
1(3) 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Controllerchef 
Anna Hellberg 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-03-28 

Planeringsunderlag 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Planeringsunderlag 2023, daterad den 
1 mars 2022, samt uppdrar åt kommundirektören att utarbeta förslag till 
verksamhetsplan 2023. 

Sammanfattning 

Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med att ta fram 
ett förslag till verksamhetsplan för 2023. Planeringsunderlaget anger 
inriktningen för den långsiktiga och strategiska verksamhetsplaneringen. 

Planeringsunderlaget utgår ifrån politiskt fattade beslut om politisk inriktning för 
mandatperioden med tillägg för kommunledningskontorets analys och 
rekommendationer utifrån bland annat verksamhets- och ekonomiuppföljning. 

I planeringsunderlaget ska inriktningsmålen samt övriga förutsättningar för 
planeringsarbetet och ekonomiska planeringsförutsättningar för nämnderna 
fastställas. 

Förslag till verksamhetsplan ska utarbetas utifrån planeringsunderlagets direktiv 
och inriktning. Förslaget ska innehålla nämndmål, indikatorer, utvecklings-
områden och budget för 2023 med plan för 2024-2025 samt investeringsplan för 
perioden 2023-2025. 

Ärendet 

Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med att ta fram 
ett förslag till verksamhetsplan för 2023. Planeringsunderlaget anger 
inriktningen för den långsiktiga och strategiska verksamhetsplaneringen. 

Tjänsteutlåtande 
2022-03-01 
Dnr KS 2022/57-04 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-03-01 
Dnr KS 2022/57-04 

2(3) 

Planeringsunderlaget utgår ifrån politiskt fattade beslut om politisk inriktning för 
mandatperioden med tillägg för kommunledningskontorets analys och 
rekommendationer utifrån bland annat verksamhets- och ekonomiuppföljning. 

I planeringsunderlaget ska inriktningsmålen samt övriga förutsättningar för 
planeringsarbetet och ekonomiska planeringsförutsättningar för nämnderna 
fastställas. 

Förslag till verksamhetsplan ska utarbetas utifrån planeringsunderlagets direktiv 
och inriktning. Förslaget ska innehålla nämndmål, indikatorer, utvecklings-
områden och budget för 2023 med plan för 2024-2025 samt investeringsplan för 
perioden 2023-2025. 

Täbys styrmodell innebär att kommunfullmäktige fastställer mål och indikatorer 
för kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen i verksamhetsplanen. 
Utgångspunkt är Täby kommuns vision och inriktningsmål. 

• Visionen ska gälla på lång sikt 

• Inriktningsmålen är vanligtvis knutna till mandatperioden 

• Nämndmålen 1 år - 4 år 

Täby kommuns vision 

Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid 

Kommunens inriktningsmål  

• Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby 

• Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 

• Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett 
utförare 

De tre inriktningsmålen ska vara vägledande och i verksamhetsplanen ska 
nämndernas mål och indikatorer tydligt kopplas till inriktningsmålen.  

Utvecklingsområden för åren är: 

• Kvalitet och effektivitet 

• Service och bemötande 

• Digitalisering 

 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-03-01 
Dnr KS 2022/57-04 

3(3) 

De finansiella målen är: 

• Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till tre 
procent av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och 
utjämning.  

• Kommunens långfristiga lån för egen räkning får maximalt uppgå till 70 
procent av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och 
utjämning. 

• Kommunens soliditet enligt balansräkningen ska öka över tid 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Håkan Larsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

- Planeringsunderlag 2023 
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