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Prognos 3 Ar 2015 for Mariestads kommun
Kommunstyrelsens fdrslag till beslut i kommunfullmaiktige
I{ommun fullmiktige antecknar

re

dovisningen till protokollet.

Bakgrund

Enligt kommunens ekonomi.styrningsprinciper ska ekonomienheten irligen uppntta fyn
Prognoser fcjr namndetnas vetksamhetet. Prognoserna ska upprdttas efter mars, maj, augusti samt oktober minad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska dven delges
kommunfullmiktige.
Ptognoserna upprittas i syfte att folja upp nimndemas och kommunens ekonomi si att den
foliet antagen budget. I(ommunstytelsen har uppsynsplikt civer nimndernas ekonomi. Vid
awikelser frin budget ska nimnden upprdtta en handlingsplan for att beskdva de itgirder
som ska vidtas for att uppni en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras for kommunstyrelsen.

Ekonomienheten har upprdttat prognos 3 hr 2015 fot Mariestads kommun.

Arbetsutskottets fOrslag
Forslaget overensstimmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling

pi

sammantrddet

Ordforande Johan Abrahamsson (N{) tar upp arbetsutskottets forslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med forslaget.
Underlag fdr beslut
Prognos 3 ilr 201,5 fcir Mariestads kommun.
Skrivelse ftommunchefens forslag till beslut) upprittad av kommunchef Lars Arvidsson
201,5-08-26, Prognos 3 hr 201,5 for Mariestads kommun
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Sektor ledning
Kommunchef Lars Arvidsson
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Datum: 2A15-08-26
Dnr: KS 20141433
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I(ommunfullmhkuge

Prognos 3 drr 2015 fdr Mariestads kommun
Kommunchefens f6rslag till beslut
I(ommunfulLnikuge antecknar redovisrungen till protokollet.
I(ommunsryrelsens arbetsutskott beslutar att kalla presidiet i socialnamnden for
att presenteta en Atgdrdsplan for hut de ska uppni en budget i balans.
t\tgardsplancn sha presentetas vid arbetsutshottets sarnmantride )LK\X-X,\-

x.x.

Bakgrund
Enligt kommunens ekonomisryrrungsptrnciper ska ekonomienheten ir)igen
uppriitta {rla ptoguoser for ndmndernas vetksamhete1 Prognosetna ska
.rpprrittur efter mars, maj, augusti samt oktobet minad. Prognoserna 1 och 3
(efter mars och augr:sti) ska aven delges kommunfullmziktige'
Prognoserna uppr:ittas i syfte att folja upp namndernas och kommunens
ekonomr s6 att den foljet antagen budget. I(ommunsryrelsen har uppsynsplikt
cjver nimndernas ekonomt. Vid awikelser frin budget ska nzimnden upptitta
en handlingsplan for att beskliva de itgarder som ska vidtas fot att uppni en
budget i balans. Handlngsplanen ska plesentefas for kommunstyrelsen.

Ekonomienheten

l-rar

upprrittat plognos 3 fu 201,5 fot Mariestads kommun.

Underlag f6r beslut
Prognos 3 hr 2015 for Mariestads kommun

l-ars Arvidsson
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