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Samtliga nämnder
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Remiss avseende planeringsförutsättningar inför
Kommunplan 2016-2018
Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 översändes omvärldsanalys på
remiss. Remissvar ska skickas till kommunkansliet kommun@tyreso.se senast
den 2 april 2015.

Av samtliga remissvar ska framgå
1. Viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta
planeringen med Kommunplan 2016-2018.
2. Faktorer som bör beaktas i planeringen med Kommunplan 2016-2018
utifrån vad som framkommit i samband bokslut/verksamhetsberättelse
för 2014 eller budget/verksamhetsplan för 2015.
Av nämnders/utskotts remissvar ska dessutom framgå
3. Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet.
4. Eventuella förändringar i gällande investeringsprogram.
5. Förslag till förändring av taxor och avgifter.
Remissvaren kommer att redovisas inför kommunstyrelsen och nämndernas
presidier den 22 april 2014.
Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar
kommunens planeringsförutsättningar på kort och medellång sikt. Analysen
ligger till grund för Kommunplan 2016-2018. Av remissvaren ska framgå vilken
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påverkan redovisade faktorer väntas få för nämndens/utskottets verksamhet, och
om det finns särskilda omständigheter som behöver beaktas vid fullmäktiges
fördelning av anslag till verksamhetsområdena.
Behov av förändringar av taxor och avgifter ska redovisas. Avgifterna utgör
en del av finansieringen av de kommunala tjänsterna och bör då det är möjligt
följa den allmänna pris-/kostnadsutvecklingen. För att avgiftsförändringar ska
kunna behandlas av kommunfullmäktige i juni 2015 behöver nämnderna
behandla förslag i sådan tid så att detta möjliggörs.
Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet samt förändringar i
tidplan för redan upptagna investeringar ska redovisas. Nya investeringar ska
redovisas var för sig med bedömning av både investeringsutgift samt hur
driftkostnaderna påverkas av investeringen (blankett bifogas).
Frågor med anledning av remissen besvaras av ekonomichef Sigbrith
Martinsson, e-post sigbrith.martinsson@tyreso.se eller tfn 5782 9140. Frågor
som rör investeringar besvaras av budgetchef Anders Elfving, e-post
anders.elfving@tyreso.se eller tfn 5782 9251.
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