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Nämndplan och budget 2016
Kommunfullmäktige har i juni 2015 fastställt verksamhetsplan och budget för 2016 - 2019.
Kommunstyrelsen har därefter i augusti fastställt inriktningsdokument för arbetet. Sektor
Kommunstyrelsen har med utgångspunkt i besluten utarbetat ett förslag till nämndplan för
kommunstyrelsen. All kommunal verksamhet måste i mycket större utsträckning fokuseras på
vilket värde som skapas för invånare, företagare eller andra intressenter. Under 2016 kommer
sektor KS framförallt i arbetet med balanserad styrning och strategiska målsättningar fokusera
på att öka värdet för flera grupper intressenter. Organisatoriskt startar den nya
serviceorganisationen och kontaktcenter fortsätter att utvecklas.
Skolan och dess elever är den viktigaste målgruppen med ambitionen att stödja lärprocesserna.
Byggherrar och framtida invånare skall känna att Ale är en kommun som satsar på
bostadstillväxt och är ett attraktivt alternativ både om man vill bygga eller om man bara vill
flytta in.
Alla som har behov av att utnyttja kommunens tjänster skall känna att det är lättare att
kontakta kommunen och att det går snabbare att få sitt ärende färdigbehandlat.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, 2015-10-09.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till nämndplan och budget för 2016.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att fastställa ett
målvärde för punkt 5.2.1 på sidan 8 i nämndplan med budget 2016.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Mikael Berglunds tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till nämndplan och budget för 2016.
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att fastställa ett målvärde för punkt 5.2.1 på sidan
8 i nämndplan med budget 2016.
Protokollsanteckning

Paula Örn (S), Björn Norberg (S), Christina Oskarsson (S), Klas Karlsson (S), Dennis
Ljunggren (S), Rolf Gustavsson (S), Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Maj Holmström
(M), Rose-Marie Fihn (FP), Sune Rydén (KD), Ingela Nordhall (AD) och Robert Jansson (SD)
lämnar följande protokollsanteckning:
"Givet det ansträngda budgetläget i framför allt utbildningsnämnden noterar
kommunstyrelsen att kommande justeringar av ramar kan komma att krävas"
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Ledningsgruppen på sektor kommunstyrelsen
För kännedom
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.
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