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Kommunstyrelsen

Politiskt inriktningsdokument 2016
Den politiska styrprocessen påbörjas med att de politiska partierna arbetar fram ett
inriktningsdokument för det kommande året. Efter beslut i Kommunfullmäktige arbetar
förvaltningen vidare med ett underlag till verksamhetsplan och budget för det kommande året.
När den kommunövergripande processen är färdig fortsätter arbetet med en liknande process
på nämnd och sektorsnivå. Avslutningsvis arbetas enhetsplaner fram för respektive enhet som
beskriver hur enhetens arbete skall bedrivas, vilka resurser som disponeras och vilka mål som
skall uppnås under året.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa inriktningsdokument
för 2016 enligt förslag från x+y+z

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-03-03

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunchef
Förvaltningsledning
För kännedom
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De senaste åren har fokus i framarbetandet av verksamhetsplan och budget för Ale kommun
varit att prioritera, förtydliga och förenkla. Verksamhetsplan och budget för 2015 innehåller xx
mål med tydliga målvärden samt yy uppdrag.
För att kunna driva kommunens arbete effektivt och fokuserat är det viktigt med en tydlig
rollfördelning mellan kommunfullmäktige, nämnderna och förvaltningen. Färre mål med
utmanande målvärden skapar förutsättningar för ökad framgång i de strategiska frågorna som
är viktiga för kommunen.
Under 2014 har ett intensivt arbete med införande av balanserad styrning genomförts. I detta
arbete som besrivs med utgångspunkt från Ales Vision "Lätt att leva" har sju delelement
fokuserats. Verksamhetsplan och Budget för 2015 är ännu inte fullt synkroniserad med
visionen och den balanserade styrningen.
Inriktningsdokumentet är ett renodlat politiskt dokument.

Sektorns bedömning
Det beskrivna inriktningsdokumentet överensstämmer med de styrdokument som gäller för
Ale kommun. Dokumentet är en bra grund för förvaltningens fortsatta arbete med att ta fram
ett underlag för verksamhetsplan och budget 2016.
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