
Alternativt förslag till reviderad tidsplan och anvisning för arbetet med 

Mål- och resursplan 2019-2021. 

 M,L,KD instämmer i Marie Dahlins förslag om att flytta fram beslut om Mål- och re-

sursplan 2019-2021 till Kommunfullmäktiges möte den 21 november 2018 samt att 

nämnder, som redovisat större obalanser, ges i uppdrag att ta fram nämndsbehandlade 

åtgärdsprogram, för att anpassa verksamheten till anvisad budgetnivå. 

 Kommunstyrelsens presidium och Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att 

initiera en diskussion om mål och inriktningar som gäller från och med 2019 för Vä-

nersborgs kommun. Beslut om mål och inriktningar fattas av Kommunfullmäktige den 

20 juni 2018.  

 Samtliga nämnder ges i uppdrag att beskriva sina förslag till Mål- och resursplan 

2019-2021 i tre steg, med utgångspunkt från de mål och inriktningar som kommun-

fullmäktige fastställer den 20 juni 2018: 

Steg 1. Redogör för den budget som nämnden anser sig ha behov av, för att bedriva 

bas/kärnverksamhet, enligt en miniminivå och inom den ram som kommunstyrelsen 

beslutade om den 28 februari i samband med anvisningar till budget 2019. 

Steg 2. Redogör för den budget som nämnden anser sig ha behov av, för att leva upp 

till de mål och inriktningar som Kommunfullmäktige föreslås besluta om den 20 juni 

2018.  

Steg 3. Beskriv om det är något som nämnden vill framhålla som viktig verksamhet 

utöver de mål och inriktningar som kommunfullmäktige fastställer den 20 juni 2018. 

Redogör för verksamhet och kostnad för denna.  

 Då nämnderna redan arbetar med social inkludering utgår den sociala inkluderingspot-

ten och nämnderna återförs besparingskravet om sammanlagt 19,3 mkr. 

  

 

För M-L-KD 7 maj 2018 

Gunnar Lidell 

Nämnd Tkr 

Barn- och utbildningsnämnden 6 485

Byggnadsnämnden 169

Kommunfullmäktige 13

Kommunstyrelsen 1 753

Kultur- och fritidsnämnden 1 177

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 34

Revisionen 6

Samhällsbyggnadsnämnden 569

Socialnämnden 9 082

Valnämnden 3

Överförmyndarnämnden 25

Kommunstyelsens inkluderingspott -19 315

Summa 0


