Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutande organ

Plats och tid

Sida 0

Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05
Sammanträdet ajournerades 9.40–10.00

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Abrahamsson
Marianne Kjellquist
Ida Ekeroth
Henrik Karlsson
Anders Karlsson

(M)
(S)
(S)
(-)
(C)

Lars Arvidsson
Maria Vaziri
Jonas Eriksson
Stefan Wallenå
Ola Blomberg

Utses att justera

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret

Sekreterare

Ordförande
2: e vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Kommunchef
Ekonomichef § 513
Ekonomienhetschef § 513
Personalchef § 514
Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

513-515

Ola Blomberg
Ordförande

.........................................................................................................................................

Johan Abrahamsson
Justerande

.........................................................................................................................................

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-10

Sida 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ksau § 513

KS 2014/35

Reviderad drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år
2015 samt flerårsplan 2016-2017
_________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar om reviderad drift- och investeringsbudget för år 2015
samt flerårsplan för åren 2016-2017 i enlighet med majoritetspartiernas förslag
2. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt 40 miljoner kronor.
3. Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige
(§ 140/2013).
4. Skattesatsen ska vara oförändrad 21.26 kr.
5. Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige (§ 140/2013).
6. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering
samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i
den antagna driftbudgeten för Mariestad under år 2015 och flerårsplan 2016-2017.
Investeringsmedel och driftmedel för utbyggnad av skolstrukturen i västra området kommer
att behandlas i särskild ordning.
Marianne Kjellquist (S) samt Ida Ekeroth (S) deltar inte i beslutet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Vänsterpartiet återkommer med ett eget budgetförslag inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Bakgrund

Majoritetspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) har
upprättat ett reviderat förslag till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år
2015 samt flerårsplan 2016-2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 om drift- och investeringsbudget för år 2015
samt flerårsplan för åren 2016-2017 i enlighet med majoritetspartiernas förslag. Majoritetspartierna har upprättat ett förslag till reviderad budget för år 2015 samt flerårsplan för åren
2016-2017.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att:
-

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige beslutar om reviderad drift- och investeringsbudget för år 2014
samt flerårsplan för åren 2015-2016 i enlighet med majoritetspartiernas förslag.
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-

Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder, med totalt 40 miljoner kronor.

-

Arvode och ersättningar till förtroendevalda ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige
(§ 140/2013).

-

Skattesatsen ska vara oförändrad 21.26 kr.

-

Partistödet ska vara enligt beslut i kommunfullmäktige (§ 140/2013).

-

Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering
samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i
den antagna driftbudgeten för Mariestad under 2015 och flerårsplan 2016-2017.

Investeringsmedel och driftmedel för utbyggnad av skolstrukturen i västra området kommer
att behandlas i särskild ordning.
Underlag för beslut

Majoritetspartiernas (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet samt Kristdemokraterna) förslag
till drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun år 2015 samt flerårsplan 2016-2017.
Dokument upprättat av kommunchef Lars Arvidsson, Resursbudgetmodell, Åtgärdspaket
2.0, Mariestads kommun.
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ekonomichef Maria Vaziri)
(Ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson)
(Samtliga nämnder)
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Arbetsgivarfrågor
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Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Personalchef Stefan Wallenå informerar om aktuella personalfrågor. Informationen innefattar bl.a. strategiska arbetsgivarfrågor:
-

Organisation – nya modellen
Kompetensförsörjning
Ledarskap/chefsskap
Medarbetarskap
Arbetsmiljö
Hälsa/sjukfrånvaro
Lönebildning
Mångfald och jämställdhet

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå

Justerandes signatur
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Anmälan om skrivelse till Skolinspektionen
_________________________________________________________________________________________________________________________

Anmälan om skrivelse

Ordförande Johan Abrahamsson (M) informerar om att han har för avsikt att skicka en
skrivelse till Skolinspektionen i vilken han ifrågasätter Skolinspektionens beslut att inte bevilja Vänergymnasiet att utöka befintliga program med programmet fordonsmekaniker för
personbilar.
______________________________________________________
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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