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§ 36
Kommunstyrelsens genomförandeplan med budget 2018.
KS 2018/78

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Fastställa kommunstyrelsens Genomförandeplan med budget 2018.
2 Anteckna till protokollet att internbudgeten i genomförandeplanen är fördelad på en
övergripande nivå och att vidare fördelning kan komma att ske mellan
kommunstyrelsens avdelningar om behov finns.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-01-30
Kommunstyrelsens genomförandeplan med budget 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån kommunens budget 2018 lagt fram förslag till
Genomförandeplan med budget för kommunstyrelsen 2018. Genomförandeplanen
behandlar den övergripande nämnds-/förvaltningsnivån. Avdelningar och enheter kommer
att ta fram genomförandeplaner för respektive nivå.
Ett utvecklingsmål lyfts fram att prioritera under 2018. I strävan att leda kommunen mot
kommunens vision ser kommunstyrelseförvaltningen ett behov av utveckling av
förvaltningen och föreslår därmed utvecklingsmålet Kommunstyrelseförvaltningen ska bli
en innovativ, professionell och stabil förvaltning. Utvecklingsmålet Medborgarnas tillit till
och förtroende för Falkenbergs kommun ska öka från genomförandeplanen 2017 har lyfts
ut som utvecklingsmål i denna genomförandeplan då detta snarare kan användas som ett
mätvärde/indikator på det utvecklingsmål som ligger kvar. Vidare följs tillit och förtroende
genom de kommunövergripande kritiska kvalitetsfaktorerna.
Kommunstyrelsen tilldelades tre uppdrag i kommunens budget 2018; Samlokalisering
försörjningsstöd och arbetsmarknad, Genomlysning av intäkter och Utfasning av
fossildrivna fordon. Ett uppdrag som ännu inte redovisats till kommunfullmäktige sedan
tidigare år ligger kvar i genomförandeplanen; Utredning av hur arbetet mot jämställda
löner i hela organisationen ska fortskrida.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
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Forts § 36
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2018-02-07 och anslaget 2018-02-08.
Utdragsbestyrkande
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