
DATUM AKTIVITET FÖRTROENDE-
VALDA 

NÄMND TJÄNSTEMÄN STOPP-
DATUM 

Ansvarig för 
tjänsteskrivelse 

Kommentar 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

16 februari Planeringsförutsättningar med ram per nämnd FLU med 
ersättare 
Gruppledarna ska 
kallas till punkten 
planerings-
förutsättningar. 

  4 
feb/på 
bordet 

Område 
styrning 

Justeringar 
direkt på 
mötet 
utifrån 
bokslutsdage
n. 
 

16 februari 
Ska det bjudas 
in till dragning 
eller bara film 
som läggs ut? 

Genomgång och tydliggörande av beslutade 
planeringsförutsättningar  

Kommunalråd 
ansvarig för 
beslutade 
planerings-
förutsättningar 
Gruppledarna 
kallas 

Presidier KLG, 
chefsekonomer, 
nyckelpersoner, 
område styrning 

  Film, kontakt 
behöver tas 
med 
kommunika-
tion  

16 februari Information till oppositionen kring kommande 
process 

Gruppledarna  Team styrning    

24 februari 
CSG 

Information om planeringsförutsättningar       

IDENTIFIERA UPPDRAG (inkl driftskostnadsförändringar) 

25 jan Inför fasen identifiera uppdrag samt strategiska 
dagar 

  Vsh-controller 
Strateger 
Budgetchef 

  Skicka ut 
instruktioner 
till FC och 
ekonomi-
ansvariga.  

1- 28 februari Förberedelse uppdrag (med ev kostnader). 
Förberedelse driftskostnadsförändringar 
 
 

 Ordföran
dena 

KLG, 
chefsekonomer, 
område styrning, 
nyckelpersoner 

   

28 februari Förslag på uppdrag (med ev kostnader)       



 

1 mars - 14 
mars (8 mars) 

Avstämning inlämnade uppdrag, 
driftskostnadsförändringar, investeringar och 
effektiviseringar 

  Område styrning    

15 mars Strategiska dagar  Alliansens 
kommunalråd,  

Ordföran
dena 

Område styrning, 
kommundirektör 

   

16 mars Sammanställning material från strategisk dag 15 
mars 

  Vsh-controller    

18 mars 
 

Strategiska dagar  KSO  KLG, område 
styrning 

   

19 mars Sammanställning material från strategisk dag 18 
mars 

  Vsh-controller    

23 mars Revidering av planeringsförutsättningarna? FLU     Utifrån 
februaris 
skatte-
prognos 
Christina W 

31 mars 
CSG 

Information om processen identifiera uppdrag       

12 april Politisk beredning av uppdrag, 
driftskostnadsförändringar, investeringar och 
effektiviseringar 

Alliansens 
kommunalråd  

Nämndor
dförande
na 

Område styrning 
Ev dragning av 
och möjlighet för 
frågor till FV-
chefer 

   

RAMBUDGET 

27 april Revidering av planeringsförutsättningarna? Utökat FLU   14 april   

28 april 
CSG 

CSG Processen       

28 april –  
5 maj 

Remissrunda   Nämndor
dförande
na 

   Säkerställa 
eventuella 
sakfel 
Beredning till 



FLU den 17 
maj 

25 maj Revidering av planeringsförutsättningarna? FLU 
Gruppledarna ska 
kallas till punkten 
planerings-
förutsättningar. 

  12 maj Område 
styrning 

Önskar FLU 
göra 
ändringar i 
förslaget 
görs yrkande 
på mötet. 

25 maj och 
8 juni fm 

CSG Rambudget 2022 (inför beslut i KF) 
Samt info om processen nämndernas 
verksamhetsplaner. 

  Område styrning    

8 juni  Rambudget 2022 KS    FLU bereder 
ärendet till KS 
26 maj. 

 

21 juni Rambudget 2022 KF      

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER  

10 juni Sammanställning mtrl till nämnder   Vshcontroller    

18 juni – 18 
sept 

Nämnderna tar fram förslag på 
verksamhetsplaner. 

     Kom ihåg att 
stämma av 
med 
verksamhets
controller 

18 juni –  
18 sept 

Besparingar förhandlas i FSG av respektive 
nämnd 

  FV-chef    

21 sept 
- 6 okt 

Nämndernas verksamhetsplaner beslutas  Nämnd     

19 Okt  Beredning av nämndernas verksamhetsplaner  FLU     

CSG 20 
oktober 

Samverkan       

2 nov Beslut nämndernas verksamhetsplaner 
(Eventuell kompletteringsbudget) 

KS   19 okt 
 

Område 
styrning 

 

18 Nov  Beslut nämndernas verksamhetsplaner KF       



(Eventuell kompletteringsbudget) 

 

 

 

 


