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Verksamhetsplan 2007 – 2009 och budget 2007
06.89 04
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för 2007 ‐ 2009,
bilaga 1 till denna paragraf.
Vidare har förvaltningen utarbetat förslag till investeringsbudget för 2007
samt föreslår att nämnden begär tilläggsanslag, bilagorna 2 och 3 till denna
paragraf.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås
•
•
•

Anta förslag till verksamhetsplan 2007‐2009 enligt bilaga 1.
Begära tilläggsanslag för 2007 enligt bilaga 2.
Fastställa förslag till investeringsbudget för 2007 – 2009 enligt bilaga 3.

Förhandlingar enligt MBL § 11 har genomförts 2006‐04‐07.
Vid arbetsutskottets sammanträde meddelar företrädare för folkpartiet och
moderaterna att man lämnar förslag till verksamhetsplan vid nämndens
sammanträde.
Annika Sundström (v) yrkar att följande ändring i texten görs: sida 3 under
rubriken ”Fristående skolor” : i stycke två stryks allt utom ”I den uppkomna
valsituationen måste de kommunala skolorna redovisa sin inriktning och
kvalitet.” Hela stycket tre utgår.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2006‐04‐26

53

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2006‐04‐11

04:2

Sida

108

Ingrid Norberg (s) yrkar att stycke två och tre under rubriken ”Fristående
skolor” utgår.
Ordföranden prövar yrkandena och finner att Ingrid Norbergs (s) yrkande
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden att besluta enligt
förvaltningens förslag med den ändringen att styckena två och tre under
rubriken ”Fristående skolor”, sida 3 i förslaget till verksamhetsplan, utgår.
__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde har Thomas Olofsson (fp)
följande tilläggsyrkande:
•

Förvaltningen skall ta fram sina specifika servicegarantier i
kommunikation med kunderna. Servicegarantierna införs i styrkortet
under rubriken indikatorer.

Per Tjärdalen (m) stöder Thomas Olofssons yrkande.
Glenn Berggård (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden prövar tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.
Företrädare för v reserverar sig mot beslutet.
Erika Josbrandt (kd) lämnar följande yrkande:
•

På sid 3, under rubriken fristående skolor, skall stycke två behållas i
planen medan stycke tre stryks ur texten.

Företrädare för fp, m och c stöder yrkandet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Annika Sundström (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden prövar yrkandena och finner att Erika Josbrandts (kd) yrkande
avslagits medan arbetsutskottets förslag vunnit bifall.
Företrädare för kd, fp, m och c reserverar sig mot beslutet.
Eva Haglund (mp) har följande yrkande:
•

I styrkortet skall mål så långt det är möjligt formuleras så att de är
konkreta och mätbara.

Ordföranden prövar yrkandet mot arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att arbetsutskottets förslag vunnit bifall.
Förslag till ansökan hos fullmäktige om tilläggsanslag, se bilaga 2 till denna
paragraf, presenteras.
Ett reviderat förslag till investeringsbudget redovisas, se bilaga 3 till denna
paragraf.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar anta verksamhetsplan 2007 – 2009
enligt arbetsutskottets förslag med följande ändring och tillägg:
•

Styckena två och tre under rubriken ”Fristående skolor”, sida 3 i
förslaget till verksamhetsplan, utgår.

•

Förvaltningen skall ta fram sina specifika servicegarantier i
kommunikation med kunderna. Servicegarantierna införs i styrkortet
under rubriken indikatorer.

Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar ansöka om tilläggsanslag enligt
arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Barn‐ och utbildningsnämnden antar förslag till investeringsbudget för
2007 – 2009 enligt förvaltningens förslag.
__________
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