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Utses att justera

Sture Pettersson

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

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

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande
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.........................................................................................................................................

Leif Jonegård
Justerande
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Sture Pettersson

Justerandes signatur
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Budget 2013 för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa majoritetspartiernas (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet) förslag till ramfördelning för
nämndens verksamhet år 2013.
Nämndens budgetram fördelas enligt följande år 2013:
”Förvaltningen”

45 542 tkr

Fritidsgårdar

3 675 tkr

Musikskolan

4 968 tkr

Förskolan

102 106 tkr

Grundskolan

206 673 tkr

Gymnasium/komvux

87 211 tkr

AME

3 750 tkr

Kost

- 165 tkr

Ospecificerade åtgärder
Totalt:

-7 600 tkr
446 159 tkr

Med ospecificerade åtgärder avses effektiviseringar och besparingar inom verksamheterna
samt eventuellt ekonomiskt tillskott från kommunstyrelsen.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-18 om drift- och investeringsbudget för Mariestads
kommun år 2013 med flerårsplan för åren 2014-2015.
Nämndens detaljbudget behandlades av arbetsutskottet 2012-11-09. Arbetsutskottet gav
barn- och utbildningsförvaltningen i fortsatt uppdrag att utarbeta och konsekvensbeskriva
ytterligare sparförslag för att nämnden ska uppnå en budget i balans år 2013.
Ekonom Ulf Jansson redovisar förutsättningarna för nämndens budget år 2013.
Majoritetspartierna (Moderaterna, Mariestadspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Folkpartiet) har utarbetat ett förslag till ramfördelning för nämndens verksamhet år 2013.
Behandling på sammanträdet

Sture Pettersson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska meddela kommunfullmäktige att nämnden inte klarar sitt uppdrag under år 2013 med gällande rambudget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Leif Andersson (C) tillstyrker majoritetspartiernas förslag till beslut vilket är detsamma som
arbetsutskottets beslut.
Ordförande Leif Jonegård (FP) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar enligt majoritetspartiernas förslag till ramfördelning för nämndens verksamhet år 2013.
Underlag för beslut

Rambudget 2013, kommunfullmäktige 18 juni med ändringar t.o.m. Kf 24 september inklusive ny lönepott 2012.
______________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Expedieras till:
(Kommunstyrelsen)

(Förvaltningschef Tommy Olsson)
(Ekonom Ulf Jansson)
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Återtagande av beslut barn- och utbildningsnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återta nämndens beslut § 7/2012 att ge förvaltningschefen i delegation att justera verksamhetsområdenas ramar i enlighet med de uppdaterade ramanalyser som löpande lämnas av ekonomiavdelningen.
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012-02-01 (§ 7) att ge förvaltningschefen i delegation att justera verksamhetsområdenas ramar i enlighet med de uppdaterade ramanalyser
som löpande lämnas av ekonomiavdelningen.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
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Barn- och utbildningsnämnden
Expedieras till:

(Förvaltningschef Tommy Olsson)

Justerandes signatur
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Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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