Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03

§ 96
Planeringsförutsättningar 2019-2021, KS 2018/184
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1 Godkänna planeringsförutsättningarna 2019-2021.
2 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur man arbetar vidare med

den prioriterade inriktningen strategisk samhällsplanering.
3 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur digitalisering ska

användas för verksamhetsutveckling och utveckling av service och
bemötande.
4 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur man arbetar vidare med

inriktningen attraktiv arbetsgivare.
5 Ge socialnämnden i uppdrag att utveckla vårdkedjan för barn och unga

samt tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda hur vi kan
skapa förutsättningar för tidiga, samordnade insatser kring barn och unga,
vars hälsa och utveckling riskerar att påverkas negativt. Utredningen ska
omfatta interna och externa parter samt mynna ut i ett förslag till en
strategi för att möta ovan nämnda målgrupp.
6 Ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa god kvalitet i kommunens

insatser vid palliativ vård, för att möta en förändrad kravbild kring
målgruppen.
7 Ge tekniska nämnden i uppdrag att fortsätta utvecklingen av en attraktiv

organisation för att klara uppdraget inom investeringar och förvaltning av
byggnader och den offentliga miljön.
Beskrivning av ärendet
Prioriterade inriktningar och planeringsförutsättningar ingår i kommunens
planerings- och uppföljningsprocess. I planeringsförutsättningarna anges
inriktningen för nämnderna i den kommande budgetprocessen.
Prioriterade inriktningar har tagits fram och beslutats på nämndnivå och
utgår från kommunens vision, nämndens egna utvecklingsmål samt
förutsättningar och utvecklingsbehov. De prioriterade inriktningarna utgör
ett underlag för kommunens budgetarbete och resursfördelning till
nämnderna.
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Planeringsförutsättningarna anger förslag till uppdrag till några nämnder
kring vad som behöver beskrivas mer ingående samt kompletteras med
eventuellt resursbehov till höstens budgetberedning.
Vid sidan av planeringsförutsättningarna pågår större utredningar och
projekt/processer som kommer att ha inverkan i kommunens planering ur ett
övergripande perspektiv. På samma sätt pågår kontinuerlig
verksamhetsplanering och utveckling inom nämndernas, styrelsernas och
räddningsförbundets grunduppdrag.
De uppdrag som lämnas i detta beslut ska redovisas skriftligen till
kommunstyrelseförvaltningen senast 31 augusti och presenteras för
budgetberedningen. Närmare anvisningar kring budgetarbetet anges i
Anvisning Budget.
Motivering av beslut
Utifrån kommunens vision samt egna utvecklingsmål, förutsättningar och
utvecklingsbehov har nämnder, bolag och räddningsförbund beslutat om
prioriterade inriktningar för verksamheten. För nämnderna utgör de
prioriterade inriktningarna ett underlag för kommunens budgetarbete och
resursfördelning.
De prioriterade inriktningarna har presenterats och diskuterats i samband
med Planeringsdagen 26-27 februari. Med detta som utgångspunkt har
Alliansen+ lagt fram förslag till Planeringsförutsättningar innehållande
uppdrag till några nämnder att inför höstens budgetarbete redogöra mer
detaljerat hur man kan arbeta med den prioriterade inriktningen och vad det
kan innebära för resursbehov.
Det förutsätts att nämnderna arbetar vidare även med de prioriterade
inriktningar som inte lyfts in som uppdrag i Planeringsförutsättningarna.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-26
Planeringsförutsättningar 2019-2021, 2018-03-26
Nämndernas prioriterade inriktningar
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