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Revidering av tidplan för styrning och uppföljning
Förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2021
daterad 2021-06-03.

Ärendet
Följande revideringar av tidplanen för styrning och uppföljning 2021 föreslås:
 Datum för delårsrapport 2, januari-augusti, ändras till att kommunstyrelsen
fastställer delårsrapporten den 26 oktober och kommunfullmäktige
godkänner delårsrapporten den 15 november.
 Datum för den gemensamma analysdagen ändras till den 21 oktober.
 Datum för den gemensamma beredningsdagen den 27 oktober utökas till
att även omfatta 28 oktober.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om ärendet den 8 juni 2021.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att tiden för delårsrapport 2 behöver utökas främst för att
säkerställa att rapporten är av god kvalité. I den externa översyn av kommunens
ekonomiprocesser som är genomförd framgår att tiden för arbetet med både
årsredovisningen och delårsrapporterna är mycket kort, vilket kan leda till en
missvisande bild av kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning
och inte leva upp till god redovisningssed.
I planeringen för 2022 kommer förvaltningen att föreslå utökade tider för
årsredovisningen och delårsrapporter.
Datumet för den gemensamma analysdagen flyttas till den 21 oktober för att
anpassas bättre utifrån de föreslagna tiderna för delårsrapport 2. Den
gemensamma beredningsdagen utökas med ytterligare en dag efter synpunkter
från 2020 års motsvarighet.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.
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Sociala och miljömässiga konsekvenser
Ärendet har inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-09
Reviderad tidplan för styrning och uppföljning 2021, daterad 2021-06-03

Hans Nyström
Ekonomichef
Enköpings kommun
Beslutet skickas till:
MBN, för kännedom
SN, för kännedom
TN, för kännedom
UAN, för kännedom
UPN, för kännedom
VON, för kännedom
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Reviderad tidplan för styrning och uppföljning
2021
Årsredovisning för 2020
Kommunens ekonomi och verksamhet inkl. interna kontrollplaner följs årligen
upp i kommunens årsredovisning. Årsredovisningen fastställs av
kommunstyrelsen och överlämnas sedan till kommunfullmäktige för
godkännande.

Tidplan

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Rapportering av bolagens reviderade sifferunderlag till
kommunens sammanställda redovisning samt slutlig
skatteberäkning

2021-01-20

All uppföljning och analys från nämnder, bolag och
kommunalförbund klarspråkad och inlämnad

2021-01-31

Förslag till årsredovisning klart, överlämnas till revisionen

2021-02-26

Nämnderna tar beslut om årsredovisning senast

2021-02-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
årsredovisningen

2021-03-09

Bolagens årsredovisningar behandlade och underskrivna
av styrelsen

2021-03-12

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen

2021-03-23

Slutrevisionssammanträde

2021-03-31 (prel)

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och
beslutar om ansvarsfrihet

2021-04-12

Besöksadress
Linbanegatan 12

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
70 72 7-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
kommunledningsforvaltningen@enkoping.se
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Kommunledningsförvaltningen kommer att lämna mer detaljerade anvisningar
för processen med att ta fram årsredovisningen senast 13 november 2020.

Delårsrapporter
Två delårsrapporter med prognos för helåret ska tas fram under året. Den första
delårsrapporten avser perioden januari till och med april och fastställs av
kommunstyrelsen och är en något fylligare månadsrapport än de ordinarie
månadsrapporterna. Denna rapport kommer i år inte att behandlas av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Den andra delårsrapporten avser perioden
januari till och med augusti och ska behandlas av kommunfullmäktige.
Innehållet i denna andra rapport liknar årsredovisningen, styrs av lagkrav och
granskas även av revisionen. I delårsrapport 2 följs även nämndernas interna
kontrollplaner upp.

Tidplan delårsrapport 1, januari-april
All uppföljning och analys från nämnder, bolag och
kommunalförbund inlämnad

2021-05-10

Förslag till delårsrapport klart

2021-05-18

Kommunstyrelsen behandlar delårsrapporten

2021-05-25

Tidplan delårsrapport 2, januari-augusti
All uppföljning och analys från nämnder, bolag och
kommunalförbund inlämnad

2021-09-10
2021-09-20

Förslag till delårsrapport klart, överlämnas till revisionen

2021-09-23 (prel)
2021-10-06 (prel)

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
delårsrapporten

2021-09-14
2021-10-12

Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten

2021-09-28
2021-10-26

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten

2021-10-18
2021-11-15
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Kommunledningsförvaltningen kommer att lämna mer detaljerade anvisningar
för processen med att ta fram delårsrapporterna.

Månadsrapporter
En månadsrapport med prognos för helåret ska tas fram under året.
Rapportering sker den femte arbetsdagen, månaden efter rapportmånad.
Månad

Rapporteras
till KLF

Datum för
kommunstyrelsens
arbetsutskott

Behandlas av
kommunstyrelsen

Oktober

2021-11-05

2021-11-09

2021-11-23

Intern kontrollplan
Alla nämnder ska varje år anta en plan för hur de ska följa upp den interna
styrningen och kontrollen. Resultatet från uppföljningen ska rapporteras till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern styrning
och kontroll med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter, vidta
åtgärder i de fall det behövs förbättringar samt sammanställa en rapport till
kommunens revisorer.
Från och med 2021 kommer nämndernas interna kontrollplaner ingå i
årsplanerna och följs upp i delårsrapport 2 och i årsredovisningen.

Tidplan intern kontrollplan 2020
Nämndernas slutuppföljning av intern kontrollplan 2020
inlämnas till kommunledningsförvaltning

2021-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar nämndernas
slutuppföljning av interna kontrollplaner för 2020

2021-03-09

Kommunstyrelsen behandlar nämndernas slutuppföljning av
interna kontrollplaner för 2020

2021-03-23
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Årsplan med budget 2022 samt taxor och avgifter
Kommunfullmäktiges årsplan med budget anger förutsättningarna för
kommande års verksamhet och ekonomi. Den av kommunfullmäktige tilldelade
budgeten utgör den ekonomiska ram som respektive nämnd har att ansvara för.
Tidplan
Gemensam analysdag utifrån kommunens årsredovisningar

2021-02-12

Gemensam planeringsdag – underlag till beredning
KF:s årsplan 2022

2021-03-10

Nämnderna tar beslut om taxor och avgifter för 2022 senast

2021-03-31

Kommunstyrelsen behandlar KF:s årsplan 2022 med budget

2021-05-25

Kommunfullmäktige fastställer KF:s årsplan 2022 med budget

2021-06-14

Gemensam analysdag utifrån kommunens delårsrapporter

2021-09-30
2021-10-21

Gemensam beredningsdag inför beslut av nämndernas
årsplaner 2022

2021-10-27 2021-10-28

Nämnderna beslutar senast om årsplan 2022 med budget,
protokoll och handlingar skickas till: ks.dia@enkoping.se

2021-12-31

Kommunstyrelsen beslutar KS årsplan 2022 med budget
senast

2022-01-14
(prel)

Nämndernas årsplaner lämnas som information till
kommunfullmäktige

Februari
2022

Namn

