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Overenskommelse om del av driftbudget 2008, ram ftr 2009 och plan 2010.
overenskommelse har triiffats om nedanstiende justeringar av majoritetens budg.tlb.rlug,

Kommunstvrelsen
' Kommunstyrelsen ges i uppdrag att iitr samtliga n?imnder fortsiitta samordna och eff'ektivi-

sera administrationen i kommunkoncernen genom dkad samverkan civer ltirvaltningsgriin-
ser med milet om ytterligare besparingar -0,5 milj.

o Ytterligare projektmedel - och dess finansiering - till sm6orts-/landsbygdsutveckling genom
Leader kan diskuteras under budget6ret om behov uppkommer.

' Kommunstyrelsen f6r i uppdrag att ta fram beslutsunderlag lilr utvidgat ltirsrik med anrops-
styrd linjetrafik.

. Ornen iNUissjd AB ges i uppdrag att verka liir fler deliigare i pigalle AB.
o Kommunstyrelsen 1ir i uppdrag att kraftfullt arbeta lor att fler ungdomar blir sjiilvfiirsor-

jande genom arbete.
' Kommunstyrelsen fir i uppdrag att utvArdera effekten av f-astighetslbrvaltningen som resul-

tatenhet och ltiresli ev. organisationsloriindring inom kommunkoncernen.

Barn- och utbildninssniimnden
. Barn- och utbildningsnZimnden fir i uppdrag att ta fram ett allsidigt underlag inliir kom-

munfullmiiktiges st5llningstagande i frigan om kommunalt virdnadsbidrag.
' Bam- och utbildningsniimnden fullliiljer det uppdrag - om att utreda frdgan om en ut<ik-

ning av fler yrkesinriktade gymnasieprogram vid Brinellgymnasiet - som kommunfull-
miiktige givit niimnden 27 september 2007. .

Omsorgsniimnden
r Omsorgsniimnden fir i uppdrag att finna en l6ngsiktig ldsning lilr en ',fixar-Af1.e'.. I upp_

draget ingar att ta bort avgiften.

Individ- och familjeomsorgsniimnden
o Individ- och familj eomsorgsnzimnden fullloljer arbetet med att starta siirskilda stodgrupper

ftir barn till missbrukare, genom den projektanstiilln ing som gjorts.

Teknisk servicenuimnd
. Tekniska serviceniimnden ges i uppdrag att inliir vintersdsongen 2008/2009 utreda olika

mdjligheter till drift av konstisbanan i Stadsparken. Medei till stadsparkens konstisbana av-
seende vintersiisongen 2007/2008 inarbetas i niimndens internbuclget ftjr 200g.

Overenskommelsen innebiir att oppositionen drar tillbaka loljande punkter i det i KS lagda budget-
fiirslaget:
Kommunstyrelsen: Punkt 2,4,  5,6,  och 7.
Bam- och utbildningsniimnden: Punkt 8 och 9.
Omsorgsniimnden: Punkt 4.
Individ- och familjeomsorgsnamnden: Punkt I och 2.
Teknisk serviceniimnd: Punkt I och 2.
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