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KS/2009:111 -011
§ 82
Underlag till kommunplan 2010-2012
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta underlag till kommunplan 2010-2012 med tillhörande budgetramar.
Reservation
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) reserverar sig i enlighet med
förslag till förändringar i arbetsmaterial till Underlag för kommunplan 2010-2012.
Bakgrund
Förslag på underlag för Kommunplan 2010-2012 har upprättats.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30 § 32 att skjuta fram beslut om fastställande av ”Underlag för kommunplan” (kommunens strategiska plan) till kommunfullmäktiges sammanträde 2009-05-11.
Främst med anledning av effekterna av finanskrisen och den djupa lågkonjunkturen har de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna dramatiskt förändrats
sedan kommunfullmäktige i september 2008 fastställde de ekonomiska ramarna
för perioden 2009-2011.
Förändringarna är så stora att mycket kraftfulla åtgärder krävs för att kommunen
för åren 2009-2011 skall kunna återställa ekonomisk balans.
Ekonomiska konsekvenser
Underlaget pekar på betydande ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Eventuell påverkan på barn och ungdomar är i dagsläget oklart och kan närmare
bedömas först sedan beslut har fattats om vilka åtgärder som skall vidtas för att
uppnå budgetbalans.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta underlag till kommunplan 2010-2012.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 134 (134)
2009-04-27
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
1. Preliminärt förslag ”underlag till kommunplan”.
2. Resultat-, finansierings- och balansbudget 2009-2012 (som det ser ut per 2009-04-27,
kl 11:41).
Yrkande 1
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) yrkar att i arbetsmaterial ”Underlag för kommunplan 2010-2012” sid. 5 samt genomgående i arbetsmaterialet skrivs in
”Antalet anställda skall minska med 1 %.”
Stig Eriksson (v) yrkar med instämmande av Tommy Nyström (s) att i arbetsmaterial ”
”Underlag till kommunplan 2010-2012” sid. 5 samt genomgående skriva ”Antalet anställda skall anpassas till befolkningsutvecklingen.”
Propositionsordning 1
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
Yrkande 2
Lars Alriksson (m) och Yvonne Bergmark Bröske (fp) yrkar att i arbetsmaterial ”Underlag för kommunplan 2010-2012 ”, under rubricering Investeringsbudget 2010-2012” att
enbart VA-verksamhet och VA-nät 10 mkr per år kvarstår.
Stig Eriksson (v) yrkar att förslag till beslut i Underlag för kommunplan 2010-2012
under rubricering Investeringsbudget 2010-2012” kvarstår.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer Lars Alrikssons m.fl. förslag mot Stig Erikssons m.fl. förslag till beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Stig Erikssons m.fl. förslag.
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