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Reglemente för driftbudget och
investeringsprojekt i Norrtälje kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2020-05-11, § 51
Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras i kommunallagen och i rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning.
Norrtälje kommun tillämpar flerårsplanering. För varje år omfattar Mål och budget
verksamhet och driftbudget år ett och plan för år två och år tre. Investeringarna omfattar
ram för minst tre år. I Mål & budget ska även finnas en långsiktig finansiell analys liksom
en långsiktig investeringsram.

§ 1 Reglementets syfte
Detta reglemente syftar till att tydliggöra Norrtälje kommuns regler för driftbudget och
investeringsprojekt samt avvikelser och återrapportering.
§ 2 Driftbudget
Kommunfullmäktige fastställer en nettoram per nämnd/styrelse med en fördelning netto
per verksamhet för respektive nämnd/styrelse i Mål och budget.
I nämnds budget ska tydligt framgå vad som är externa och interna intäkter och
kostnader.
I budgetsammanställningen ska det tydligt framgå vad som är taxefinansierad
verksamhet. Med taxefinansierad verksamhet menas i detta sammanhang VAverksamhet och renhållning.
Av kommunfullmäktige tilldelad ram gäller för budgetåret. Nämnds eller styrelses budget
ska inte ändras under året. Avvikelse i förhållande till beslutad budget redovisas i
samband med uppföljning och rapportering.
Nämnd får inte besluta om åtgärder som medför kostnader för annan nämnd utan att den
andra nämnden godkänt åtgärden. När en nämnd fattar ett beslut eller avstår från att fatta
ett beslut med konsekvens för annan nämnd ska ärendet alltid samberedas med berörda
nämnder.
§ 3 Taxor och avgifter
I samband med beslut om Mål & budget beslutar kommunfullmäktige om:
- taxans storlek i taxefinansierad verksamhet
- skattefinansiering för taxefinansierad verksamhet
- uttag av avgifter för kommunal verksamhet
Kommunfullmäktige beslutar om planerat överuttag av renhållningstaxa för fondering till
specifikt ändamål.
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§ 4 Bidrag till utförare
Kommunfullmäktige beslutar om bidrag till utförare som pengbelopp och ersättning till
utförare av kommunal verksamhet. Beslut fattas tillsammans med kommunfullmäktiges
beslut om Mål och budget.
§ 5 Investeringar
Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om investeringsramar i Mål och budget för
kommande treårsperiod.
Av kommunfullmäktige (eller beslutande instans enligt reglemente/delegationsordning)
beslutad investeringsbudget per projekt gäller. Avvikelse i förhållande till
investeringsbudget redovisas i samband med uppföljning och rapportering.
Inom ramen för kommunstyrelsens årliga investeringsram kan kommunstyrelsen fatta
beslut om investeringar till ett maximalt belopp om 20 mnkr per objekt.
Beslutade, men inte påbörjade eller avstannade, investeringar över tre år från
beslutsdatum ska omprövas av kommunfullmäktige (eller beslutande instans enligt
reglemente/delegationsordning). Om investeringsprojektet inte påbörjats eller avstannats
kan det finnas skäl att avsluta projektet. Beslut om att avsluta projekt fattas i samband
med delårs- och årsbokslut.
Slutredovisning av investeringsprojekt sker löpande, dock senast tre månader efter att
projektet är avslutat. Om det uppstår särskilda skäl kan i undantagsfall slutredovisning
ske senare än tre månader.
Beslut om avbrytande av förstudier och utredningar avseende investeringar fattas av
kommunstyrelsen, som då finansierar redan nedlagda kostnader.

§ 6 Köp och försäljning av anläggningstillgångar, exploateringsfastigheter samt
statlig medfinansiering
Kommunfullmäktige beslutar om köp och försäljning av fastigheter och bostadsrätter.
Kommunstyrelsen har dock beslutanderätt för köp av försäljning av fastigheter och
bostadsrätter upp till 20 mkr i varje enskilt fall.
Beslut om avbrytande av exploateringsprojekt kan endast fattas av kommunstyrelsen,
som då finansierar redan nedlagda kostnader.
Avyttring av tillgångar ska normalt ske till marknadsmässigt pris. Fastigheter som bedöms
sakna strategiskt värde avyttras till största möjliga ekonomiska värde för
kommuninvånarna.
Kommunstyrelsen ansvarar för inventarier som inte längre nyttjas och är avskrivna.
Uppföljning och rapportering av genomförda inköp och försäljningar av fastigheter och
bostadsrätter löpande.
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Slutredovisning ska ske snarast efter det att ett exploateringsprojekt i väsentliga delar är
slutfört dock senast tre månader efter att projektet är avslutat. Om det uppstår särskilda
skäl kan i undantagsfall slutredovisning ske senare än tre månader.

§ 7 Ombudgetering mellan år
Ombudgetering av driftmedel mellan år kan göras vid särskilda skäl. Kommunfullmäktige
beslutar om ombudgetering. Aktuella medel ska redovisas i särskilt ärende, med
avstämning per den 31/12.
För investeringsanslag gäller att dessa generellt löper över årsskiftet om inget annat
beslut fattas. Formellt ska överföringen av beslutade, men inte slutförda,
investeringsprojekt redovisas i särskilt ärende, med avstämning per den 31/12, om
ombudgetering för att kunna överföras till nästkommande år.
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