
 
 

 

BEREDNINGSUPPDRAG – Vision och strategisk plan 

 

Beredning:  Demokrati- och visionsberedningen 

 

Ämnesbakgrund: 

De överordnade dokumenten i kommunens styrmodell är visionen, de övergripande målen och den 

strategiska planen. 

I värdegrunden för Tranemo kommun målas det upp en bild av det goda samhälle som vi önskar 

uppnå och som ska vara den naturliga utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder 

medborgarna. 

Varje generations behov ska tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter. 

 

Med utgångspunkt från visionen för kommunen (och med hänsyn till lagar, förordningar, nationella 

mål, policys, program och riktlinjer etc.) utarbetas i början av varje mandatperiod övergripande mål 

och en strategisk plan för de kommande fyra åren. Syftet med arbetet är att ett av kommunens 

viktigaste styrdokument ska vara tidsaktuellt och svara upp mot de ambitioner som finns för att 

utveckla kommunen på ett kvalitetsmässigt och hållbart sätt. Dokumentet ska spegla den politiska 

viljeinriktningen under mandatperioden. Dokumentet ska till sin struktur passa in i den styrmodell 

som kommunen tillämpar. 

 

• Uppdragsbeskrivning: 

I beredningens uppdrag ingår således att enligt ovan utarbeta förslag på strategisk plan för 

perioden 2020–2024. Beredningen bör även diskutera om visionen fortfarande är aktuell eller 

behöver aktualiseras. 

Beredningen skall arbeta med en aktiv och bred medborgardialog eftersom styrdokumenten 

är betydelsefulla för alla invånare och verksamheter i Tranemo kommun.  

Viktigt är också ett brett politiskt förankringsarbete under hela processen.  

Medverkande tjänstemän:  Sakkunnig: Esbjörn Johansson, processekreterare: Sanna Blomgren 

Vägledningsdebatt: 2019-06-10 

Överlämningsdebatt och överlämnade av uppdrag:  2019-12-09 

Budget exkl. arvoden: 15,000 kr 

 

 

 



 
 

Tranemo 2019-01-18 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIE: 

 

Ulf Thifors (S)  Karin Ljungdahl (C) Ana Alvarez Björk (L) 

 

Följande gäller för beredningsarbetet i Tranemo kommuns fullmäktigeberedningar: 

 

• Arbetet ska ske i enlighet med det av fullmäktige beslutade processkarta. (Se bilaga) 

• Beredningen startar arbetet med att upprätta en plan, där behovet av utbildning och 

omvärldsanalys tillgodoses. 

• Största fokus ska läggas på medborgardialoger, där olika grupper och dialogmetoder 

identifieras. (Glöm ej återkopplingen till dem som deltagit i dialogerna!) 

• Presentera ett underlag inför vägledningsdebatten så att fullmäktiges ledamöter har möjlighet 

att förbereda sig inför debatten. 

• Förankringen i partigrupperna är ett viktigt inslag i processen. Förbered respektive 

gruppledare i tid, så att beredningen ges erforderlig tid på gruppmötet. 

• Beredningens slutförslag ska endast innehålla ett fåtal övergripande mål. 

• Fullmäktiges presidium står alltid till tjänst som bollplank under beredningsarbetet och deltar 

om så önskas vid beredningars möten.



 
 

 

 


