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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 390

KS 2011/0235

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra de åtgärder som föreslås i dokumentet ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun”.
Åtgärderna genomförs i enlighet med upprättad genomförandeplan.
Ärendet justeras omedelbart.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-02-02 att ge kommunchefen i uppdrag att
utarbeta förslag till utvecklingsområden som innefattar åtgärder för att Mariestads kommun
ska få en långsiktigt stark ekonomi som tryggar välfärden. Förslaget skulle innefatta tre
ekonomiska nivåer; 50 miljoner, 70 miljoner samt 100 miljoner kronor.
Kommunchef Lars Arvidsson samt ekonomichef Maria Vaziri har utarbetat ett förslag till
åtgärder för att Mariestads kommun ska få en långsiktigt stark ekonomi. Förslaget innefattar besparingar i storleksordningen 61 till 100 miljoner kronor. Kommunchefen samt ekonomichefen presenterade förslaget på arbetsutskottets sammanträde 2011-08-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2011-09-14 ett inriktningsbeslut som innebär att
kommunchefen ska presentera en genomförandebeskrivning/åtgärdsbeskrivning för att
uppnå ett besparingsmål om minst 60 miljoner kronor.
Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att genomföra det fortsatta utredningsarbetet i
enligt följande ordning:
- Anpassning av uppdrag och bemanning
Verksamhetsövergripande åtgärder (exklusive kommunens bolag)
- Alternativa driftsformer (inklusive intraprenad)
Fastigheter (listan på fastigheter ska utökas)
Investeringar
- Konsekvensbeskrivning av en försäljning av hela eller delar av de kommunala bolagen.
Arbetsutskottet beslutade att samtliga utredningsuppdrag ska vara färdigställda så att de kan
underställas kommunfullmäktige för beslut senast vid sammanträdet i november månad.
Kommunchef Lars Arvidsson samt chefen för kommunledningskontoret/ekonomichefen
Maria Vaziri presenterar en genomförandebeskrivning/åtgärdsbeskrivning för att uppnå ett
besparingsmål om minst 60 miljoner kronor på arbetsutskottets sammanträde 2011-10-26.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 390 (forts.)
Då ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 ställde sig arbetsutskottet positivt till de framtagna förslagen till åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i
Mariestads kommun. Arbetsutskottet beslutade även att genomföra redaktionella förändringar i underlaget samt att ärendet skulle behandlas vid ett extra sammanträde med arbetsutskottet den 10 november klockan 11.00.
Behandling på sammanträdet
Ett enigt arbetsutskott tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Underlag för beslut
Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun.
Sammanträdesprotokoll från Centrala samverkansgruppen 2011-10-27 § 2.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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