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Planeringsanvisningar 2017
Enligt kommunens styrmodell ska den årliga planeringsprocessen ge
anvisningar om hur planeringsarbetet ska läggas upp under ett
verksamhetsår. I styrmodellen är planeringsprocessen beskriven som ett
årshjul med ett antal aktiviteter som genomförs.
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Planeringsdialog
Kommunstyrelsen har genomfört planeringsdialog den 13 april. Vid
dialogen deltog, förutom kommunstyrelsen, nämndspresidier,
förvaltningschefer och delvis verksamhetsekonomer. Inom
kommunstyrelsens eget ansvarsområde deltog förvaltningschefer och
verksamhetschefer. Som underlag för planeringsdialogen har använts
kommunfullmäktiges verksamhetsplan och styrmodell.
Vid dialogen behandlades ett antal frågor som har bäring på kommunen
styrmodell, bland annat frågor om organisation och organisationskultur,
ledning och styrning samt roller och ansvar för politik och förvaltning.
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Dessutom användes en del av dagen för att bearbeta de ekonomiska
ramarna inför kommande period, 2017-2020.
Anvisningar
Förutom vad som anges i gällande verksamhetsplan och budget, anger
kommunstyrelsen följande anvisningar inför fortsatt arbete med
nämndsplaner och budget.
Minska kostnaderna för timanställda
Nämnden ska i enlighet med handlingsplan för ekonomi balans 2020 ha
särskilt fokus på andelen timanställda och så långt som möjligt vidta
åtgärder för att minska kostnaderna för dessa.
Minska kostnaderna för administration och internservice
Nämnden ska i enlighet med handlingsplan för ekonomi i balans 2020 ha
särskilt fokus på kostnaderna för administration och internservice och så
långt som möjligt vidta åtgärder för att minska dessa kostnader.
Minska kostnaderna för måltider
Nämnden ska i enlighet med handlingsplan för ekonomi i balans 2020 ha
särskilt fokus på kostnaderna för måltider och så långt som möjligt vidta
åtgärder för att minska dessa kostnader.
Anpassning av förvaltningsorganisationen
Den översyn av förvaltningsorganisationen som skett på uppdrag av
kommunstyrelsen kommer att presenteras och behandlas under hösten
2016. Nämnden ska i allmänhet samt med ledning av kommande beslut
om förvaltningsorganisationen i synnerhet bidra till genomförande av
organisationsförändringar som innebär ökad effektivitet, transparens
samt tydlighet avseende ledning och styrning.
Handlingsplan 2020 och Kommunplan 2025
Nämnden ska i övrigt arbeta vidare med ledning av åtgärderna,
satsningarna, inriktningarna och strategierna i Handlingsplan för en
ekonomi i balans 2020 respektive Kommunplan 2025 samt fatta
respektive lämna nödvändiga förslag till beslut, i överensstämmelse med
dessa dokument.
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