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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2017.259
Datum: 2017-08-07
Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

KS Inriktningsdokument 2018
I enlighet med arbetsmodellen för Ale kommun ska respektive nämnd efter fullmäktiges beslut
om verksamhetsplan och budget fatta beslut om eget inriktningsdokument. Dokumentet ska
komplettera fullmäktiges beslut mer specifikt inom nämndens ansvarsområde.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa inriktningsdokument för 2018 inför det fortsatta arbetet
med nämndplan.

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-08-07
Huvudförslag

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Ledningsgrupp sektor KS
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Bakgrund
Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2018 gjordes en större genomgång av formerna för
sampel mellan politiken och förvaltningen.
Utgångspunkten är kommunallagen. Verksamhetsplan och budget ska enligt kommunallagen
beslutas årligen.

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen
och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.
För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För
ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara
periodens första år. Planen skall innehålla sådana finansiella mål som anges i andra stycket. Lag (2004:775).
Processen har som syfte att genom ett nära samarbete mellan politiken och förvaltningen resultera
i politiska styrdokument som är tydliga och relevanta och ger goda förutsättningar för att nå de
beslutade målsättningarna.
Arbetet bedrivs i cykler där politik och förvaltning delar på ansvaret att ta fram en slutprodukt. Ett
cykliskt arbetssätt medför goda möjligheter till delaktighet och att bruka alla kompetenser som
olika roller har i processen. Processen börjar med Alesamhällets utveckling och slutar politiskt med
nämndens beslut om nämndplan. Därefter fastställer respektive sektor enhetsplaner.

Fullmäktige beslutade om verksamhetsplan och budget för 2018 - 2021 den 19 juni. Nästa steg i
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processen är att kommunstyrelsen fattar beslut om inriktningsdokument för den egna
nämndplanen. Utgångspunkterna i fullmäktiges beslut ska kompletteras med inriktningar som är
unika för de verksamheter som är styrelsens ansvar.

Förvaltningens bedömning och motivering
De första faserna i samspelet mellan politiken och förvaltningen har fungerat väl.
Verksamhetsplanen för 2018 - 2021 har arbetats fram baserat på politiska överväganden och med
politisk förankring. Nästa steg är att anta ett inriktningsdokument för kommunstyrelsen med
politisk majoritet.
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