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Årshjul för verksamhets- 
och ekonomistyrning

Syfte
I detta dokument finns planen för hur 
verksamheten och ekonomin i Vilhelmina 
kommun ska styras. För att få en bra styr-
ning krävs kunskap. Genom att styra med 
hjälp av kunskap så bidrar vi till att få det 
bästa mötet med våra medborgare.

För att åstadkomma detta finns tre huvud-
komponenter:

• Kunskapsunderlag
• Mätsystem
• Stöd till förbättring

För att få den kunskap vi behöver för ett 
bra resultat i våra verksamheter, samt en 
utveckling av ledarskapet, är det viktigt 

att samverka med aktörer på både  natio-
nell, regional och lokal nivå.

Årshjul som bas
Denna processplan bygger på årshjulet 
som är indelat i olika faser, de benämns 
med bokstäverna A-H. Det är ett lätt sätt 
att kunna se vilka saker som ska utföras 
under vilken tid på året.

Intern kommunikation
Kommunikationen mellan tjänstemän och 
politiker sker genom kommunfullmäktige, 
kommunfullmäktigegruppen, styrelse- el-
ler nämndmöten, rapporter och tjänsteskri-
velser. Detta för att kommunikationen ska 
protokollföras och vara transparent inom 
ramen för internkontroll.

strategiska

Verksamhets- och 
budgetsuppföljning 
helår

Verksamhets- och budget-
uppföljning januari-augusti

Planeringsförutsättningar presenteras 
för kommunfullmäktige och den centrala 
samverkansgruppen (fackförbunden)

Verksamheternas 
underlag till 
uppdragsplan och 
mål upprättas

Partigruppernas 
process

Budgetberedning

Kommunfullmäktigebeslut
strategiska beslut och 
ekonomiska ramar

Nämnderna fastställer 
uppdragsplan

Genomförandeplan upprättas 
av verksamhetsansvariga och 
därefter utformas aktivitetsplan i 
medskapande

Nämndernas/verksamheternas 
uppdragsplan anmäls i 
kommunfullmäktige
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Mål 
• Underlag för analys och uppföljning 

av genomfört verksamhetsår ska tas 
fram.

• Egen branschspecifik analys och upp-
följning ska genomföras.

• Översyn av verksamhet kopplat till 
givna målsättningar ska genomföras.

Genomförandetid
oktober-december.

Aktiviteter
I samband med behandlandet av utfall 
och resultat delårsbokslut tertial 2 på-
börjas framtagandet av ett övergripande 
underlag med bäring mot budget 2019 
under ledning av kommunledningsgrup-
pen:  

1. Kommunledningsgruppen tillsammans 
med stödprocesserna arbetar fram ett 
övergripande stabsunderlag och direktiv 

för process kring uppföljning och analys i 
respektive förvaltning/verksamhet.

2. Förvaltningarna genomför egen 
branschspecifik uppföljning och analys 
samtidigt som/parallellt med detaljbud-
getarbetet och inläggandet av mål, indi-
katorer och aktiviteter i STRATSYS inför 
budget- och verksamhetsåret.

3. Underlagsfasen avslutas med ett sam-
lat chefsforum i seminarieform för del-
givning och förankring av kartbilden och 
framtidsspaningen.

4. Nämnderna/styrelsen genomför en 
”framtidsdag” i seminarieform, där under-
lagsfasen speglas. ska genomföras paral-
lellt med nämndernas/styrelsens faststäl-
lande av detaljunderlag för budget och 
kommunfullmäktige antar nämndernas/
styrelsens reviderade verksamhetsplan.

A. Underlagsfas 
oktober - december
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Ansvarsförhållande
Kommunledningsgruppen tillsammans 
med stödprocesserna har ansvaret för 
processen.

Kommunikation delgivning
Styrelse, nämnder samt fullmäktigegrupp. 

Underlag som ska användas i Fas A
• Kommunfullmäktiges styrdokument för 
planeringsperioden.

• Föreliggande uppdrags- och genomför-
andeplaner.

• Demografiska data och prognoser.

• Skatteprognoser och övriga intäktsprog-
noser.

• Andra finansiella poster med bedömd 
påverkan på driftsresultat.
• Prognostiserade ekonomiska utfall i 
verksamhet i delårsbokslutet i augusti.

• Beslutade och planerade verksamhets-
omställningar och dess bedömda konse-
kvenser.

• Kommande förändringar inom respek-
tive verksamhet till följd av lagstiftning, 
förordningar etc. och bedömda konse-
kvenser samt effekter av dessa.

• Övriga övergripande styrdokument som 
exempelvis ÖP.

• Teknikutveckling och planerade föränd-
ringar av denna.
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Mål
• Budgetberedningen lämnar politiska di-

rektiv mot de ramar för kommande år.

Genomförandetid
Budgetprocess januari - februari.

Aktiviteter
1. I samband med arbetet med bokslut och 
uppföljning av det gångna (januari-febru-
ari) samlas kommunens budgetberedning 
(KFM presidium, nämndernas och styrel-
sens presidier) och kommunledningsgrup-
pen förstärkt med förvaltningsekonomer i 
seminarieform för att följa upp och utvär-
dera, samt för att ta del av resultatet av 
höstens underlagsfas. 

2. Budgetberedningen (formellt kommun-
styrelsen) lämnar uppdraget till nämnder-
na och till kommunledningsgruppen att 
genomföra budgetberedning på underlag 
utifrån kommunfullmäktiges beslut

Ansvarsförhållande
Kommunens politiska budgetberednings-
grupp samt kommunledningsgruppen.

Kommunikation/delgivning
Presidieöverläggningar.

Underlag som ska användas i Fas B
Underlag från Fas A.

B. Dialogfas  
Januari - februari
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Mål
• Nämnderna och styrelsen ska genom-

föra budgetberedning och ange priori-
teringar utifrån givna förutsättningar 
som sammanställs i remissunderlag för 
kommande år. 

• Facklig samverkan MBL  §19 ska ge-
nomföras

Genomförandetid
Februari - april.

Aktiviteter
1. Konsekvensberedning med angivandet 
av åtgärder för en verksamhet inom an-
givna budgetramar genomförs under led-
ning av respektive nämnd och styrelsen.

2. Facklig samverkan. 

3. Risk- och konsekvensanalyser ska i fö-
rekommande fall tas fram.

Ansvarsförhållande
Styrelse och nämnder med stöd av förvalt-
ningschef.

Kommunikation/delgivning
Styrelse och nämnder, kommunfullmäk-
tigegrupp. Fackliga samverkansprotokoll.

Underlag som ska användas i Fas C
Underlag från fas A och B

C. Beredningsfas 
Februari - april



Mål
• Respektive parti, var för sig eller i sam-

arbete ska ta fram ett remissvar som 
förhåller sig inom givna förutsättningar.

Genomförandetid
April-maj

Aktiviteter
Partipolitisk beredning av remissunderla-
get och inhämtande av övriga intressen-
ters synpunkter på remissunderlaget.

Mål
• Kommunfullmäktige beslutar för kom-

mande verksamhetsår. 

Genomförandetid
Maj-juni.

Aktiviteter
1. Politisk beredning och politisk priorite-
ring.

2. Fackliga förhandlingar.

3. Kommunfullmäktige beslutar om ram-
verket och övriga förutsättningar för kom-
mande budgetår. 

Ansvarsförhållande
Politiska partier

Kommunikation/delgivning
Styrelse, nämnder och kommunlednings-
grupp.

Underlag som ska användas i Fas D
Budgetberedningens material.

Ansvarsförhållande
Kommunstyrelsen bereder 
Kommunfullmäktige beslutar.
Förvaltningen genomför fackliga förhand-
lingar.

Kommunikation/delgivning
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Fackligt samverkansprotokoll

Underlag som ska användas i Fas E
Sammanvägt beredningsunderlag efter 
remissfas.

E. Beslutsfas, strategiska direktiv 
och ekonomiska ramar
Maj - juni
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D. Remissfas 
April - maj



Mål
• Framtagande av uppdragsplaner i res-

pektive styrelse och nämnd.
• Facklig samverkan.

Genomförandetid
Juli-oktober

Aktiviteter
1. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om 
Uppdragsplan för nästa budgetperiod kvit-
terar nämnderna uppdragen och uppdrar 
till förvaltningarna att arbeta fram förslag 
till nämndens (reviderade) Verksamhets-
plan.

2. Nämndens verksamhetsplan innehåller/
anger fördelning av resurser till respektive 
verksamhet utifrån uppdrag, mål och prio-
riteringar. Mål sätts och indikatorer anges.

3. Verksamheterna utarbetar konkreta 
handlingsplaner med angivandet av aktivi-

teter för hur målen konkret ska nås. Detta 
sker parallellt med arbetet av långsiktiga pla-
neringsunderlag inför kommande budgetår.  

Kommunfullmäktiges strategiska direk-
tiv och mål, nämndernas uppdragsplan 
och verksamheternas genomförandepla-
ner ska inarbetas i uppföljningssystemet 
STRATSYS.

4. Facklig samverkan.

Ansvarsförhållande
Styrelse och nämnder, förvaltningarna och 
verksamhetscheferna.

Kommunikation/delgivning
Styrelse- och nämnds beslut.
Medskapande medarbetardialog.

Underlag som ska användas i Fas F
Kommunfullmäktigebeslut som anger ra-
marna.

F. Verkställighetsfas 
Juli - Oktober
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Mål
• Nämndernas uppdragsplaner anmäls 

till kommunfullmäktige.

Genomförandetid
November - december

Aktiviteter
1. Styrelsens och nämndernas avslutande 
arbete med uppdragsplaner och genom-
förandeplaner ska vara ett underlag för 
kommande års planering.

2. Framtidsdag manifesterar avslut på ge-
nomförandefas och markerar uppstart av 
kommandes års planerings- och under-
lagsfas.

Ansvarsförhållande
Styrelse, Nämnder och förvaltningsled-
ning.

Kommunikation/delgivning
Styrelser och nämnder.

Underlag som ska användas i Fas G
Styrelse och nämnders uppdragssplaner 
samt verksamhetsgenomförande planer.
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G. Beslutsfas Verksamhetsstyrning 
November - december



Mål
• En månatlig rapportering ska genom-

föras utifrån upprättad internkontroll-
plan.

• Delårsapport enligt kommunallagens 
krav ska upprättas i augusti. DÅR i au-
gusti ska underställas revisionen.

• ÅR ska tas fram senast mars månad.
• Rapporterna ska användas som ett 

styrdokument inom angivet verksam-
hetsår.

• Uppföljning av budget och målangivel-
ser ska ligga till grund för kommande 
planering.

Genomförandetid
Fortlöpande under året.

Aktiviteter
Respektive verksamhet genomfår värde-
ring av genomförd verksamhet kopplad till 
angivna ramar, verksamhetens resultat 

H. Verksamhetsuppföljning 
och internkontroll
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utifrån angivna mål och aktiviteter ska 
värderas och redovisas.
ÅR som lämnas till kommunfullmäktige 
ska vara på övergripande koncernnivå och 
hålla en hög kvalitet och följa angivna rikt-
linje för ÅR.

Ansvarsförhållande
Förvaltningar, styrelse och nämnder över-
lämnar förslag till ÅR till kommunfullmäk-
tige.

Kommunikation/delgivning
Beslut i beslutslinjen.

Underlag som ska användas i Fas H
Angivna mål i direktiv, uppdrag och ge-
nomförandeplaner och angiven ram.
STRATSYS


