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Sammanfattning 
I Kommunallagen regleras nämndernas redovisningsskyldighet till kommunfullmäktige. I KL 3:15 
framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som full-
mäktige har lämnat till dem. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen av redovisningen 
och formerna för den. 
Redovisningsskyldigheten har sin utgångspunkt i återrapportering av verksamhetens mål och mått 
samt hur ekonomi, resultat och finansiella ställning påverkas under året. 
 

Verksamhet 
Återrapportering till kommunfullmäktige avseende verksamheten sker vid tre tillfällen under året. 
Första rapporttillfället sker efter tertial 1 (januari-april), andra rapporten avser tertial 2 ( januari-
augusti) och tredje rapporten utgörs av årsredovisningen och omfattar hela verksamhetsåret. 
 
Strukturen för rapporteringen styrs i ett kommungemensamt verksamhetssystem där resultat och 
utfall rapporteras på verksamhetsnivå. Rapporterna innehåller även en sammanfattning och be-
dömning av utvecklingen av kommunens hela verksamhet. 
 

Ekonomi     
Kommunfullmäktige ska behandla  den ekonomiska utvecklingen vid tre tillfällen under året. Första 
rapporttillfället sker efter tertial 1 (januari-april), andra rapporten avser tertial 2 (januari-augusti) och 
tredje rapporten utgörs av årsredovisningen och omfattar hela verksamhetsåret. I redovisningen 
efter tertial två ingår även resultat och finansiell ställning för kommunen t o m juni månad. Redo-
visningen efter tertial två utgör därmed också kommunens delårsrapport. Rekelverket kring innehåll 
och omfattning i delårsrapporten finns i KRL, Kommunal redovisnings lag. 
 
Den ekonomiska rapporteringen till kommunfullmäktige bygger på den löpande ekonomiuppfölj-
ningen till kommunstyrelsen som styrs av en kommungemensam arbetsrutin och mall. Nämnd och 
utskott ska behandla ekonomisk uppföljning vid varje sammanträde.  
 
Den ekonomiska rapport som nämnd och styrelse redovisar till kommunfullmäktige omfattas av 
samma kommungemensamma struktur. 
Rapporten ska innehålla  

• Den aktuella ekonomiska ställningen redovisad på verksamhetsnivå kopplad till nämn-
den/styrelsens ansvarsområde och budget 

• En redovisning av utvecklingen av personalkostnader fördelad på verksamhetsnivå 
• Nämndens/styrelsens kommentar till väsentliga avvikelser 
• En bedömning av årets resultat (prognos) på verksamhetsnivå samt kommunnivå sam-

manställd i en resultaträkning  och kassaflödesanalys. 
• Redovisning av utveckling av investeringsverksamheten 

 
 


