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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Marie Jönsson

2019-12-05

Dnr KS 2019-

Kommunstyrelsen

Ekonomiska styrdokument, upphävande
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Följande, tidigare antagna styrdokument upphävs:


Kommungemensam policy för betalkort, KS 1996-08-20 § 438



Kommungemensam policy för bensinkort och företagskort där
kommunen är betalningsansvarig, KS 1996-08-20 § 439



Regler och policy för tekniska monopol, KS 1997-04-22 § 226



Ägande och hantering av inventarier, inredning och utrustning mm,
KS 1998-05-05 § 258



Avyttring av utrustning för undervisningsändamål,
KS 2007-05-29 § 297



Regler för kommunens fakturering och inkassoverksamhet, KS
2007-09-04 § 382

2. Följande tidigare rapporterade delegationsbeslut från kommundirektören
upphävs:


Anskaffning av persondatorer, skrivare, IT-system mm, 2004-10-11



Regler för utbetalningar till kommunala bolag och externa utförare,
2008-06-03



Redovisning av semesterlöneskuld vid verksamhetsövergångar,
2008-10-22



Regler för betalning av leverantörsfakturor, 2015-12-30

3. Följande tidigare rapporterade delegationsbeslut från ekonomidirektören
upphävs:
Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07



Avskrivning av fordringar – kundförluster, 2013-11-01

4. Kommunledningsförvaltningens förslag att upphäva följande av
kommunfullmäktige tidigare antagna styrdokument tillstyrks:


Principer för taxesättning i kommunen, KF 1990-08-28 § 112



Finanspolicy för kommunens enheter, KF 1997-10-28 § 184
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Avyttring av inventarier och utrustning, KF 2006-06-13 § 106



Ekonomistyrningsregler, KF 2006-12-11 § 233



Tvåårsbudget, KF 2008-06-17 § 106



Resultathanteringsregler med anledning av införande av
tvåårsbudget, KF 2008-12-09 § 212



Ändrade regler för resultatöverföring i kommunens nämnder, KF
2014-02-25 § 71



Förslag till mer flexibla budgetperioder, KF 2014-12-16 § 489

5. Ekonomidirektören får i uppdrag att fastställa nya rutiner och anvisningar
för ekonomiprocessen.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Följande tidigare antagna styrdokument upphävs:


Principer för taxesättning i kommunen, KF 1990-08-28 § 112



Finanspolicy för kommunens enheter, KF 1997-10-28 § 184



Avyttring av inventarier och utrustning, KF 2006-06-13 § 106



Ekonomistyrningsregler, KF 2006-12-11 § 233



Tvåårsbudget, KF 2008-06-17 § 106



Resultathanteringsregler med anledning av införande av
tvåårsbudget, KF 2008-12-09 § 212



Ändrade regler för resultatöverföring i kommunens nämnder, KF
2014-02-25 § 71



Förslag till mer flexibla budgetperioder, KF 2014-12-16 § 489

Ärende
Kommunledningsförvaltningen har gjort en aktualitetsprövning av de olika
styrdokument som funnits samlade i ett dokument som kallats för
”Ekonomihandboken” och funnit att beslutsstrukturen för de olika ingående
styrdokumentet har visat stora variationer.
Vissa beslut har fattats av kommunfullmäktige, vissa av kommunstyrelsen och
vissa på delegation av kommun- eller ekonomidirektör, utan att ärendenas
politiska tyngd har avspeglats i besluten.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att befintliga styrdokument
upphävs och att ekonomidirektören får i uppdrag att fastställa nya rutiner och
anvisningar för ekonomiprocessen som sedan ska finnas tillgängliga på
Linköpings kommuns intranät, Linweb under fliken Vår kommun – Ekonomi.
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Kommunledningsförvaltningens förslag innebär således inte att kommunen
kommer att vara i avsaknad av ekonomiska styrdokument utan enbart att
styrregler som är av mer administrativ karaktär i fortsättningen beslutas av
ekonomidirektören. Dessutom är en stor del av ekonomi- och
redovisningsområdet styrt av lagar och andra bestämmelser. Beslut av
strategisk och politisk betydelse kommer även i fortsättningen att föreläggas
kommunstyrelse och kommunfullmäktige för beslut.
I enlighet med Linköpings kommuns struktur för politiska styrdokument ska
styrdokument som ska upphävas beslutas av det politiska organ som antog
styrdokumentet.
________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ekonomiska styrdokument, upphävande, 2019-12-05
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad
Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Ekonomidirektör, Peder Brandt
Chef ekonomistyrning, Birgitta Hammar
Kommunkansliet (styrdokument)

