Datum
2019-09-10-10

Diarienummer

Plats
Kommunhuset

Parter
Ekerö kommun och Akademikerförbundet SSR, FSA, Fysioterapeuterna, Kommunal, Ledarna,
Lärarförbundet, LR, AkademikerAlliansen, Sveriges Psykologer, Skolledarförbundet, Vision samt
Vårdförbundet
Närvarande
Christina Hedberg
Christina Thunholm
Katinka Madsen
Lisa Stargård
Dariuz Orlowski
Agneta Josefsson
Kim Ferngren
Fredrick Tjus
Oscar Linde
Robert Wirén

Ekerö kommun, ordförande
Ekerö kommun, sekreterare
Ekerö kommun
Ekerö kommun
Kommunal
AkademikerAlliansen
Akademikerförbundet SSR
Skolledarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundet, justerare

§ 11
Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år
2020 med inriktning för åren 2021-2022
Handlingar i ärendet är utskickade inför mötet.
Ekonomichef Katinka Madsen föredrar ärendet.
AkademikerAlliansen lämnar särskilt yttrande som bifogas protokollet.
Förhandlingen avslutas i enighet 2019-10-10 10.30.
Vid protokollet

Christina Thunholm
För arbetsgivaren:

För arbetstagarna:

Christina Hedberg

Robert Wirén
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§ 19
Kommunstyrelsen – Förslag till driftbudget 2020 med
inriktning 2021-2022 och förslag investeringsbudget 20202024
Handlingar i ärendet är utskickade inför mötet. Ekonomichef Katinka Madsen föredrar ärendet.
Informationen anses lämnad.

§ 19
Central politisk organisation – förslag till driftbudget 2020
med inriktning 2021-2022
Handlingar i ärendet är utskickade inför mötet. Ekonomichef Katinka Madsen föredrar ärendet.
Informationen anses lämnad.
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