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Referensnummer för signaturer:

§ 148
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2022 (KS 2021.290)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer tidplan 2022 för planeringsprocessen styrning och uppföljning;
Bokslutsgenomgång inkl. måluppfyllelse torsdag 24 mars kl. 09:00-12:00 (digitalt).
Kommunplanedag torsdag 21 april kl. 09:00-12:00 (digitalt).
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU torsdag 5 maj.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen måndag 23 maj.
Förslag till kommunplan behandlas slutligen av kommunstyrelsen måndag 17 oktober.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige måndag 14 november.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av fullmäktige 
före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska 
budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger även att förslag till budget 
ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Vallentuna kommuns regler för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun anger hur 
planeringsprocessen genomförs i Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess 
innebär att kommunfullmäktige under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för 
efterföljande tre år. Dock under valår fastställer kommunfullmäktige KP senast på 
kommunfullmäktiges sammanträde i december månad. Med utgångspunkt från 
kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter föreslår kommunledningskontoret att tidplan för planeringsprocessen styrning 
och uppföljning fastställs. Tidplanen innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång 
och kommunplanedag.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-04, Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2022
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Tjänsteskrivelse

Planeringsprocessen styrning och 
uppföljning 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer tidplan 2022 för planeringsprocessen styrning och 
uppföljning;
Bokslutsgenomgång inkl. måluppfyllelse torsdag 24 mars kl. 09:00-12:00 (digitalt).
Kommunplanedag torsdag 21 april kl. 09:00-12:00 (digitalt).
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU torsdag 5 maj.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen måndag 23 maj.
Förslag till kommunplan behandlas slutligen av kommunstyrelsen måndag 17 
oktober.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige måndag 14 november.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av
fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger
även att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i
Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige
under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år. Dock under 
valår fastställer kommunfullmäktige KP senast på kommunfullmäktiges 
sammanträde i december månad. Med utgångspunkt från kommunallagen och 
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter föreslår kommunledningskontoret att tidplan för planeringsprocessen 
styrning och uppföljning fastställs. Tidplanen innehåller bland annat datum för 
bokslutsgenomgång och kommunplanedag.

Bakgrund
Vallentuna kommuns modell för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter har sin utgångspunkt i kommunallagen. Kommunallagen 11 kap
Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av fullmäktige före november
månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten
fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger även att förslag till budget
ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i 
Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige 
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under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år. (I 
undantagsfall kan kommunplanen fastställas senare under året men allra senast på
kommunfullmäktiges sammanträde i december månad). Skattesatsen ska, enligt
kommunallagen, beslutas senast i november månad. I kommunplanen beskrivs vad
kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den närmaste
treårsperioden. Kommunfullmäktige fastlägger nämndernas uppgifter,
kommungemensamma mål, skattesats, driftramar (budget), investeringsplan och
taxor. En beskrivning av förutsättningar för ekonomi, bostadsbyggande, infrastruktur,
befolkningsutveckling och personal tas fram i kommunplanen.
Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen av både kommunens ekonomi, 
mål och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under
verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven.
Planeringen inför kommande år tar sin utgångspunkt i både uppföljning av befintlig
verksamhet och omvärldsbevakning. Kommunstyrelsen behöver därför fastställa
datum för bokslutsdag som innehåller uppföljning av föregående år och 
kommunplanedag (KP-dag) som innehåller omvärldsbevakning med fokus på 
framtiden och ger en bild av nämndernas förutsättningar den närmaste 
treårsperioden. Parallellt med planeringsprocessen genomförs den ordinarie 
uppföljningen i form av månadsuppföljning och tertialrapporter inklusive 
målrapportering. 

Kommunledningskontoret lämnar följande förslag till tidplan 2022:

- Bokslutsgenomgång inkl. måluppfyllelse torsdag 24 mars kl. 09:00-12:00 
(digitalt).

- Kommunplanedag torsdag 21 april kl. 09:00-12:00 (digitalt).
- Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU torsdag 5 maj.
- Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen måndag 23 maj.
- Förslag till kommunplan behandlas slutligen av kommunstyrelsen måndag 17 

oktober.
- Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige måndag 14 november.

Annika Hellberg Erik Lanner Sandberg
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till:
Akten
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