NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Onsdag 7 juni 2006 kl. 08:15-12:00.

1.

Val av justerare.

2.

Budgetprocess 2007-2009 inklusive uppföljning
målstyrningsarbetet .

Om Du har frågor kontakta
Eva Engström, tfn 0652-36103 eller
e-post: eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Eng
Ordförande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2006-05-31

2 (3)

ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Stig Jonsson (s).

ÄRENDE 2
Budgetprocess 2007 – 2009 inklusive uppföljning
målstyrningsarbetet.
Berndt Nordberg informerade om ledningsgruppens diskussioner.
Ledningsgruppens förslag innebär att upprätta ett Nordanstigs
kommuns politiska styrdokument enligt nedan anpassat till kommunens
ekonomiska möjligheter. Kommunfullmäktiges finansiella mål är
styrande.
Detta dokument skall uttryckas i ett antal politikområden. För varje
politikområde skall kommunfullmäktige uttala långsiktiga ambitioner /
inriktningar samt konkreta uppföljningsbara mål för varje kalenderår, tre
år framåt
Förslag på områden
Barn och unga
Äldre i behov av stöd
Handikappade i behov av stöd
Vuxna i behov av stöd
Boende, kommunikation, kultur, fritid och näringsliv
Kommunens politiska organisation
Kommunfullmäktige

Politikområden med
ambitioner/inriktningar
och uppföljningsbara
mål

Kommunstyrelsen Uppföljning,
utvärdering,
beredning,
samordning
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Specifika mål utifrån
politikområden och
dess
ambitioner/inriktningar
för varje nämnd
Plan för uppföljning
samt utvärdering

Detta styrdokument kommer att följas upp , utvärderas kontinuerligt
årligen. På detta kan vi dra slutsatser om utfallen och lära oss för att
allteftersom förfina ambition etc.
Margareta Tamm Persson visade en kort sammanfattning hur det
ekonomiska läget ser ut inför budget 2007. Nämnderna har beräknat
sina kostnader utifrån 2006 års verksamhet och med nu kända
förändringar som påverkar 2007. När vi då jämför beräknat utrymme för
verksamheterna och vad nämnderna räknat fram fattas i dagsläget
29 000 tkr.
Budgetberedningen föreslår nämnderna, kommunstyrelsen
Utbildning & Kultur samt Omsorg & Arbetsmarknad att
Nämnderna på nästa sammanträde (kommunstyrelsen 7 juni,
Utbildning & Kultur samt Omsorg & Arbetsmarknad 14 juni) diskutera
och bestämma vad som är viktigt framåt dvs ambition / inriktning och
uppföljningsbara mål. Vilken ambition ska kommunen ha vad avser
respektive nämnds delaktighet i de fem politikområdena.
Underlag för dagens diskussioner är Minnesanteckningar från
Uppföljnings- och målstyrningsdag 18 april 2006. Ni som deltog har fått
dessa anteckningar tidigare. Hör av er snarast om ni inte har dem kvar.

