar 

Kronståhl. Hjalmarsson berättar också att det efter majoritetsskiftet ska ha gjorts ett antal 

förändringar när det gällde tjänstemännens uppdrag. En av dessa förändringar var att se över 

den styrmodell som fanns, något som ska ha visats sig bli väldigt bra. Hjalmarsson tror dock 

inte att den nya styrningen kommer att hålla för evigt utan att det krävs ett ständigt 
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förbättringsarbete. Då tempot i omvärlden ständigt ökar och skatteprognoser ofta skiftar är det 

viktigt att kommuner är öppna för snabba förändringar.  

Kommunalrådet Kronståhl säger att efter förändringarna i organisationen har ekonomin i 

Västerviks Kommun förbättrats markant. Kommunen har efter 2011 haft överskott för alla år, 

Kronståhl påstår också att det ser ut att bli ett överskott även för 2015. Kommunen gör idag 

enligt Kronståhl ettårsbudgetar, tidigare gjordes budgetar för två år. Detta ska ha varit för att 

ledningen ville ha ett mer långsiktigt tänk kring budgeten, men på grund av att omvärlden 

hela tiden förändras menar Kronståhl att tvåårsbudget inte fungerar. Budgetekonomen 

Päivänen berättar att kommunen efter krisåret 2011 har satsat mycket mer på att arbeta med 

budgetprocessen, hon menar att det ska ha funnits många brister i denna som behövde rättas 

till. En förbättrad budgetprocess ska ha gjort att det gått att ställa högre krav och bättre insyn i 

kommunens ekonomi. Alla kommunens chefer ska idag vara mer delaktiga i budgetprocessen 

för att kunna lägga upp planering för sin verksamhet på ett bättre sätt. Päivänen tror precis 

som Hjalmarsson att det kan vara svårt att förändra allt på en gång, utan hon menar att 

styrningen måste få förbättras på ett succesivt sätt. 

4.2 Respondenters syn på budgeten som styrmedel 

Ekonomichef Björlin säger att budgeten är kommunfullmäktiges viktigaste styrdokument, det 

är i princip med den hela kommunen styrs. Björlin menar att det hela fungerar genom att 

ledningen skickar ”en påse pengar” till verksamheterna och ett antal mål och uppdrag som de 

vill ska genomföras. Samtliga respondenter ser budgeten som ett verktyg som är nödvändigt 

för att kunna planera och styra kommunens ekonomi. Budgetekonomen lyfter också fram 

andra syften med budgetering som resursfördelning, samordning, kommunikation, 

information och kontroll. Ekonomichefen menar att budgeten också kan syfta till 

ansvarsfördelning och uppföljning av ekonomin, han säger också att den kan ha ett 

motiverande syfte. Budgeten är enligt Budgetekonomen också ett sätt att få med sig 

verksamhetscheferna i budgetprocessen, detta påstås kunna göra dem både engagerade och 

motiverade. Om cheferna känner att de kan vara delaktiga i budgetprocessen och känner att de 

kan påverka kan de bli motiverade av detta menar Päivänen. 

Kommunalrådet Kronståhl ser budgeten som ett väldigt självklart styrmedel för politiken och 

det bästa sättet att hålla ordning på ekonomin och utgifterna. Han menar att det inte går att 

göra något ifall ekonomin inte budgeteras eftersom att den har en allt för central roll i 

kommunen. Vidare menar Kronståhl att kommunledningen på något sätt måste hålla koll på 
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ekonomin och då ska budgeten vara ett väldigt bra system. Efter att kommunens verksamheter 

fått sina ramverk behöver det inte pratas mer om det, utan det går att prata mer om själva 

verksamheten och vad dessa vill uppnå med budgeten. Kommunalrådet påstår dock att det är 

många som vill göra av med mer pengar än vad ramarna tillåter, därför måste ekonomin och 

budgeten kontrolleras i stort sätt hela tiden. 

Budgetekonomen Päivänen säger att hon kan uppleva budgeten som väldigt statisk då den 

görs ett år i förväg, hon menar att det kan uppstå oförutsedda händelser efter att budgeten 

fastställts. Dock menar hon att det är bra att ha ramar som går att förhålla sig till och att det 

går att planera sin verksamhet utifrån det. Hon menar att ifall kommunen istället hade haft 

lösa volymer hade kommunföreträdarna inte varit tvungna att tänka till innan beslut togs. 

Vidare säger Päivänen att budgetarbetet är en förutsättning för att kommunen ska ha en bra 

ekonomi för om det inte finns några ramar att förhålla sig till skulle det bli väldigt svårt att 

hålla ekonomin i balans. Nackdelen med budgeten ska enligt Kommunalrådet vara att den 

ibland tar fokus ifrån verksamheten som kan vara ännu viktigare att diskutera istället för 

ekonomin. Kommunalrådet menar att han egentligen hellre skulle se att kommunen arbetade 

med två- eller treårsbudgetar för då kunde det läggas mer fokus på verksamhetsutövning, 

kvalitetssäkring, förbättringsarbete och sådant som kommunen är till för. Men i och med att 

flerårsbudgetar bevisligen inte fungerar krävs det ständig kontroll över ekonomin. Kronståhl 

menar att om styrningen ständigt kontrollerar ekonomin skapas det ett medvetande hos 

kommunen och alla dess involverade parter. 

Ekonomichefen, oppositionsrådet och kommunchefen ser enbart fördelar med budgeten som 

styrmedel och att det inte finns något alternativ till den. Själv säger Kommunchefen att det är 

bra att ha något att hålla i när en omfattande verksamhet ska följas upp och att det då krävs ett 

system för att kunna följa upp ekonomin. Budgeten blir också ett tydligt underlag för att 

kunna ta olika beslut i kommunen. Oppositionsrådet Hjalmarsson menar att budgeten också 

skapar en trygghet för de som styr kommunen. Om det inte fanns någon budget skulle 

kommunen med stor sannolikt förbruka mer pengar än vad som finns täckning för. 

Kommunchefen uppskattar att kostnaden för att ta fram en budget ligger på cirka 10 miljoner 

kronor, men både han och ekonomichefen menar att det är värt varenda krona då budgeten för 

med sig många fördelar. 
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4.3 Budgetprocessen 

I Västerviks Kommun görs enligt Budgetekonomen Päivänen budgetar för ett år i taget, under 

2015 ska det läggas fram en budget för år 2016, i denna ska det även finnas en plan för 2017 

och 2018. Detta för att få lite preliminära siffror, men det är bara en planering. När 

kommunen tagit fram en ettårsbudget fördelas det i kommunens system varje månad, alltså 

fås en budget för varje månad. 

Kommunalråd Kronståhl berättar att budgetprocessen börjar i mars med två så kallade 

budgetdagar, då får varje förvaltning presentera en budget för respektive verksamhet. 

Päivänen berättar att under dessa dagar deltar alla politiker, ekonomer och förvaltningschefer. 

Varje nämnd och varje Verkställande direktör för kommunens alla bolag och bolagens 

ekonomer deltar. Även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och presidium från dessa 

deltar vid uppstartsmötet. Kommunalråd Kronståhl berättar att alla dessa som deltar i mötet 

får berätta hur ekonomin sett ut och vilka utmaningar som ses framöver och vad som behöver 

tänkas på till nästkommande år. Det ska även ha deltagit externa föreläsare på dessa möten, 

2015 kom företrädare från Sveriges Kommuner och Landsting som ska ha gjort analyser av 

Västerviks Kommun. Dessa företrädare ska då ha föreläst om bland annat hur det såg ut i 

ekonomin och det ska ha gjorts jämförelser med andra kommuner. 

Det är efter uppstartsmötet som budgetekonom Päivänens arbete börjar i form av ett 

budgetförberedelsearbete som innebär att först ta fram volymjusteringar. Utifrån detta inleds 

beräkningar på ramarna som ska vara till budgetdokumentet och då ses det över hur 

förutsättningarna ser ut. Det behövs först titta på hur kommunens ekonomiska förutsättningar 

kommer att se ut för nästkommande år. Detta görs genom att titta på skatteprognoser från 

Sveriges Kommuner och Landsting Sedan räknas det på driftbudgetar, då kollas det bland 

annat i varje nämnd som måste ha en löneuppräkning då lönerna varje år höjs, då görs 

beräkningar för vad dessa kommer att kosta och så vidare. Päivänen menar att detta är något 

som görs för att få ihop både intäktssidan och kostnadssidan för att kunna se hur mycket som 

blir över eller om det fattas pengar. Om det fattas pengar är det politikerna som går in och 

talar om vilka prioriteringar som ska göras. 

Budgetekonom Päivänen berättar vidare att under våren ska alla chefer och ekonomer 

utvärdera vilka investeringsbehov som finns inför det nästkommande året. Utifrån detta 

lämnas en investeringsansökan, beroende på vad de vill investera i lämnar de in förslag på 

dessa. Kommunalråd Kronståhl menar att även om budgeten beslutas uppifrån är det ändå 
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kraven som kommer underifrån. Om skolan säger att det finns för mycket elever i 

grundskolan, att den inte klarar av de satta kvalitetskraven. Då menar Kronståhl att skolan 

kommer att sända en signal om att de inte klarar av att hålla kraven på grund av för stora 

barngrupper, då når den signalen upp till deras förvaltning som då måste försöka lösa detta. 

Kvalitetskrav finns enligt Kronståhl i alla kommunens verksamheter och kommunstyrelsen 

har enligt honom bestämt att det är kvalitetskraven som ska sätta budgetramarna. 

Budgetekonom Päivänen berättar att när budgetdokumentet är färdigt går det på remiss till 

nämnderna som då ska få tycka till och lämna sina synpunkter. Dokumentet ska också gå till 

fackföreningar, dels för information, men även förhandling för att de ska kunna tycka till om 

budgetförslaget. I juni går budgetdokumentet först upp till kommunstyrelsen för att beslutas 

eller godkännas, i slutet av månaden går budgeten vidare till kommunfullmäktige. Vidare 

berättar Päivänen att efter att alla ramar är satta och bestämda ska budgetdokumentet gå ner 

till förvaltnings- eller nämndnivå och det är då som deras budgetarbete börjar. De ska då 

fördela sin budget som de fått ner till alla sina enheter, detta påbörjas efter semester och då är 

alla chefer involverade. Det första som görs är en personalplanering, då planeras för vilka som 

ska arbeta och vilka som ska vara borta och utifrån detta beräknas vad detta kommer att kosta. 

Nämnderna och förvaltningarna stämmer sedan av mot den budgetramen som de fått, har de 

då för höga kostnaderna får de hitta ett sätt att sänka kostnaderna. De planerar sedan i 

september och oktober resten av intäkterna och kostnaderna. I oktober ska nämnderna avsluta 

detta arbete som lämnas in för att nämnderna i november fattar beslut och godkänner dessa 

detaljbudgetar, som det kallas för när det är nere på nämndnivå. Päivänen nämner också att 

det vanligtvis fattas beslut om definitiv budget i juni, men på grund av att det 2014 var valår 

ska den enligt kommunallagen beslutas först i november av den nya kommunfullmäktige. I 

december ska en utvärdering av budgetprocessen ske, efter detta fortsätter budgetcirkeln på 

nytt år, budgetprocessen pågår i stort sätt nästan hela året. 

Ekonomichef Björlin och budgetekonom Päivänen uppskattar antalet personer som på ett eller 

annat sätt är involverade i budgetprocessen till åtminstone 150 personer, där ska bland annat 

alla förvaltningschefer och enhetschefer ingå. Päivänen säger också att kommunens politiker 

såklart också är involverade, men även assistenter ute på skolor och så vidare. Alla chefer ska 

inte alltid ha varit involverade under tidigare budgetprocesser, men nu ska de flesta vara det. 
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4.3.1 Ansvarsfördelning och samspel 

Gällande ansvarsfördelningen för kommunens budget berättar Budgetekonom Päivänen att 

ansvar ska vara upp till varje chef gällande det ekonomiska ansvaret. Budgetekonomen har 

själv inget ekonomiskt ansvar, men hon har däremot en skyldighet och ett ansvar att meddela 

ledning om hon upptäcker risker eller problem i ekonomin. Ekonomerna ska hjälpa till i detta 

arbete, Päivänen som arbetar centralt tar fram förslag till budgetramar utifrån vad 

kommunpolitikerna säger. När det sedan har bestämts på kommunnivå förmedlas det ner på 

förvaltningsnivå där förvaltningsekonomer tar vid och arbetar med att fördela på varje 

förvaltning. Det ska sedan vara upp till varje förvaltningschef att lägga en budget utifrån de 

ramar som denne har fått menar Päivänen. 

Kronståhls främsta uppgift som kommunalråd är att ta fram en budget som får majoritet i 

kommunfullmäktige. I budgeten talar kommunstyrelsen om för förvaltningarna inom vilka 

ramar de kan utföra sin verksamhet. Först och främst gäller det att tillsammans med 

majoritetspartierna få fram en budget som följer det utrymme som finns. Kronståhl samverkar 

med ekonomichefen och kommunchefen om hur ekonomin ser ut och vilka intäkter 

kommunen kommer att ha framåt. Utifrån detta görs ett ramverk, det ska finnas tvingande 

poster som kommunen måste utföra och kostnaderna för dessa ska tas fram. Ramverket byggs 

sedan på, det är politiken som avgör om några särskilda satsningar ska göras inom 

kommunen. Om resurserna inte räcker till för att finansiera de krav som tagits fram, blir det 

nödvändigt att försöka sänka kraven inom något annat område. Kronståhl poängterar att det är 

många viljor när en budget ska tas fram, men det viktigaste är att få fram en budget som 

håller. Politiskt sätt har kommunalrådet huvudansvaret för budgeten, tjänstemannamässigt är 

det ekonomichefen och kommunchefen som har det yttersta ansvaret säger Kronståhl.  

Oppositionsråd Hjalmarsson säger att politikerna ger uppdrag till tjänstemännen. När det 

gäller budgetarbetet är det dessa som ska ta fram underlag och begära 

konsekvensbeskrivningar, vilket innebär att om politikerna har en idé kommer tjänstemännen 

att beskriva vilka konsekvenser som kommer att kunna ske om idén verkställs. Hjalmarsson 

menar att kommunallagen är tydlig med att det bara är politikerna som har ansvar och därför 

har det gjorts ett antal förändringar med kommunens anställningsavtal. Kommunen har 

inskrivet att dess chefer har initiativsskyldighet vilket innebär att cheferna är skyldiga att 

informera politikerna om de ser att något inte står rätt till. En självklarhet kan tyckas menar 

Hjalmarsson, men det kan vara att en tjänsteman känner sig obekväm med att behöva meddela 

politikerna om att det inte ser bra ut. De kan känna att de inte är lojala mot sin arbetsgivare. 
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Denna avtalsinskrivning ska vara ganska ovanlig i andra kommuner, men den finns i 

Västerviks Kommun. Generellt går det att säga att tjänstemännen tar fram underlag och 

politikerna beslutar. Hjalmarsson menar att politikerna alltid har det yttersta ansvaret, även 

om dessa har delegerat ut ett ansvar till någon tjänsteman. 

Oppositionsråd Hjalmarsson säger att samspelet är väldigt viktigt för att kommunen ska 

fungera på ett bra sätt. Han påstår att det finns andra kommuner där samspelet inte fungerar, 

där dess företrädare inte förstår varandra och att de inte har respekt. Hjalmarsson menar att 

politikerna inte ska ner och göra det som tjänstemännen ska göra, utan de ska följa upp det 

underlag som de tar fram. Det ska enligt Hjalmarsson finnas något som kallas för den 

”gyllene zonen” där tjänstemännen diskuterar med politiken vilket möjliggör för att båda kan 

dra åt samma håll, att politiker kommunicerar åt vilket håll de vill. 

4.3.2 Budgetuppföljning och avvikelseanalys 

Budgetuppföljning görs enligt Päivänen i princip varje månad då delas årsbudgeten upp i 

olika månader och följer upp hur kommunen ligger till. Detta ska alla chefer gå in och titta på, 

uppföljning görs på både nämndnivå och kommunnivå. Utifrån hur månadsutfallen sett ut 

läggs en prognos för resten av året. Päivänen menar att syftet med detta är att snabbt kunna 

vidta åtgärder för att komma till rätta med ekonomin om till exempel kommunen ligger på 

underskott. Detta för att det ska vara möjligt att i slutet av året klara av att hålla sin budget 

vilket Päivänen menar är jätteviktigt.  

Kommunalråd Kronståhl betonar att uppföljningen är viktig för att det bland annat inte är 

särskilt roligt för en politiker att i efterhand läsa vad saker och ting har kostat för kommunen. 

Det är ganska tydligt hur mycket pengar som kommunen avsätter för olika saker, därför är det 

väldigt viktigt att följa upp detta menar Kronståhl. Han menar också att den som företräder 

kommunen måste ha respekt för medborgarna som faktiskt finansierar en stor del av 

kommunens verksamhet. Kronståhl säger att ambitionen och målen är att få ut och bedriva så 

mycket verksamhet som möjligt utav dessa pengar, därför är uppföljning av budgeten mycket 

angeläget. Kronståhl berättar vidare att kommunen hela tiden har uppsynsplikt vilket innebär 

att det görs månadsrapporter för ekonomin i alla förvaltningar och bolag. Ekonomin följs upp 

nästan hela tiden vilket ska göra att det nästan exakt går att se hur ekonomin ligger till. 

Kommunchef Mårheden säger att månadsrapporterna ska redovisa vilka avvikelser som 

inträffat och varför de inträffat och utifrån det föreslås åtgärder på hur avvikelserna kan 

undvikas i framtiden. 
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Oppositionsrådet Hjalmarsson berättar att det finns personer ute i kommunens nämnder som 

enbart arbetar med avvikelser. Detta för att kunna notera de avvikelser som ständigt sker och 

för att kunna ha kontroll över verksamheten. Kommunen lägger enligt Hjalmarsson mer tid på 

uppföljning än vad de lägger på budgetplanering och med dessa erfarenheter ges 

förutsättningar att göra en ännu bättre budget nästa år. Vidare säger Hjalmarsson att 

kommunens ettårsbudget följs upp månadsvis och då noteras de avvikelser som finns. Han 

säger också att även om det sker avvikelser behöver det inte vara negativt, om det till exempel 

flyttar in fler människor i kommunen än vad som förväntats. Även om kommunen går med 

förlust kan det vara positivt eftersom ledningen har som mål att kommunens invånarantal ska 

växa. Hjalmarsson menar att en negativ avvikelse kan vara positiv av många andra skäl 

förutsatt att det finns en tydlig kontroll över verksamheten. 

Tjänstemännen har enligt Hjalmarsson ett kontinuerligt uppdrag att ta fram underlag och 

presentera budgetförutsättningar. Han vill dock känna att underlagen stämmer överens med 

hans egen uppfattning, det händer då att detta diskuteras. Den gamla budgeten analyseras 

väldigt mycket när den nya läggs fram, detta för att kunna ta del av de avvikelser som finns. 

Hjalmarsson menar att det skulle vara märkligt om budgeten stämde precis, utan det 

förekommer nästan alltid avvikelser och då följs dessa upp för att kunna analysera vad de 

beror på. För att kunna dra nytta av det till nästkommande år, det är bara en gissning, men ju 

mer kunskap som införskaffas desto närmare blir gissningen det verkliga utfallet menar 

Hjalmarsson. Det görs en bedömning av vad som är sannolikt, därför ska det vara väldigt 

viktigt att ta del av avvikelserna och det är utifrån detta som uppföljningen sker. 

Kommunföreträdarna vill också kunna se vad som händer i de olika nämnderna och i de 

kommunala bolagen, detta betyder att Hjalmarsson ständig har en dialog med ledamöter och 

representanter därifrån. Detta för att få veta vilka avvikelser som sker, oavsett om det rör sig 

om skola, äldreomsorg eller vad det nu kan vara. Avvikelser är något som det arbetas väldigt 

mycket med under året. 

4.4. Budgetens intressenter 

Kommunens budget blir enligt Budetekonom Päivänen granskad och kritiserad av bland annat 

lokaltidningar som bevakar väldigt mycket av det som händer på kommunen. Om kommunen 

till exempel går ut med att göra besparingar på skolan kan det komma väldigt upprörda 

medborgare och kritisera detta. Enligt kommunchef Mårheden kommer kritik oftast från olika 
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intressegrupper och då oftast från mindre orter där de till exempel inte vill bli av med sin 

skola, förskolan eller bibliotek. Päivänen berättar att kommunchefen och ekonomichefen 

håller presskonferenser när årsredovisningen ska presenteras och så vidare, i och med detta 

ska det kunna komma en hel del kritik.  

Staten gör enligt kommunalråd Kronståhl stickprover vilket är en förutsättning för att 

kommunen ska kunna få sina statsbidrag. Media granskar enligt Kronståhl budgeten mycket 

hårt och det är många som har full insyn i budgeten. Kronståhl hävdar dock att det är bra att 

budgeten blir granskad, det är en säkerhet för hela kommunen att den sysslar med rätt saker 

till rimliga kostnader. När ekonomin var dålig blev budgeten också hårt granskad, det ska 

bland annat ha funnits ett företag som skulle satsa i Västervik som då ska ha påpekat att de 

var missnöjda med hur kommunens ekonomi sköttes. Men oftast görs granskningen enligt 

Kronståhl av kommunens revisorer. Förutom att de tittar på årsredovisningen och att de följer 

upp ekonomin granskas de kommunala verksamheterna. Kommunchef Mårheden säger att 

revisionen är ett fristående organ som lyder direkt av kommunfullmäktige och de ska själva 

bestämma vad de vill granska. De brukar titta på fyra till fem verksamheter per år och titta på 

om det går bra eller dåligt och då tittar de oftast på revisionsbyråer som ska göra denna 

granskning. Revisorerna granskar enligt oppositionsråd Hjalmarsson budgeten och 

kontrollerar att majoriteten inte har missat något som krävs enligt lagstiftningen. Sedan antas 

den i fullmäktige där det ska ske en debatt om budgeten. Enligt ekonomichef Björling 

utvärderar revisionen aldrig tjänstemännens arbete utan det är kommunstyrelsen och 

nämnderna som utvärderas. 

Oppositionsrådet Hjalmarsson menar att i och med att Västerviks Kommun är en 

demokratiskt styrd organisation innebär det allmänheten ska kunna kritisera budgeten om 

kommunen till exempel måste lägga ner skolor. Det har enligt Hjalmarsson visat sig väcka 

enormt mycket engagemang och detta ofta i budgetdebatten. Hjalmarsson ska under sin 

politiska gärning ha varit med om att stänga nio skolor och två brandstationer för att nämna 

några exempel. Han menar att denna typ av beslut väcker väldigt mycket känslor runt 

omkring. Det blir då ofta en debatt och opinionsbildning i media. Hjalmarsson tycker det är 

bra att det i Sverige går att engagera sig i den här typen av frågor. 
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 Analys 
I följande kapitel knyter vi samman vårt insamlade material med utvalda teorier genom att 

tolka och analysera det. Kapitlets inleds med att analysera Västerviks Kommuns sätt att ar-

beta med budget, därefter diskuterar vi vad kommunen bör tänka på i framtiden. 

5.1 Rätt kompetens 

Enligt Brorström et al. (2014) finns det mycket som kännetecknar den offentliga sektorn, inte 

minst dess komplexitet som gäller på många plan. Verksamhet som bedrivs i kommuner 

kräver många olika typer av kompetens och det finns flera olika intressen som kan inrymmas 

inom en och samma kommun.  

Denna komplexitet kan vi känna igen i att Västerviks Kommun har en väldigt bred 

organisation bestående av många olika enheter. Dessa enheter som inte minst innefattar de 

beslutande organen inom kommunen som kommunstyrelsen och fullmäktige, men också de 

nämnder och kommunala bolag (se bilaga 3). De olika enheterna innefattar också många 

människor med olika befattningar som ska vara med och påverka kommunens utveckling. Att 

dessa verksamheter också kräver många olika typer av kompetens kan vi också konstatera då 

de personer som vi intervjuat har olika bakgrund beroende på vilken befattning de innehar. De 

tjänstemän som vi intervjuat har alla någon form av högskoleexamen. Båda de politiker som 

intervjuats har dels stor erfarenhet av bland annat företagande, men också lång erfarenhet 

inom politiken. Det nuvarande oppositionsrådet Hjalmarsson påstod att problemen som 

uppstod 2011 inte berodde på politikerna utan på bristande kommunikation från dåvarande 

tjänstemän. Av detta tolkar vi att kompetens är mycket viktigt och direkt avgörande för att en 

sådan här organisation ska fungera på ett bra sätt. Detta bör gälla framförallt de tjänstemän 

som arbetar med kommunens ekonomi, men eftersom ekonomichef Björlin och 

budgetekonom Päivänen inte arbetade för kommunen under 2011 går det inte att beskylla 

dessa för de problem som uppstod. Snarare vill vi tro att dessa har en stor del av förtjänsten 

till att kommunen någorlunda snabbt kunde vända det besvärliga tillståndet för kommunen. 

Som nämnts har Hjalmarsson och kommunalråd Kronståhl mycket erfarenhet utanför 

politiken inom företagande, något som kan innebära kompetenser i form av starka 

ledarskapsegenskaper som vi också tror kan haft stor betydelse för den stabiliserade 

ekonomin. Rätt kompetens tror vi är mycket avgörande en stabil kommunal ekonomi 

framförallt gällande tjänstemän, men även för de politiker som styr kommunen. Detta gäller 

framförallt de politiker som står högt upp i hierarkin, även om demokratin innebär att vem 

som helst oavsett bakgrund ska kunna ge sig in i politiken. Den som inte har den kompetensen 

5 
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som krävs lär inte bli och bör inte bli långvarig inom politiken då det ofta är skattebetalarna 

som drabbas om politikerna gör bort sig. Avgörande egenskaper för ledande politiker enligt 

oss är då dels ett bra ledarskap, men framförallt en förmåga att kunna förstå sig på den 

komplexitet som en kommunal verksamhet innebär. 

5.2 En gemensam strävan  
Enligt Hanson & Martinsson (2008) är det viktigt att samtliga parter i kommunens koncern 

strävar åt samma håll, det vill säga att det finns ett helhetsperspektiv, oavsett vilka som styr 

verksamheten. Det måste finnas en röd tråd från ledningsnivå till verksamhetsnivå och det 

gäller också att få kommunens olika enheter att samverka för att uppnå bästa möjliga resultat. 

En positiv och handlingskraftig styrkultur är en avgörande faktor när det gäller att skapa en 

kommun som är effektiv. 

Ett problem för Västerviks Kommun kan enligt oss just ha varit att alla dess parter inte riktigt 

strävade åt samma håll. Då tänker vi bland annat på att (dåvarande) Folkpartiet ville höja 

skatten för att ta sig ur krisen medan Moderaterna och även Socialdemokraterna inte trodde på 

den lösningen. Detta berodde enligt Hjalmarsson på att de kommuner som gjort på detta sätt 

inte kunde sänka tillbaka skatten efteråt. Detta tyder också på att det viktigaste inte är vilka 

som styr kommunen, utan att de som styr strävar åt samma håll. Bara för att Moderaterna och 

Socialdemokraterna inte verkar vilja styra tillsammans på riksnivå betyder inte det att de inte 

skulle kunna samarbeta på kommunal nivå. Precis som att bara för att Moderaterna och 

Folkpartiet (Liberalerna) brukar kunna komma bra överens i riksdagen betyder inte det per 

automatik att de skulle komma lika bra överens i en kommun. Att Moderaterna gick samman 

med Socialdemokraterna och bildade en stark majoritet tillsammans tror vi var ett viktigt steg 

för att få ordning på ekonomin. Detta eftersom vi upplever att Hjalmarsson och Kronståhl var 

överens om att krisen skulle lösas utan att höja skatten. Detta går också att koppla till Hanson 

och Martinssons (2008) teori om att de som arbetar med kommunal verksamhet också måste 

sträva efter att anpassa och utveckla sina verksamheter utifrån omvärldens förändringar och 

behov, att göra en så kallad omvärldsanalys. I detta arbete är en viktig del att utveckla 

effektiva styrsystem och processer. Med detta menar vi att om någon till exempel föreslår en 

skattehöjning som lösningen på ett problem bör det undersökas om denna metod har varit 

effektiv i andra kommuner, något som inte var fallet här. 

Eftersom att den nya majoriteten lyckades vända underläget tyder det också på att det inte är 

skattehöjningar som alltid är lösningen när till exempel en kommun ska täcka ett underskott. 
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En skattehöjning kan också göra det mindre attraktivt för personer utanför kommunen att 

flytta till just denna kommun om den kommunala skatten är högre där.  

5.2.1 Den röda tråden 

Det är också viktigt att det finns en röd tråd i den kommunala organisationen från 

verksamhetsnivå till ledningsnivå. Detta är något som enligt vår uppfattning tidigare varit en 

brist inom kommunen och vi syftar framförallt då på den bristande kommunikationen som 

Hjalmarsson beskrev. Han menade då att medarbetare kunde känna sig illojala mot sina chefer 

om de hade dåliga nyheter av redovisa och därför valde att låta bli. Av detta tolkar vi det som 

att den dåvarande ekonomichefen kan ha varit medveten om de dåliga siffrorna, men valde att 

inte meddela ledningen om detta i rädslan av att framstå som illojal. Huruvida om detta 

verkligen var fallet är svårt att säga men en sådan handling anses enligt oss vara högst 

irrationellt, speciellt då det kommer från en högt uppsatt tjänsteman. En tjänsteman som har 

vetskap om dåliga siffror bör inse att sanningen förr eller senare lär uppenbaras om denne 

väljer att hålla tyst om dessa siffror. Det innebär också att ju snabbare ett problem förs fram i 

ljuset, desto snabbare och enklare lär det vara att lösa problemet. Det som vi verkligen anser 

vara illojalt är att inte meddela sin ledning om existerande problem så snabbt som möjligt. 

När ett problem som i Västerviks Kommuns fall uppenbaras är det rationella då att ta tag i och 

försöka lösa problemet och då inte ”skjuta budbäraren”. Hjalmarsson säger också att om 

ledningen tidigare informerats om problemet hade inte några stora förändringar i 

budgetarbetet behövts göras. Detta tyder också på att ekonomichefen snarare hade framstått 

som en lojal medarbetare då kommunen skulle kunna ha undvikit eller åtminstone förminskat 

den krisen som senare uppstod.   

5.3 Att hålla budgeten 
Brorström et al. (2014) säger att det från en ledande synvinkel gäller det att kommunens 

budget hålls. Ibland är det ett strikt krav och ibland innebär det att avvikelser enbart ska ske 

om det verkligen behövs. I planeringen är det dock inte möjligt att ta hänsyn till allt som 

skulle kunna inträffa.  

Vi upplever att företrädarna för Västerviks Kommun aldrig haft för avsikt att inte hålla 

kommunens budget. Under 2011 kan det dock ha varit svårt att undvika en negativ avvikelse. 

Delar av anledningarna till detta har vi redan gått in på, som att det inte är möjligt att planera 

för att medarbetare kommer att brista i sin kommunikation med ledningen. Hjalmarsson 

nämner också att den oberoende revisionen kunde konstatera att de prognoser som 

kommunens dåvarande budget baserades på inte alls stämde överens med verkligheten. Detta 
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är också något som är väldigt svårt eller mer eller mindre omöjligt att planera för. Med 

utgångspunkt i att prognoser ska ha en någorlunda överensstämmelse med verkligenheten kan 

det få stora konsekvenser om avvikelserna blir allt för stora. Negativa avvikelser behöver 

dock inte alltid vara något dåligt. Som Hjalmarsson nämnde kunde detta vara något bra om en 

negativ avvikelse inneburit att kommunens invånarantal ökat, vilket är ett mål som 

kommunen har. Även om det är svårt att planera för en avvikelse behöver inte den eventuella 

avvikelsen innebära något dåligt utan det kan också finnas en positiv synvinkel. Det rationella 

som vi ser är att alltid budgetera för åtminstone ett mindre överskott som kan användas för att 

täcka eventuella avvikelser, något som också Hanson och Martinsson (2008) anser vara 

rimligt. Att alltid budgetera för att kommunen ska göra ett nollresultat kan vara mycket 

riskfullt och leda till stora konsekvenser om till exempel förväntade skatteintäkter är 

överskattade eller om förväntade kostnader är underskattade. Ett överskottsmål kan alltså vara 

en mycket bra förutsättning för att hålla en god ekonomi och att undvika ekonomiska kriser. 

5.3.1 Budgetens omfattning 

Brorström et al. (2014) menar att det är få kommunala dokument som innebär så mycket 

arbete och diskussion som budgeten. Budgetdokumentet är ett resultat av många människors 

arbete. I en medelstor kommun kan det röra sig om ett hundratal tjänstemän och nästan ett lika 

stort antal politiker som är involverade i budgetarbetet.  

Det råder inget tvivel om att det innebär väldigt mycket arbete och diskussion kring budgeten 

i Västerviks Kommun. Som budgetekonom Päivänen påpekade pågår budgetprocessen nästan 

hela året om och den involverar mängder av både politiker och tjänstemän. Ekonomichef 

Björlin uppskattade antalet involverade i budgetprocessen till ungefär 150 personer, en 

uppskattning som även Päivänen kunde skriva under på medan kommunalråd Kronståhl 

trodde det kunde vara ännu fler. Det går åt många månader av året till att dels ta fram ett 

budgetdokument som sedan ska granskas, men det läggs även mycket tid på att följa upp 

budgeten efter att kommunfullmäktige beslutat om den. Oavsett hur många medarbetare som 

är med och tar fram budget och hur lång tid detta tar kan vi konstatera att detta kostar 

kommunen en del pengar. Tjänstemän ska ha sina löner och politiker ska ha sina arvoden och 

självklart tillkommer även andra omkostnader. Kommunchef Mårheden uppskattade den 

årliga kostnaden för kommunens budgetarbete till cirka 10 miljoner kronor. Detta motsvarar 

då ungefär en halv procent av de totala medel som kommunen årligen har att röra sig med, 

vilket är cirka två miljarder kronor. Om detta är mycket pengar eller inte kan det råda delade 

meningar om, men som vi ser det rör det sig om en förhållandevis liten summa i jämförelse 
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med helheten. Att lägga mycket resurser på ett kvalitativt budgetarbete kan ses som en 

investering och en förutsättning för att hålla en god ekonomi. Det kan snarare bli betydligt 

dyrare för kommunen att skära ner på budgetarbetet för att kunna lägga pengar på andra 

verksamheter. Detta eftersom att det blir svårare att kontrollera att ekonomin hålls i balans om 

kommunföreträdarna inte lägger tillräckligt med tid på att ta fram en budget som också går att 

hålla. 

5.3.2 Att vara kortsiktig eller långsiktig 

Hanson och Martinsson (2008) säger också att det gäller att vara långsiktig i sitt sätt att arbeta 

och i sin inriktning. Det som är bäst på kort sikt är ofta inte det som är bäst på lång sikt. Detta 

går att avspegla i och med det som kommunalråd Kronståhl tar upp då han pratade om hur 

kommunen övergått från flerårsbudgetar till ettårsbudgetar. Att arbeta långsiktigt skulle då 

innebära att lägga budgetar som avser en längre period än ett år, men att tänka långsiktigt är 

inte alltid det bästa sättet. Då det sker mycket i omvärlden och avvikelser kan uppstå från alla 

möjliga håll kan det vara mindre riskfyllt att ha ett mer kortsiktigt arbetssätt när det gäller 

budgeten. Att arbeta långsiktigt innebär visserligen sådana fördelar som att 

kommunföreträdarna inte behöver lägga så mycket tid på att budgetera utan kan lägga mer tid 

på att utveckla kommunens verksamheter. Detta är också något som Kronståhl tar upp, men i 

och med att detta lätt kan leda till att avvikelser inte upptäcks innebär det att det inte är ett 

hållbart arbetssätt. Den mer hållbara utgångspunkten är då att på kort sikt se till att kommunen 

undviker budgetunderskott genom ett kontinuerligt budgetarbete. I och med detta skapas 

förutsättningar för en god ekonomi vilket gör att det även går att satsa i olika verksamheter på 

en längre sikt. Poängen med detta resonemang är att det långsiktiga inte alltid behöver vara 

det bästa sättet att se på saker. Vi som ekonomistudenter har läst mycket kurser i bland annat 

nationalekonomi som ofta lyfter fram att alla problem som uppstår i olika organisationer 

nästan alltid löser sig på lång sikt. Utifrån vår studie kan vi dock konstatera att det kortsiktiga 

sättet att arbeta och tänka inte ska underskattas eller uteslutas. 

5.3.3 Budgetmakt och problemformuleringsmakt 

Montin och Granberg (2013) säger att det ibland framhålls att beslut om budget är 

politikernas viktigaste instrument och att de i och med detta har budgetmakt, men inte 

problemformuleringsmakt som förekommer på annat håll, till exempel bland tjänstemän 

media och organiserade intressen.  

Som bland annat kommunalråd Kronståhl tar upp är budgeten även enligt honom det 

viktigaste styrmedlet för politiken i Västerviks Kommun. Oppositionsråd Hjalmarsson 
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beskriver samspelet som råder i kommunen mellan politiker och tjänstemän. Att då 

politikerna sätter upp mål och ambitioner för hur kommunen ska utvecklas på olika områden 

medan tjänstemännen arbetar för att ta fram vilka av dessa mål och ambitioner som är 

möjliga. Politikerna har i och med detta en typ av budgetmakt då de beslutar om hur 

kommunens resurser ska fördelas. Tjänstemännen har då en annan typ av makt i form av 

problemformuleringsmakt. Detta kan framförallt kännas igen i de prognoser som framförallt 

Päivänen arbetar med, i dessa kan hon skicka tydliga signaler till politikerna om vad som är 

möjligt. Även media har en viss problemformuleringsmakt i kommunen. Som både Päivänen 

och Kronståhl har berättat om kan media ge hård kritik till kommunens företrädare under 

svåra tider. Detta är också något som Kronståhl menar kan vara bra då det skapar incitament 

att göra ett så gott arbete som möjligt.  

5.3.4 Demokratisk betydelse 

Budgeten är enligt Broman (1986) ett viktigt politiskt instrument och att den i första hand är 

ett internt instrument för planering, genomförande och uppföljning av kommunens 

verksamhet. Den är många gånger också en betydelsefull källa för extern information till 

kommunens invånare och företag, men även för andra organisationer och statliga 

myndigheter. Den kommunala budgeten är enligt Brorström et al. (2014) efter 

kommunstyrelsens beslut en offentlig handling, vilket skapar en öppenhet som är viktig. För 

att demokratiska värden ska tillgodoses krävs det att budgeten är någorlunda begriplig. Det är 

inte bara de väl initierade som ska kunna förstå och ta del av budgetdokumenten. 

Att budgeten är ett viktigt politikiskt instrument för Västerviks Kommun har vi redan kunnat 

konstatera många gånger, men vi tror också att den kan vara en betydelsefull källa för externa 

intressenter som nämns ovan. Öppenheten är viktig just för att värna om demokratin och för 

att de medborgare som vill ta del av kommunens arbete också ska kunna göra det. 

Kommunalråd Kronståhl säger själv att han tycker det är bra att det inte bara är de som 

företräder kommunen som kan ta del av budgetdokumentet. Då kan medborgare och även 

andra intressenter komma med synpunkter på hur kommunens ekonomi sköts. Budgetekonom 

Päivänen nämnde ett exempel då ett företag i kommunen visade missnöje med hur 

kommunens ekonomi skötts. Sådana här saker tror vi också är bra för kommunen då dess 

företrädare får en chans att göra någonting åt problemen. Sedan är det inte alltid att de 

missnöjda kan få sin vilja igenom, detta lär ha varit fallet många gånger då det har lagts ner 

många skolor i kommunen som Hjalmarsson berättat om. Det viktigaste är ändå inte att alla 

ska få som de vill, men de ska ha en rätt att tycka till och eventuellt bilda opinion om de är 
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kritiska till hur kommunens politiker väljer att prioritera. Detta skapas det förutsättningar för i 

och med den öppenhet som budgeten för med sig. Det sägs att politik handlar om att 

prioritera, vilket i hög grad stämmer. Vi skulle dock hävda att politik till stor del handlar om 

att ta ansvar och att då ta ansvar för att skattebetalarnas pengar förvaltas väl. Detta baserar vi 

bland annat på det Kronståhl sa om att det är viktigt att visa respekt för medborgarna genom 

att förvalta just deras skattepengar på ett ansvarsfullt sätt. Detta underlättas också genom att 

budgetdokumentet blir en offentlig handling vilket innebär att alla synpunkter får komma 

fram och inte bara de åsikter som kommer från den sittande oppositionen.  

5.4 Budgetens syfte 

Budgeten är för många organisationer något som kräver stora resurser och för att detta ska 

vara hållbart krävs det att nyttan i slutändan blir större än kostnaderna. Vad är det för nytta 

som uppstår med budgeteringen, det vill säga vad är det för syfte som försöks uppnå (Kullvén 

2015).  

Att ta fram en budget i Västerviks Kommun är både resurskrävande och tidkrävande. 

Mårheden uppskattar kostnaden för framtagnigen av budgeten till ungefär 10 miljoner kronor, 

men å andra sidan ser han bara fördelar med budgeten. Även Björlin och Hjalmarsson kan 

bara se fördelar med att ha en budget. Päivänen kan uppleva budgeten som något statisk då 

det hela tiden händer så mycket i omvärlden som kan ändra förutsättningarna för budgetens 

hållbarhet. Kronståhl ser också mest fördelar med budgeten som styrmedel, han kan dock 

tycka att den tar fokus från verksamheterna, därför skulle han hellre sett att kommunen gjorde 

två- eller treårsbudgetar. Men eftersom kommunen tidigare har prövat detta och det inte 

fungerat menar Kronståhl att fördelarna väger tyngre än nackdelarna gällande budgeten. 

Nyttan som har uppstått med Västerviks Kommuns budgetering är att de har lyckats vända en 

osäker ekonomi till en mer balanserad sådan. Budgeten skapar också en trygghet bland flera 

parter, inte minst de som ansvarar för ekonomin, men också flera av kommunens intressenter 

som skolan, äldreomsorgen och så vidare. 

De traditionella syftena med kommunal budgetering som Brorström et al. (2014) tar upp är: 

resursfördelning, styrning, samordning och kontroll. Kullvén (2015) och Ax et al. (2009) 

väljer att redogöra för ett mer omfattande urval av syften, nämligen elva olika syften som 

delas in i kategorierna: framförhållning, ansvar och förståelse. 

I Västerviks Kommun har budgeten många syften, men några av de viktigaste är planering, 

styrning och resursfördelning. I en organisation med många olika verksamheter som 
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Västerviks Kommun finns det många viljor gällande hur resurser ska fördelas, därför är 

planering helt nödvändigt. Planeringen innebär bland annat att studera skatteprognoser för att 

kunna uppskatta framtida skatteintäkter och att beräkna kostnadsökningar som kan bero på 

höjda löner. Detta är delar av budgetarbetet som är en förutsättning för att ha kontroll på 

ekonomin och för att kunna styra helt enkelt. Kronståhl menar också att respekt måste visas  

för de som finansierar en stor del av kommunens verksamhet, nämligen skattebetalarna i 

kommunen. Detta genom att kunna visa upp en planering över hur fördelningen av 

kommunens resurser kommer att ske på ett rimligt och bra sätt 

Budgeten i Västerviks Kommun kan också syfta till kommunikation, samordning, 

information, ansvarsfördelning och dimensionering. Att kommunicera är en väldigt självklar 

förutsättning för att kunna ta fram en bra budget. Kommunikation sker mellan politiker och 

tjänstemän, mellan ledning och nämnder och så vidare. Kommunikation innebär också att 

många medarbetare blir involverade i budgetarbetet vilket i sin tur kan leda till ökat 

engagemang och ökad motivation bland dessa. 

Informationssyftet kan ha flera aspekter, dels ger budgeten information om vad kommunen 

avser att göra med sina resurser. Den ger också information om vilka prioriteringar och 

investeringar som är möjliga utifrån den planering som gjorts. Även under själva 

budgetprocessen sker ett informationsutbyte mellan medarbetare och chefer i kommunens 

olika verksamheter. Information eller kunskap som kan förbättra möjligheterna att kunna få 

fram en budget som faktiskt går att hålla. 

Budgeten är också ett sätt att delegera och fördela ut ansvar i kommunens organisation. 

Politikerna delar ut uppdrag till tjänstemännen som ska ta fram budgetunderlag som ska visa 

på vilka prioriteringar som är möjliga. Det är politikerna som har det yttersta ansvaret för att 

budgeten håller, dock har tjänstemännen ett ansvar att informera politikerna om de ser att 

något inte står rätt till. Utifrån detta kan vi konstatera att budgeten uppfyller många syften, 

inte bara de mest självklara som planering och styrning, utan även flera andra. Vi kan också 

se att flera av syftena kan kopplas samman. Till exempel får tjänstemännen ett ansvar att ta 

fram underlag för att kunna planera. Underlaget blir viktig information som måste 

kommuniceras för att nå fram. 
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5.5 Budgetprocessen 

Nilsson och Olve (2013) redogör för tre olika metoder som en organisation kan använda vid 

uppställandet sin budget. Dessa metoder är nedbrytningsmetoden, uppbyggnadsmetoden och 

den iterativa metoden. 

Budgetprocessen i Västerviks Kommun pågår nästan hela året och involverar åtminstone 150 

personer. Processen går att tolka på olika sätt när det gäller metod för uppställande. Det går att 

säga att de arbetar utifrån nedbrytningsmetoden som innebär att det är den strategiska led-

ningen som sätter ramarna för hur verksamhetens resurser ska fördelas. Budgetprocessen i 

Västerviks Kommun startar i mars varje år med ett uppstartsmöte där alla politiker och chefer 

inom kommunen deltar. Även kommunfullmäktiges tjänstemän och ekonomer från kommu-

nens olika förvaltningar och nämnder deltar i uppstartsmötet. Detta möte är till för att bland 

annat förvaltningschefer och nämndemän ska få ge sin bild av hur kommunens kommande 

inkomster bör fördelas. Utifrån detta möte kan Päivänen som är budgetekonom utforma bud-

getramar för hela kommunens verksamhet. Detta gör hon genom att ta fram volymjusteringar, 

det vill säga förändringar som kommer påverka kommunens inkomstvolymer. Detta görs för 

att skapa en uppfattning om vilka ekonomiska förutsättningar som kommunen kommer att ha 

för nästkommande år. För detta krävs det också att ha uppsikt över skatteprognoser från Sve-

riges Kommuner och Landsting som vi förstått är ett otroligt viktigt samarbetsorgan för kom-

muner i Sverige. Med hjälp av de skatteprognoser som Sveriges Kommuner och Landsting 

tagit fram går det att uppskatta kommunens skatteintäkter för nästkommande år. Kommunal-

skatt är en av de stora inkomstkällorna för kommunen och den är väldigt avgörande för vilka 

satsningar som kommunen kommer att kunna göra. Päivänen räknar också på så kallade drift-

budgetar som innebär att hon beräknar kostnaderna för löneökningar som ständigt sker i 

kommunens alla nämnder. Efter detta arbete går det att börja sammanställa budgeten, skulle 

det vara att pengarna inte räcker till måste politikerna gå in och bestämma vilka prioriteringar 

som ska göras. Under våren ska alla chefer och ekonomer på de olika förvaltningarna utvär-

dera vilka investeringsbehov som finns och lämna in förslag utifrån dessa bedömningar. 

Utifrån det förberedande budgetarbetet tas ett budgetdokument fram av de tjänstemän som 

arbetar centralt i kommunen. Budgetdokumentet skickas sedan på remiss till kommunens 

nämnder som då får ge sina synpunkter på budgeten. Även fackföreningar tar del av budgeten 

för att dels få information, men också för att kunna förhandla och tycka till om budgetförsla-

get. Kommunstyrelsen beslutar om budgeten i slutet av juni och efter detta ska alla budgetra-
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mar vara satta för att sedan kunna gå ner till förvaltnings- eller nämndnivå. Det är först nu 

som deras budgetarbete kan påbörjas, då stämmer nämnderna och förvaltningarna av sina 

kostnader mot de budgetramar som getts uppifrån. 

Utifrån detta går det att tolka att det är nedbrytningsmetoden som används. Då det är kom-

munstyrelsen som gör budgetramar för hela organisationen för att sedan nämnder och förvalt-

ningar ska kunna utforma sina egna budgetar baserat på dessa ramar. Som Björlin sa har 

kommunstyrelsen ”en påse pengar” som ska fördelas ut i kommunens alla 

er.  Fördelarna med att ha den här typen av budgetprocess enligt Anthony et al. (2014) är att 

ett större engagemang att försöka nå målen kommer att skapas bland medarbetarna. Detta 

eftersom de får vara delaktiga i budgetprocessen samt att deras information kommer att kunna 

tas tillvara. Som Päivänen nämnde är det idag fler som deltar i kommunens budgetprocess än 

vad det gjorts tidigare. Denna ökade delaktighet och kommunikation bland medarbetare inom 

kommunen kan mycket väl ha varit en bidragande orsak till den förbättrade ekonomin. Detta 

eftersom Ax et al. (2009) menar att budgeten skapar en bättre samordning och en bättre sam-

ordning leder till en bättre resursallokering inom kommunen då de olika nämnderna har in-

formation och vetskap om varandra. Detta leder till tydligare mål och det blir enklare att göra 

prioriteringar när alla de olika nämnderna är medvetna om varandras monetära behov.  

Även om själva budgeten kommer uppifrån är det ändå kraven som kommer nedifrån menar 

Kronståhl. När styrelse och fullmäktige ska fördela kommunens resurser måste de lyssna till 

alla kommunens verksamheter. Detta för att de olika verksamheterna ska få de resurser som 

behövs för att kunna hålla de kvalitetskrav som finns. Ledningen kan inte blunda för om det 

behövs extra mycket resurser i skolan till exempel. Kvalitetskrav finns inom alla kommunens 

verksamheter och om dessa inte kan uppfyllas med de medel som delas ut måste kommunsty-

relsen prioritera om resurserna. Detta gör att kommunens budgetprocess lutar mer åt en itera-

tiv metod då den har influenser av uppbyggnadsmetoden. Enligt Kullvén (2015) kan den itera-

tiva budgetprocessen variera kraftigt mellan olika organisationer och det blir då svårt att ge en 

tydlig beskrivning av tillvägagångssättet. Generellt sätt handlar den iterativa metoden om dia-

loger uppifrån och ner i organisationen, där ledningens mål och visioner möter den operativa 

kärnans önskningar och investeringsplaner.  Det blir ekonomistabens uppgift att sammanställa 

de olika nämnderna och förvaltningarnas önskemål för att kunna få enhetliga budgetar som 

någorlunda överensstämmer med allas önskemål. 
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Nackdelarna med en iterativ budgetprocess enligt Anthony et al. (2014) är att den tar lång tid 

att utföra och att även ifall fler blir involverade i budgetprocessen kommer deras engagemang 

att undermineras när justeringar måste göras hela tiden fram och tillbaka. Vi anser dock att 

fördelarna med den iterativa budgetprocessen långt överväger nackdelarna eftersom vi redan 

har sett att Västerviks Kommun har lyckats ta sig ur ett mycket stort budgetunderskott från de 

tidigare åren då det var ett annorlunda upplägg på budgetprocessen. Utöver detta undviker den 

iterativa metoden de nackdelar som Anthony et al. (2014) beskriver finns gällande uppbygg-

nadsmetoden, nämligen att kommunens medarbetare blir för lite involverade vilket då skulle 

tillföra en minimal input från deras sida. I en demokratiskt styrd organisation bör det inte vara 

några få som bestämmer hur budgeten ska se ut. Det krävs samtal och förhandling med hela 

organisationen och kanske ibland även med externa parter. Detta för att budgeten ska bli så 

bra som möjligt och skapa så mycket nytta som möjligt. 

5.6 Budgetuppföljning 

Enligt Nilsson och Olve (2013) är uppföljningen avsedd att analysera avvikelser för att kunna 

vidta lämpliga åtgärder. Ett tillvägagångssätt som Västerviks Kommun använder sig av är 

månadsrapporter. Dessa ska, enligt Mårheden redovisa vilka avvikelser som inträffat och 

varför de inträffat och utifrån dessa avvikelser föreslås åtgärder på hur avvikelserna kan 

undvikas i framtiden. Detta anser vi vara ett väldigt bra sätt att kontinuerligt kunna ha kontroll 

över verksamheten och reagera på de avvikelser som kan uppstå för att förhindra att 

ekonomiska kriser uppstår igen på grund av en allt för stel budget och föränderlig omvärld.  

Ax et al. (2009) menar att budgetuppföljningar möjliggör för bättre underlag för nya budgetar. 

Att göra en budgetuppföljning ger en bättre insikt om vad som har gått fel i årets 

budgetprocess och vid beräknandet av de budgeterade värdena. Denna regelbundna 

uppföljning leder till att budgetprocessen förbättras varje år. Hjalmarsson berättar att det finns 

personer i kommunens nämnder som har i arbetsuppgifter att enbart arbeta med avvikelser. 

Detta för att kunna notera de avvikelser som ständigt sker och för att kunna ha kontroll över 

verksamheten. Kommunen lägger mer tid på uppföljning än vad de lägger på budgetplanering, 

med dessa erfarenheter, menar Hjalmarsson, att det ges förutsättningar att göra en ännu bättre 

budget nästa år. Det Ax et al. (2009) menar med att budgetuppföljningen leder till bättre 

budgetar har vi sett att det stämmer in på Västerviks Kommun och att det är ett steg i rätt 

riktning att fortsätta förvalta verksamheten på. Vi anser det vara en viktig beståndsdel som 

annars gör en budget nästintill värdelös om ingen analys görs på vad som stämde och vad som 

behövde förbättras med budgeten. Utan budgetuppföljningen blir det nästan samma sak som 
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att inte använda en budget då det inte finns en kontroll på att budgeten har följts och att de 

utsatta målen har uppnåtts.  

Kullvén (2015) menar att budgeten är uppbyggd på det sättet att det ska finnas någon som är 

ansvarig för varje post, detta gör det möjligt med uppföljningen att kräva ansvar för varje 

avvikelse som uppstår. Gällande ansvarsfördelningen för kommunens budget berättar 

Päivänen att det är upp till varje chef vad gäller det ekonomiska ansvaret. Päivänen har själv 

inget ekonomiskt ansvar, men hon har däremot en skyldighet och ett ansvar att meddela 

ledning om hon upptäcker risker eller problem i ekonomin. Att ha budgeten uppbyggd på 

detta sätt tycker vi är ett bra sätt att se till att det alltid finns någon som har vetskap och 

kontroll över de eventuella problem som kan uppstå vilket också innebär att det går att planera 

utefter det som upptäcks i god tid innan det är försent. 

Budgetuppföljningen möjliggör, enligt Ax et al. (2009), för tillämpning av information som 

diskussionsunderlag. Fakta om de uppstådda avvikelserna som blir upptäckta under 

uppföljningen syftar då till att ge bättre underlag för diskussioner än diskussioner baserade på 

gissningar och rykten. Hjalmarsson menar att det nästan alltid uppstår avvikelser och då följs 

de upp för att kunna analysera vad dessa beror på, detta för att lära sig det till nästa år. Därför 

är det väldigt viktigt att ta del av avvikelserna och det är utifrån detta som uppföljningen sker. 

Det finns också ett intresse att se vad som händer i de olika nämnderna och i de kommunala 

bolagen, detta medför att Hjalmarsson har en ständig dialog med ledamöter och representanter 

därifrån. Detta för att få veta vilka avvikelser som sker, oavsett om det rör sig om skola, 

äldreomsorg eller något annat. Vi tycker att det är bra att en öppen kommunikation sker 

mellan de olika nämnderna vilket skapar ett gott underlag för att bearbeta och skapa nya 

budgetar med input från olika nämnder och specialiserade individer som har förvärvat 

ovärderlig kunskap. Just dessa specifika individer har själva fått ansvara för vissa poster och 

vet då bäst vad som kan förbättras och vad som kan ha lett till att avvikelserna uppstått. 
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 Slutsats 
I slutsatsen sammanfattar vi studien med avslutande reflektioner och vi besvarar 

frågeställningar och syfte. 

 

6.1 Besvarande av frågeställning 

 Vilka förändringar av budgetarbetet i Västerviks Kommun har gjorts efter det 

stora underskottet från 2011? 

2011 var ett dåligt år för ekonomin i Västerviks Kommun, eftersom det uppstod ett stort un-

derskott på ungefär 60 miljoner kronor. Detta försatte kommunen i en tillfällig kris och den 

dåvarande majoriteten insåg att en radikal förändring i det kommunala budgetarbetet var nöd-

vändigt. En viktig del i att kommunen lyckats ta sig ur det instabila läget ser vi i att det redan 

fanns kompetenta politiker som gemensamt tog ansvar för att för kommunen ur knipan. Vi ser 

också en viktig del i att det efter 2011 anställts två nya medarbetare i form av ekonomichef 

och budgetekonom, varav tjänsten budgetekonom tillkom efter 2011. Dessa som med sin 

kompetens har varit med och arbetat fram förändringar i kommunens budgetarbete. Föränd-

ringar som varit nödvändiga för att komma bort från ett tidigare budgetarbete som enligt flera 

kommunföreträdare upplevts ha fungerat på ett väldigt ostrukturerat och ohållbart sätt. 

Det som många förespråkade innan krisen var att långsiktighet var viktigt. Trots denna viktiga 

aspekt visade det sig snarare att den var för stel och otillämplig än att den bidrog till en lång-

siktig säkerhet. Dessa problem uppenbarades när Västerviks Kommun tidigare använde sig av 

tvårsbudgetar för att kunna planera långsiktigt. Den långsiktiga planeringen var dock inte till-

räckligt anpassad för omvärlden som visades sig vara allt för föränderlig i jämförelse med den 

rigida tvårsbudgeten. Västerviks Kommun började istället använda sig utav ettårsbudgetar 

vilket resulterade i att ekonomin förbättrades markant. Ettårsbudgeten gjorde att Västerviks 

Kommun enklare kunde hantera omvärldspåverkan genom att månadsvis dela upp ettårsbud-

geten och granska de eventuella avvikelser som uppstår. Detta har troligtvis varit en stor bi-

dragande orsak till att kommunen har fått en bättre översikt av ekonomin vilket i sin tur också 

har lett till att de kan reagera snabbare för att kunna anpassa sig efter omvärldspåverkningar. 

Det är idag fler medarbetare som involveras i kommunens budgetprocess än vad det gjordes 

tidigare. Budgetprocessen har blivit mer iterativ vilket innebär att fler får göra sina röster 

hörda vilket skapar engagemang, motivation, kommunikation, tydligare mål och en klarare 
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bild av vilka prioriteringar som ska göras. Även om den iterativa budgetprocessen kritiseras 

för att ta lång tid och medföra extra administrativa kostnader anser vi att fördelarna här över-

väger nackdelarna. Att budgetprocessen blir mer resurs- och tidkrävande ser vi som helt nöd-

vändigt då detta bidrar till att kommunen undviker stora budgetavvikelser som på sikt kan bli 

betydligt dyrare för kommunen. Det går att konstatera att budgetprocessen idag är mer decent-

raliserad än vad den varit tidigare och decentralisering är något som vi tror är viktigt för att en 

demokratiskt styrd organisation ska fungera på ett bra sätt. Att fler deltar i budgetprocessen 

bidrar också till ett kunskapsutbyte mellan kommunens olika enheter, denna kunskap kan helt 

klart vara en grund för att lägga en så bra budget som möjligt. Detta har möjliggjort för att en 

röd tråd har skapats som går från verksamhetsnivå till ledningsnivå, en röd tråd som tidigare 

var bristfällig med avseende på den bristande kommunikationen som rådde då medarbetarna 

kunde känna sig illojala om de hade dåliga nyheter att redovisa vilket gjorde att de istället 

valde att inte säga något alls. Detta anser vi var en markant förbättring som troligtvis har 

skapat en bättre miljö inom kommunen där medarbetarna inte behöver känna rädsla för att 

frambringa negativa nyheter. Som oppositionsråd Hjalmarsson också pekat på så har den 

öppna kommunikationen lett till att det har blivit enklare att hantera de avvikelser och pro-

blem som uppstår när de uppdagas direkt istället för när det är försent.  

Den kanske viktigaste förändring som vi ser det gällande budgetarbetet i Västerviks Kommun 

är de förändringar som gjorts i kommunens budgetuppföljning. En stor anledning till att 

kommunen hamnade i det besvärliga läget som de gjorde var att budgetarnas utfall innehöll 

alldeles för stora avvikelser. De som arbetar med budgeten lägger idag betydligt mer tid på att 

följa upp budgeten vilket gör att avvikelser enklare kan upptäckas. Att lägga mycket resurser 

har även gynnat kommunen på andra sätt då kontrollen och tryggheten ökar. En välfunge-

rande budgetuppföljning gör också att framtida budgetar innehåller allt mindre avvikelser och 

stämmer överens allt bättre med verkligheten. 

6.2 Teoretiska och praktiska implikationer  
Som det är beskrivet i teorin att det sällan är en metod för budgetprocessen som genomsyrar 

verksamheten (Kullvén 2015) går det även att se detta inom Västerviks Kommun där de an-

vänder sig av den iterativa budgetprocessen i form av att budgeten kommer uppifrån men att 

kraven kommer nedifrån det vill säga att en nedbrytningsmetod används med influenser av 

uppbyggnadsmetod. Detta eftersom att styrelse och fullmäktige måste lyssna på kommunens 

verksamheter när resurserna fördelas för att verksamheterna ska kunna hålla de kvalitetskrav 

som ställs uppifrån.  
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Vad gäller budgetuppföljningen i Västerviks Kommun stämmer den i hög grad överens med 

det som Nilsson och Olve (2013); Ax et al. (2009) och Kullvén (2015) har beskrivit den som. 

Där de menar att budgetuppföljningen är avsedd att analysera avvikelser, skapa bättre un-

derlag för nya budgetar, kräva ansvar av anställda och leda till diskussion. Allt detta gör Väs-

terviks Kommun med månadsrapporter som analyserar avvikelserna och skapar ett bättre un-

derlag för nya budgetar. Budgeten är uppbyggd på det sättet att det ekonomiska ansvaret lig-

ger på alla chefer vilket gör det lätt att se vem som bär ansvar för vilka avvikelser som kan 

tänkas uppstå. Budgetuppföljningen inom Västerviks Kommun leder också till att det finns en 

ständig dialog mellan de olika enheterna inom kommunens organisation.  

Även när det gäller budgetens syfte tyder undersökningen på att den till stor del stämmer 

överens med den teori som nämns av Kullvén (2015); Brorström et al. (2014) och Ax et al. 

(2009). Det som främst stämmer överens är att syftet med budgeteringen i Västerviks Kom-

mun har att göra med planering, styrning, resursfördelning, kommunikation, samordning och 

ansvarsfördelning. Det ska dock nämnas att bara för att teorierna stämmer överens på Väster-

viks Kommun är det inte säkert att det gör det på alla kommuner i Sverige. Detta eftersom 

studien bara har genomförts på en kommun vilket gör det svårt att generalisera slutsatserna. 

Dock går det att göra en liten generalisering med grunden att alla kommuner måste följa lagen 

från 1862 (Brorström et al. 2014) som säger att alla kommuner måste ha en budget. Det som 

då skulle kunna skiljas skulle snarare vara vilka prioriteringar som görs i budgeten och detta 

skulle bero mer på ideologiska skäl.  

Vi anser att det finns en möjlighet att använda detta arbete som en typ av mall för kommuner i 

en liknande sits som antingen själva upplever en kris de behöver ta sig ut ur eller en ekono-

misk situation de försöker förbättra. Den här rapporten kan även tjäna som en bra upplysning 

för nya och befintliga medarbetare på Västerviks Kommun för att minska riskerna för att 

samma typ misstag inte ska begås igen. Vi anser att det finns en möjlighet att använda detta 

arbete som en typ av mall för kommuner i en liknande sits som antingen själva upplever en 

kris de behöver ta sig ut ur eller en ekonomisk situation de försöker förbättra. Den här rappor-

ten kan även tjäna som en bra upplysning för nya och befintliga medarbetare på Västerviks 

Kommun för att minska riskerna för att samma typ misstag inte ska begås igen.   
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6.3 Förslag till framtida forskning 
En fråga som uppstår i samband med detta arbete är hur andra kommuner som har varit i lik-

nande situationer har gjort för att lösa en ekonomisk kris för att se ifall det finns en gemensam 

nämnare för hur dessa situationer kan lösas. 

Utifrån våra intervjuer kunde vi konstatera att det inte bara har varit Västerviks Kommun som 

har haft problem med stora budgetunderskott, bland annat hade kommuner som Kalmar och 

Oskarshamn haft ännu större underskott. Därför ser vi en relevans i att även undersöka hur 

budgetarbetet i dessa eller någon annan kommun har fungerat. Resultaten från en sådan even-

tuell studie skulle då kunna jämföras med vår studie för att se om budgetunderskott i andra 

kommuner haft liknande orsaker eller om dessa berott på helt andra faktorer. En sådan studie 

skulle kunna öka trovärdigheten för denna studie om resultaten skulle visa sig vara av likartad 

natur, men det skulle även kunna ifrågasätta vår egen studie om resultaten i stor utsträckning 

gav andra svar. Om resultaten från en sådan studie skulle likna vårt arbete skulle det då också 

bli mer legitimt för framtida uppsatsförfattare att kunna generalisera.  

En annan fråga som kommer upp är hur medarbetare i en kommuns lägre led ställer sig till 

budgeten som styrmedel. I vår studie har vi enbart intervjuat kommunföreträdare som sitter 

högre upp i hierarkin och därmed har ett större inflytande över budgetarbetet. Den bilden som 

vi fått från våra respondenter är att budgetarbetet fungerar väldigt bra, därför skulle det vara 

av intresse att undersöka hur medarbetare med något mindre inflytande ställer sig till budget-

arbetet. I samband med en sådan studie skulle det även kunna vara relevant att undersöka hur 

medarbetarnas motivation påverkas av budgetarbetet på ett djupare plan än vad som tas upp i 

detta arbete.  Vår egen studie visar förvisso på att medarbetare känner sig motiverade av att 

arbeta med budgeten, men den säger väldigt lite om hur medarbetarna känner sig motiverade 

och detta anser vi skulle vara intressant att göra en mer fördjupad studie av. Att medarbetare 

både i övre och lägre positioner känner sig motiverade och engagerade tror vi är extra viktigt i 

en demokratisk organisation, därför anser vi att en sådan studie skulle kunna vara av stort 

intresse. 
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6.4 Avslutande reflektioner 
Västerviks Kommun kan idag ses som ett föredöme för andra kommuner, detta var inte fallet 

för några år sedan. Även om underskottet från 2011 egentligen inte var särskilt anmärknings-

värt som vi först trodde, var det ändå en trend som behövde brytas. Ett lyckat budgetarbete 

förbättrar möjligheterna för att kommunen på sikt ska kunna uppnå sina mål även om kom-

munen i framtiden kommer att stå inför flera utmaningar. En offentlig verksamhet som en 

kommun måste ständigt anpassa sig efter saker som sker i omvärlden. Detta eftersom nya 

problem alltid kommer att uppstå, nya problem som kräver nya lösningar. I Västerviks Kom-

mun är det viktigt med ett ständigt förbättringsarbete för att kunna möta de problem och ut-

maningar som ständigt dyker upp. Att förändra budgetarbetet gav snabbt ett mer tillfredsstäl-

lande resultat för kommunen, men denna förändring kommer förmodligen inte att fungera för 

all framtid. Därför måste kommunen ha ett successivt förbättringsarbete inom alla områden, 

både när det gäller budgetprocessen, men också andra områden som skola och äldreomsorg. 

Uppsatsens titel Budgetera mera kommer ifrån att vi utifrån vår studie ser att det nästan inte 

går att lägga för mycket tid på att arbeta med budgeten. Detta innebär då att lägga mycket 

kraft vid framtagningen av budgeten så att utfallet kommer så nära det verkliga som möjligt. 

Det har för Västerviks Kommun också inneburit att involvera fler medarbetare budgetproces-

sen så att bland annat all kompetens tas till vara. En mer decentraliserad budgetprocess inne-

bär också andra fördelar som bland annat mer kommunikation, mer engagemang, mera utbyte 

av kunskap vilket i sin tur leder till en bättre budget som kommer att ligga så nära det verkliga 

utfallet som möjligt. Det viktigaste av allt som vi ser det är ändå att det läggs mycket kraft på 

budgetuppföljningen då den är en förutsättning för att ha kontroll på ekonomin, men också för 

att kunna upptäcka negativa avvikelser i god tid.  

Att lägga mycket resurser på kommunens budgetarbete medför såklart en del kostnader och 

det finns säkert kommuninvånare som hellre skulle se att dessa pengar lades på annat. Som vi 

ser det är det dock att dessa pengar kan ses som en investering i att kommunen ska hålla en 

god ekonomi och undvika kriser. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide [Tjänstemän] 

Allmänt 

1. Vilken position har du här på kommunen och hur länge har du arbetat här? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vilka arbetsuppgifter har du generellt här på kommunen?  

Om Västerviks Kommun 

1. Hur har ekonomin i Västerviks Kommun sett ut de senaste 5 åren? Är det några 

särskilda händelser som har haft stor påverkan på kommunens ekonomi? 

2. Vilka är kommunens huvudsakliga intäkter och kostnader? 

3. Vad består kommunens investeringar till störst del av? 

4. Vad har kommunen för kort- och långsiktiga mål? 

5. Används någon särskild strategi eller verksamhetsplan för att nå målen?  

Budgeten 

1. Vilka uppgifter ingår i ditt arbete som rör kommunens budget? 

2. Hur är ansvarsfördelningen när det gäller budgeten? 

3. Vilket ansvar har du som tjänsteman för att kommunens ekonomi fungerar? 

4. Vad skulle du säga är syftet med att kommunen använder sig av en budget? 

5. Vilka olika typer av budgetar används i kommunen? Varför just dessa? 

6. För vilka perioder görs budgetar? 

7. Hur går det till vid uppställandet av kommunens huvudbudget (budgetprocessen)? 

8. Vilka och ungefär hur många är involverade i denna process? 

9. Vilka fördelar/nackdelar ser du med budgeten som styrmedel?  

10. På vilket sätt skulle du säga att budgetarbetet påverkar kommunens ekonomi? 

11. Görs någon budgetuppföljning? Vad är i så fall syftet med detta? 

12. Kan det ske förändringar i budgeten efter att den fastställts? Vad beror i så fall dessa 

förändringar på? 

13. Blir kommunens budget granskad och kritiserad utifrån? Av i så fall vilka? 

Övrigt 

1. Vilka ekonomiska utmaningar skulle du säga att Västerviks Kommun står inför i 

framtiden? 

2. Används några andra viktiga styrmedel inom kommunen? Hur används de i så fall? 

 

  



   
 

63 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide [Politiker] 

Allmänt 

1. Vilken position har du här på kommunen och hur länge har du arbetat här? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vilka arbetsuppgifter har du generellt här på kommunen?  

Om Västerviks Kommun 

1. Hur har ekonomin i Västerviks Kommun sett ut de senaste 5 åren? Är det några 

särskilda händelser som har haft stor påverkan på kommunens ekonomi? 

2. Vilka är kommunens huvudsakliga intäkter och kostnader? 

3. Vad består kommunens investeringar till störst del av? 

4. Vad har kommunen för kort- och långsiktiga mål? 

5. Vilka mål vill du som politiker att Västerviks Kommun ska uppnå?  

6. Används någon särskild strategi eller verksamhetsplan för att nå målen?  

Budgeten 

1. Vilka uppgifter ingår i ditt arbete som rör kommunens budget? 

2. Hur är ansvarsfördelningen när det gäller budgeten? 

3. Hur samspelar tjänstemän och politiker i budgetarbetet?  

4. Vad skulle du säga är syftet med att kommunen använder sig av en budget? 

5. Vilka olika typer av budgetar används i kommunen? Varför just dessa? 

6. För vilka perioder görs budgetar? 

7. Hur går det till vid uppställandet av kommunens huvudbudget (budgetprocessen)? 

8. Vilka och ungefär hur många är involverade i denna process? 

9. Vilka fördelar/nackdelar ser du med budgeten som styrmedel?  

10. På vilket sätt skulle du säga att budgetarbetet påverkar kommunens ekonomi? 

11. Görs någon budgetuppföljning? Vad är i så fall syftet med detta? 

12. Kan det ske förändringar i budgeten efter att den fastställts? Vad beror i så fall dessa 

förändringar på? 

13. Blir kommunens budget granskad och kritiserad utifrån? Av i så fall vilka? 

Övrigt 

1. Vilka ekonomiska utmaningar skulle du säga att Västerviks Kommun står inför i 

framtiden? 

2. Används några andra viktiga styrmedel inom kommunen? Hur används de i så fall? 
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