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Fastställande av ”Strategisk Plan och Budget 2007-2009”
Bilaga:
Strategisk Plan och Budget för år 2007-2009 (Separat bilaga)
Alliansens budgetförslag
Norrbottens Sjukvårdspartis förslag
Rättvisepartiet socialisternas förslag
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-20 § 148 att
•

anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2007-2009,

•

föreslå skattesatsen för år 2007 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona,

•

fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att
omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning,

•

planen kompletteras med bolagens verksamheter i samband med att det
nyvalda kommunfullmäktige fastställer Strategisk plan och budget 20072009 under november månad.

Enligt kommunallagens kapitel 8 § 8 skall de år då val av kommunfullmäktige
har förrättats i hela landet budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.
Strategisk Plan och Budget 2007-2009 (bilaga) har nu kompletterats med
bolagens verksamheter. Kommunbidragen för kommunens nämnder/förvaltningar har även justerats med anledning av helårseffekten av 2006 års lönerevision och investeringsplanen har korrigerats i enlighet med det beslut som
tagits i kommunfullmäktige efter junibeslutet (Björkskatan centrum – upprustning).

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2006-11-27

233

547

Kommunstyrelsen

2006-11-13

216

542

Arbets- och personalutskottet

2006-10-30

215

472

novkf24b
I den strategiska planen redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga vision 2015. Den strategiska planen har
en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av ett årligt planerings- och
uppföljningsarbete. I planen presenteras verksamhet, verksamhetsidé och
balanserade styrkort för respektive nämnds och bolags planerade verksamhet
för 2007.
Fördjupad information kan hämtas ur de verksamhetsplaner som respektive
nämnd/bolag arbetat fram parallellt med processen att forma den strategiska
planen.
Planen innefattar även en budget för planeringsperioden 2007-2009. I den
framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den
ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Kommunens övergripande
ekonomiska strategi att verka för en hållbar ekonomisk utveckling tydliggörs
av långsiktiga ekonomiska mål. Detta för att leva upp till kommunallagens
krav på en budget i balans och en god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige besluta att
•

fastställa Strategisk Plan och Budget för år 2007-2009,

•

fastställa skattesatsen för år 2007 till oförändrat 22,28 kronor per skattekrona,

•

fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att
omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
-

i enlighet med ovanstående förslag.

Ylva Strutz och Maria Salmgren reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2006-11-27

233

548

Kommunstyrelsen

2006-11-13

216

543

Arbets- och personalutskottet
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Karl Petersen, Börje Lööw och Nina Berggård yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.
Ylva Strutz, Maria Salmgren och Camilla Hansen yrkar bifall till moderata
samlingspartiets, folkpartiets, centerpartiets och kristdemokraternas
gemensamma budgetförslag enligt bilaga.
Dan Ankarholm yrkar bifall till Norrbottens Sjukvårdspartis budgetförslag
enligt bilaga.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
Moderata samlingspartiets, folkpartiets, centerpartiets och sjukvårdspartiets
ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____
Dan Ankarholm yrkar dels bifall till Norrbottens sjukvårdspartis
budgetförslag, dels följande ny 4:e punkt i kommunfullmäktiges beslut:
- under planeringsperioden initiera satsningar på landsbygd och skärgård.
Karl Petersen yrkar dels bifall till kommunstyrelsens förslag, dels bifall till
Dan Ankarholms tilläggsförslag.
Börje Lööw, Annika Eriksson, Leif Wikman och Mårten Ström yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jonas Brännberg yrkar bifall till rättvisepartiet socialisternas budgetförslag.
Mattias Karlsson, Ylva Strutz, Camilla Hansen och Conny Sundström yrkar
bifall till den borgerliga alliansens budgetförslag.
Erika Josbrandt föreslår följande tillägg till avsnittet ”Befolkningsutvecklingen”
- invandrare trivs och är väl integrerade i kommunens alla delar, från
boende till kulturliv.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf
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Kommunfullmäktige

2006-11-27
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Kommunstyrelsen

2006-11-13

216
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Arbets- och personalutskottet

2006-10-30

215

474

novkf24d
Kommunfullmäktige beslutar att
-

fastställa Strategisk Plan och Budget för år 2007-2009

-

fastställa skattesatsen för år 2007 till oförändrat 22,28 kronor per
skattekrona

-

fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges
rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning

-

under planperioden initiera satsningar på landsbygd och skärgård.

Moderats samlingspartiets, folkpartiets, centerpartiets och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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