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Hösten 2021 påbörjades implementering av Umeå kommuns nya 
planeringsprocess. 

Den nya processen ska:
• börja tidigare
• lägga större tonvikt på grunduppdrag
• betona samordning/koncernperspektiv
• betona långsiktighet
• skapa mer fokus på hur vi nyttjar befintliga pengar än att jaga tillskott
• utgå från tillgängliga medel
• vara transparent och möjliggöra spårbarhet 

Ny planeringsprocess



Planeringsprocess

Mars året före verksamhetsår
Nämnder & bolag lämnar yttrande över förslag till 
planeringsdirektiv och lämnar förslag  på ev
förändring av taxor och avgifter

Juni året före verksamhetsår- Kommunfullmäktige fastställer 
Planeringsdirektiv för kommande verksamhetsår
• Grunduppdrag
• Drifts- och investeringsbudget
• Inriktningsmål & program
• Tilläggsuppdrag
• Revidering av taxor & avgifter (om behov finns)

Nov 2 år före verksamhetsår
Sammanställning av underlag till planeringsdirektiv 

Planeringsförutsättningar 
(demografi, konjunktur, skatteunderlag etc). 

Uppföljning av nämnderna/ bolagen
Framtida utmaningar & möjligheter

Nov/dec 2 år före verksamhetsår
förslag till Planeringsdirektiv presenteras 

Förslag till Inriktningsmål, Finansiella mål, 
personalpolitiska mål, Skattesats, Total ram, 

förslag till nämndsramar för drift och investering, 
Utdelning från bolag

Nuläge & 
framtid

Okt/nov året före verksamhetsår
Nämnd beslutar om 

verksamhetsplan & budget 
för nästkommande år 



Genomförande

Nytt men baserat på inarbetade principer för ansvarsfördelning…

Grunduppdrag 
(1 per nämnd/bolag)

Budgetram
(drift & investering)

Inriktningsmål
(min 3 max 9)

Tilläggsuppdrag 
(max 3 per 

nämnd/bolag)

Kommun-
fullmäktige

Nämnds-/
bolagsmål

(upp till nämnd och 
bolag att avgöra hur 

många)

Detaljbudget
(fastställs av 

nämnd/bolag) 

Åtaganden 
inom program 
el åtgärdsplan

Uppdrags-
beskrivning

(fastställs av 
nämnd/bolag)

Nämnd/
bolag

Nämndens 
tertialrapport

Års eller
Delårsbokslut

Nämndens/bolagets 
Verksamhetsplan 

och budget U
pp

fö
ljn

in
g

Nämnd/bolag ansvarar för att upprätta den 
verksamhets- respektive bolagsstyrning de 
bedömer nödvändig

Styrning
Kontroll



Prioriteringsordning (fastställd av KF)

Om kommunfullmäktige ej fastställt specifik prioritering gäller prioriteringsordningen: 

1. Medel före grunduppdrag
tillgängliga medel styr grunduppdragets omfattning (bredd/djup) 

2. Grunduppdrag före inriktningsmål
Om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag fastställt av kommunfullmäktige prioriteras före 
inriktningsmål fastställda av kommunfullmäktige. 

3. Grunduppdrag och inriktningsmål före tilläggsuppdrag
Om tillgängliga medel ej räcker ska grunduppdrag och inriktningsmål fastställt av kommunfullmäktige 
prioriteras före ev tilläggsuppdrag fastställda av kommunfullmäktige



Budgetramar för nämnder och styrelse

Umeå växer! 
Då växer också 
skatteunderlag, generella 
statsbidrag och utjämning



Budgetramar för nämnder och styrelse Avser total ram för 
kommunstyrelsen vilken 
även innefattar av 
kommunfullmäktige 
beslutade åtaganden och 
finansiella kostnader för 
pensioner

Umeå växer! 
Då växer också 
skatteunderlag, generella 
statsbidrag och utjämning



Budgetramar för nämnder och styrelse Avser total ram för 
kommunstyrelsen vilken 
även innefattar av 
kommunfullmäktige 
beslutade åtaganden och 
finansiella kostnader för 
pensioner

Umeå växer! 
Då växer också 
skatteunderlag, generella 
statsbidrag och utjämning

Återkommer!



Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 om:

Direktiv för nämnder och bolag i form av

• Grunduppdrag

• Driftbudget

• Investeringsbudget

• Inriktningsmål för kommunen

• Tilläggsuppdrag

www.umea.se/planering



Äldrenämndens grunduppdrag
Äldrenämnden ansvarar för kommunens insatser inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård på 
primärvårdsnivå i den enskildes hem för personer 65 år och äldre. 

Äldreomsorgens insatser är frivilliga och ges efter en ansökan från den enskilde och utifrån en individuell 
bedömning. Äldrenämndens övergripande uppdrag är att främja självständighet och kvarboende. Detta 
sker genom förebyggande verksamhet, information kring seniorlivet och aktiviteter som främjar hälsa och 
välmående hos den enskilde. 

Äldrenämndens ger service, vård och omsorg i form av hemtjänst och hemsjukvård samt stöd i form av 
dagverksamhet, korttidsboende samt stöd och avlastning för anhöriga. Är den enskilde i behov av 
heldygnsomsorg och omfattande hälso- och sjukvård bedöms behov av plats på ett vård- och 
omsorgsboende. 



Äldrenämndens budget
Kommunfullmäktiges 

tilldelning till 
äldrenämnden för 2022



Äldrenämndens budget

Stadsdirektörens 
förslag till tilldelning 
till äldrenämnden för 

2023



Äldrenämndens budget

Av 
kommunfullmäktige 

beslutade justeringar 
för 2023



Äldrenämndens budget
Motiv för ökad/minskad 
tilldelning under 2023 
• Justering av PO-pålägg 

Med anledning av nytt 
pensionsavtal fr o m 
2023 har PO-pålägget 
ökat från 40,15% till 
42,75% som nämnden 
kompenseras för. 

• Justering lönekostnader 
Extra justering för 
lönekostnader. 

• Ram för ökad 
grundbemanning 
Nämnden tillförs 13,5 
mnkr för ökad 
grundbemanning. 

• Övrigt tillskott 
För att hantera ökade 
volymer och övriga 
tillkommande 
kostnader tillförs 
nämnden ytterligare 
7,46 mnkr.



Äldrenämndens budget

Av kommunfullmäktige 
beslutad tilldelning för 

2023



Inriktningsmål & program



Personalpolitiska mål 
Mål 6: Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar kompetensförsörjningen och kommunens 
medarbetare ska spegla mångfalden i samhället. Samordningsansvar: personalnämnden

Mål 7: Umeå kommun ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat där 
riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte ska vara fler än 30. Samordningsansvar: personalnämnden

Mål 8: Umeå kommun ska ha hälsofrämjande arbetsplatser och en sjukfrånvaro som ligger lägre än 
genomsnittet för Sveriges kommuner. Olikheter mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer, arbetsvillkor och 
sjukfrånvaro ska minska. Samordningsansvar: personalnämnden

Mål 9: Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm. Samordningsansvar: 
personalnämnden



Tilläggsuppdrag 2023



Verksamhetsuppföljning

Tertial  1 - 2023
Nämnd och bolag återrapporterar:
• Ekonomisk ställning och prognos helår

Nämnd återrapporterar även 
personalpolitiska mål och intern kontroll 
för perioden jan-april

Tertial 2 – Innevarande verksamhetsår
Underlag till delårsbokslut 
och planeringsdirektiv
Nämnd och bolag återrapporterar:
• Grunduppdrag
• inriktningsmål och program
• Tilläggsuppdrag
• Ekonomisk ställning och prognos.
• Underlag som beskriver framtida utmaningar 

och möjligheter (3-10 år framåt) 
Nämnd återrapporterar även personalpolitiska 
mål och Intern kontroll för perioden jan-aug

Tertial 3 – Underlag till årsbokslut för fg år
Nämnd och bolag återrapporterar:
• Grunduppdrag
• inriktningsmål och program
• Tilläggsuppdrag
• Ekonomisk ställning
Nämnd återrapporterar även 
personalpolitiska mål och 

Intern kontroll helår

Årsredovisning för 
föregående år hanteras i KF

Förenklad rapport för perioden jan-april 
innevarande år hanteras i KF

Delårsbokslut för perioden jan-
sept innevarande år hanteras i KF



Frågor/reflektioner?
Använd handen 



Tack för idag


