
 

 

Bilaga 6 - Stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv 2024 

Viktiga datum för Umeå kommuns nämnder 2024 
Observera att detaljerad information om nedanstående aktiviteter lämnas i separata anvisningar.  
Datum Aktivitet 

29-jan Verksamhetsdagen i KF  
Förvaltningar lämnar information till KF om möjligheter/utmaningar 3–5 år. 

07-feb Underlag till Årsredovisning  
Förvaltningens förslag till KS/KF-rapport från xxx-nämnden för perioden jan-dec 2023 ska vara färdigt 
och inskickat till SLK Ekonomi i wordformat. 

26-feb Underlag till Årsredovisning 
XXX-nämndens fastställda rapport till KS/KF för perioden jan-dec 2023 (direktjusterad vid 
sammanträde om så behövs) ska vara inskickad till KS diarium och SLK Ekonomi. 

26-feb Uppföljning Intern kontroll fg år 
Nämndens beslut om att Intern kontrollen under föregående år varit ändamålsenlig och tillräcklig 
samt nämnden godkännande av uppföljning av internkontrollplan för föregående ska vara inskickad 
till KS diarium 

22-mar Planering och budget nästkommande år 
Sista datum för nämnd att lämna yttrande på SLK:s förslag till planeringsdirektiv samt inkomma med 
förslag till revidering av taxor och avgifter. 
 Sista datum för Personalnämnden att lämna yttrande över löneutveckling och personalpolitiska mål 

26 mar 
-3 apr 

Planering och budget nästkommande år 
Planeringsdialog - nämnder presenterar sina yttranden för KSnau 

26-apr Planering och budget nästkommande år 
Tekniska nämnden lämnar yttrande till KS över nämndernas förslag till investeringsbudgetar (helhet 
och genomförbarhet). 

13-maj Förenklad rapport jan-apr 
Förvaltningens förslag till förenklad KS/KF-rapport fr nämnden för perioden jan-april färdigt och 
inskickat till SLK ekonomi. 

27-maj Förenklad rapport jan-apr 
Nämndens fastställda rapport till KS/KF för perioden jan-april (direktjusterad vid sammanträde om så 
behövs) ska vara inskickad till KS diarium och SLK ekonomi. 

27-maj Uppföljning Intern Kontroll jan-apr 
Nämndens uppföljning av internkontrollplan för perioden jan-april inskickad till KS diarium. 

13-sep Delårsrapport jan-aug 
Förvaltningens förslag till KS/KF-rapport fr nämnden för perioden januari-augusti färdigt och inskickat 
till SLK ekonomi i wordformat. 

27-sept TN:s detaljbudget 
Sista datum för TN att lämna fastställd detaljbudget till KS, FoGn och GyVn. 

27-sep Delårsrapport jan-aug 
Nämndens fastställda rapport till KS/KF för perioden jan-aug (direktjusterad vid sammanträde om så 
behövs) ska vara inskickad till KS diarium och SLK Ekonomi. 

27-sep Uppföljning Intern kontroll jan-aug 
Nämndens uppföljning av internkontrollplan för perioden jan-aug innevarande år inskickad till KS 
diarium  

27-sep Planering och budget nästkommande år 
TN lämnar fastställt förslag till 10-årig investeringsplan till KS diarium 

29-nov Verksamhetsplan och budget för 2025 
Sista datum för nämnder att lämna nämndens fastställda Verksamhetsplan (inkl. detaljbudget). Plan 
för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av externa utförare samt Riskanalys och 
Internkontrollplan för nästkommande verksamhetsår till KS diarium 

9 dec Nuläge & framtid 
Presentation av planeringsförutsättningar och förslag till planeringsdirektiv för 2026.  

 



 

 

 

 

Viktiga datum för Umeå kommuns bolag 2024 
Observera att detaljerad information om nedanstående aktiviteter lämnas i separata anvisningar.  

Datum Aktivitet 
07-feb Underlag till Årsredovisning 

Bolag lämnar underlag till SLK ekonomi - rapportpaket Cognos/mail  
07-feb Underlag till Årsredovisning 

Bolagets förslag till KS/KF-rapport från xxx-bolaget för perioden jan-dec 2023 färdigt och 
inskickat till SLK ekonomi. 

26-feb Underlag till Årsredovisning 
XXX-bolagets fastställda rapport till KS/KF för perioden jan-dec 2023 (direktjusterad vid 
sammanträde om så behövs) ska vara inskickad till KS diarium och SLK ekonomi. 

26-feb Bolagsdagen i KF 
22-mar Planering nästkommande år 

Sista datum för UKF/bolag att lämna yttrande på SLK:s förslag till planeringsförutsättningar 
samt inkomma med förslag till revidering av eventuella taxor och avgifter. 

26 mar- 
3 apr 

Planering nästkommande år 
Planeringsdialog – UKF och berörda bolag presenterar sina yttranden för KSnau 

13 maj Förenklad rapport jan-apr 
Bolag lämnar underlag till SLK ekonomi - rapportpaket Cognos/mail. 

13 maj Förenklad rapport jan-apr 
Bolagets förslag till KS/KF-rapport från xxx-bolaget för perioden jan-apr 2024 färdigt och 
inskickat till SLK ekonomi. 

16-maj Underlag för KS uppsiktplikt 
Sista dag för UKF att överlämna underlag till KS för uppsiktpliktens verkställande 

27-maj Förenklad rapport jan-apr 
UKF:s rapport (verksamhetsberättelse/underlag) till KS/KF för perioden jan-april ska vara 
inskickad till KS diarium och SLK ekonomi. 

13-sep Delårsrapport jan-aug 
Bolag lämnar underlag till SLK ekonomi - rapportpaket Cognos/mail. 

13-sep Delårsrapport jan-aug 
Bolagets förslag till KS/KF-rapport från xxx-bolaget för perioden jan-aug 2024 färdigt och 
inskickat till SLK ekonomi. 

27-sep Delårsrapport jan-aug 
Styrelsen för Umeå folkets hus skickar fastställd rapport till KS diarium och SLK ekonomi. 

27-sep Delårsrapport jan-aug 
Av respektive bolagsstyrelse fastställd rapport till KS/KF (direktjusterad vid sammanträde om 
så behövs) skickas till UKF för överlämning till KS diarium och SLK ekonomi. 

9 dec Nuläge & framtid 
Presentation av planeringsförutsättningar och förslag till planeringsdirektiv för 2026.  

 

 


