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För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Ekonomikontoret 

 

Revidering av  
styrdokumentet 
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organ.  

Orsak till revidering: 

Förändring i dokumentet: 

Beslut av: 

Beslutsdatum: 

Diarienummer: 

 

Beskrivning av Sandvikens kommuns styrdokument 

Dokument som uttrycker den politiska viljan 

VISION – övergripande måldokument, beskriver den framtid organisationen strävar mot 

POLICY – Gemensamt förhållningssätt, viljeinriktning, principer inom ett område i allmänt hållna formuleringar.  

Kortfattad vägledning för att nå önskad nivå/tillstånd. Innehåller inte mål. 

PROGRAM – Beskriver inriktningen inom ett område för att styra mot en förändring. Innehåller mål och  

prioriteringar. Inga detaljerade anvisningar 

PLAN – Lagstadgade benämningar på styrdokument t. ex. Översiktsplan, Detaljplan 

RIKTLINJE – Hur en fråga hanteras. Högre detaljeringsgrad än i en policy. Regler eller material av  

informationskaraktär ska inte finnas om det inte är nödvändigt för förståelse. 

REGLEMENTE – ansvarsområde och arbetsformer 

Grundläggande styrning  

ARBETSORDNING – Föreskrifter som behövs för handläggningen av Kommunfullmäktiges sammanträden. 

REGLEMENTEN – Föreskrifter om nämndernas och revisionens verksamhet och arbetsformer.  
Partssammansatta organs uppgifter, sammansättning, mandattid och verksamhetsformer 

DELEGATION – Överlämnande av beslutsrätt från KF till nämnd eller från nämnd till utskott, ledamot eller 
tjänsteman, i visst ärende eller grupp av ärenden. 

BOLAGSORDNING – Aktiebolags/handelsbolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger  
ramarna för verksamheten. 

ÄGARDIREKTIV / ÅRLIGA UPPDRAG – Ägarens viljeinriktning med ett bolags verksamhet utöver vad som  
framgår av bolagsordning 

KOMMUNALA TAXOR – Beslut om taxor ska enligt kommunallagen beslutas av KF 

KOMMUNALA FÖRESKRIFTER. STADGOR – Kommunala föreskrifter av bindande karaktär som riktar sig  
mot allmänheten. 

Tjänstemannadokument 

VERKSAMHETS- & ARBETSPLANER – Planer utarbetas årligen och anger utförligt vad som ska göras, vilka  
som är ansvariga och när olika aktiviteter ska vara klara. 

RUTINER & REGLER – En sammanställning av aktiviteter inom ett visst område som anger hur en uppgift  
ska utföras. Effekten i verksamheten ska följas upp. Ska vara tydliga och inte medge egna tolkningar. 



   2014-11-13 

 

Budget- och planeringsprocess för Sandvikens kommun 

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) 

GPF:n är ett av de viktigaste politiska styrdokumenten under året och arbetas fram av 

kommunstyrelsen. GPF:n bygger på det av fullmäktige fastslagna visionsdokumentet, Vision 

2025. GPF:n ska utgöra styrdokument för såväl nämnder som bolag. Bolagen ska, så långt det 

är möjligt, arbeta för att tillgodose den politiska vilja som framkommer i GPF:n.  

 

Planeringsförutsättningarna utgör ett gemensamt underlag för nämndernas och bolagens 

planering inför kommande budgetperiod. Syftet är att minska osäkerhet i planering och 

verksamhet genom att analysera utvecklingen och bedöma framtiden på ett systematiskt sätt. 

Syftet är också att hela kommunkoncernen ska använda samma underlag.  

Fullmäktiges mål och mått inom ramen för balanserad styrning fastställs för fyra år, inför 

varje mandatperiod. Tanken är att målen skall vara långsiktiga, och endast justeras i 

undantagsfall under mandatperioden.  

 

GPF:n ska exempelvis innehålla  

- Balanserad styrning med kommunfullmäktiges framgångsfaktorer och mål och mått 

för mandatperioden.  

- Strategiskt viktiga ställningstaganden 

- Strategiskt viktiga planeringsförutsättningar, som befolkningsutveckling 

- Kända ekonomiska förutsättningar 

- Politiskt fattade beslut som påverkar kommande planeringsperiod 

- Koppling till övergripande styrdokument 

- Omvärldsanalys/hur omvärlden påverkar kommunkoncernen 

 

GPF fastställs av fullmäktige varje år i december. GPF:n är det första steget i en lång budget- 

och planeringsperiod som slutar cirka 11 månader senare med att fullmäktige fastställer 

budgeten för det kommande året.  

 

Nämndens underlag till kommunplan (UTK) 

Med den fastställda GPF:n som planeringsförutsättning har nämnderna att påbörja arbetet med 

sina underlag till kommunplan (UTK).  

 

I arbetet med UTK:n ska nämnden ta hänsyn till vad som sägs i Vision 2025, de mål inom 

balanserad styrning som fullmäktige beslutat om för mandatperioden, samt kommunstyrelsens 

riktlinjer för arbetet med fullmäktiges mål för budgetåret. Dessutom ska hänsyn tas till övriga 

kända styrdokument av betydelse för nämndens verksamhet.  

 

Övrig kompletterande information har nämnden att tillgå i gällande långtidsbudget, kända 

fakta från senast upprättat bokslut och årsredovisning samt delårsbokslut och delårsrapport, 

senast upprättad ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhet samt uppföljning 

av nämndens mål inom balanserade styrningen för respektive verksamhetsår.  

 

Den av nämnden beslutade UTK:n, överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning, 

och i enlighet med den av kommunstyrelsen fastställda tidplanen. In- och omvärldsfaktorer 

som påverkar verksamheten i form av verksamhetsförändringar på kort respektive lång sikt, 

ska framgå av nämndens UTK.  
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Nämnderna ska vid inrapportering av UTK:n använda den mall som fastställts av 

kommunstyrelsen.   

 

Investering och exploatering 

Kommunstyrelsen ansvarar för att, parallellt med arbetet med kommunstyrelsens egen UTK, 

ta fram ett preliminärt förslag på investeringsplan respektive exploateringsplan. Förslaget ska 

tas fram i nära samarbete mellan nämnderna och tekniska kontoret, som ansvarar för att 

operativt sammanställa förslagen. Förslagen ska omfatta den kommande treårsperioden, och 

vara avstämda mot nämndernas UTK. Investeringar och/eller exploateringar som berör 

kommunala bolag antingen som utförare eller som part ska vara avstämd med berört bolag.  

 

Kommunstyrelsens dialog med nämnderna (Dialogdagar) 

Kommunstyrelsen kallar nämnderna till dialogdag någon gång under perioden mars/april 

varje år, för en dialog om nämndens UTK. I samband med detta dialogtillfälle görs också en 

kort uppföljning på föregående års måluppfyllelse, inklusive det ekonomiska resultatet.  

 

Här ges nämnden tillfälle att förtydliga och ytterligare beskriva den omvärld och de olika 

faktorer som påverkar nämndens verksamhet och som påverkat förslaget till UTK. Nämnden 

har här att beskriva vilka förändringar som kommer att vidtas med anledning av detta, på kort 

respektive lång sikt, samt vilka investeringsbehov som diskuterats och konstaterats.  

 

Under dialogdagen presenteras också preliminär investeringsplan respektive 

exploateringsplan, vilka skall vara avstämda med berörda nämnder och bolag. 

 

Ekonomisk ram per nämnd 

Inlämnade UTK:n, resultat från Dialogdagarnas diskussioner, övriga kända fakta och politiska 

ställningstagande utgör underlag för kommunstyrelsens vidare arbete. Inför 

kommunstyrelsens sammanträde i maj månad presenteras majoritetens förslag till eventuell 

politisk prioritering och definitiva ekonomiska ramar för respektive nämnd. Även definitiv 

volym avseende investeringar för kommande budgetår förslås inom ramen för 

kommunstyrelsens arbete. För åren två och tre i planeringsperioden föreslås preliminära 

ramar.  

 

Ekonomisk ram per nämnd (kommunbidrag per nämnd) utgör den nivån som 

kommunfullmäktige fastställer anslag på. Inom ramen för detta kommunbidrag ansvarar sedan 

respektive nämnd för att bedriva en effektiv och god verksamhet för invånarna.  

 

Ekonomisk ram per nämnd, investeringsvolym samt preliminär investeringsplan respektive 

exploateringsplan fastställs av kommunfullmäktige på sammanträdet i juni månad varje år. 

 

Anvisningar 

Kommunstyrelsen fastställer tillsammans med de ekonomiska ramarna, i maj månad, 

anvisningar för arbetet med kommande års budget.  

 

Anvisningarna innefattar såväl eventuella politiska prioriteringar, som tekniska anvisningar 

samt de antaganden som kommunstyrelsen gjort avseende exempelvis kostnadsökningar, 

räntenivåer och lönekostnadsökningar.  

 

I anvisningarna fastställs också tidplan för det fortsatta budgetarbetet. Det gäller exempelvis 

när underlag i form av kapitalkostnader, interna priser och interna hyresnivåer ska finnas att 
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tillgå, samt när inrapportering av färdigt budgetmaterial ska vara inlämnat till 

kommunstyrelsen och ekonomikontoret.  

 

Slutligt budgetförslag  

Det slutliga budgetdokumentet ska innehålla kommunplan, resursplan, investeringsplan och 

exploateringsplan för Sandvikens kommun för kommande treårsperiod.  

 

Kommunplanen innehåller en verbal beskrivning av den verksamhet som nämnderna lagt in i 

planen.  

 

Resursplanen innehåller ekonomiska ramar för respektive nämnd, och hur dessa fördelar sig 

på de olika verksamhetsområdena samt övrig kostnadstäckning i form av bidrag, avgifter med 

mera. 

 

Investeringsplanen innehåller investeringar på objektsnivå, alternativt för diverse 

investeringar där nämnden tar löpande beslut under budgetåret, och det maximala beloppet 

som får tas i anspråk. 

 

Exploateringsplanen definierar vilka exploateringsområden kommunen ska arbeta med. För 

exploateringsområden där exploateringskalkyl har upprättats budgeteras inkomster, utgifter 

samt effekter i resultat- och balansräkning. 

 

Beslutsprocess 

Under perioden maj till september arbetar nämnder och förvaltningar med det slutliga 

förslaget till kommun- och resursplan som ska skickas till fullmäktige. I kommunstyrelsens 

uppdrag ingår också att fastställa förslag till definitiv investeringsplan samt förslag till 

exploateringsplan inför kommande planeringsperiod. 

 

Samtliga nämnder fattar, på sina sammanträden i september månad, beslut om slutligt förslag 

avseende sin del av kommunplanen för kommande budgetår. Av förslaget ska 

verksamhetsförändringar framgå för kommande budgetår, samt på längre sikt inom 

planeringsperioden.  

 

I samband med att nämndens förslag överlämnas till kommunstyrelsen ska berörda fackliga 

organisationer informeras om innehållet i förslaget.  

 

Ekonomikontoret sammanställer utifrån nämndernas beslutade förslag, för kommunstyrelsens 

räkning, budgetdokumentet för den kommande planeringsperioden.   

 

Kommunstyrelsen fattar vid sitt sammanträde i oktober månad beslut om förslag till budget 

för kommande tre år. I budgetdokumentet ingår då förutsättningarna i form av Vision 2025, 

GPF innehållande bland annat balanserad styrning, samt slutligt förslag till kommunplan, 

resursplan, investeringsplan och exploateringsplan.  

 

I och med fullmäktiges beslut i november fastställs kommunens budget för kommande 

budgetår, där respektive nämnd utgör en del av kommunens budget.  

 

Om så krävs ska nämnden på sitt sammanträde i december besluta om justeringar inom givna 

ekonomiska ramar, och fastställa slutlig plan för budgetåret.  
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Internbudget 

I december månad ska nämnden besluta om internbudget för sina verksamheter.  I och med 

beslutet om internbudgeten fastställs attesträtt för ekonomiskt ansvariga inom nämndens 

ansvarsområde.  
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