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KS/2013:559 -041
§ 47
Gällivare kommuns årsredovisning
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera Ks § 45, 2014-02-19, så tillvida att besluta om överföring av överskott
om 2 200 000 kr inom Samhällsbyggnadsförvaltningens budget 2013 till 2014 års driftbudget,
att fastställa Gällivare kommuns bokslut för år 2013,
att överföra överskott, om totalt 2 341 000 kr, inom 2013 års driftbudget till 2014 års
driftbudget enligt förslag,
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 100 766 000 kr, inom
2013 års investeringsbudget till 2014 års investeringsbudget enligt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2013,
att besluta att ur rörelsekapitalet anvisa 5 323 000 kr, vilket är skillnaden mellan
beslutad kompletteringsbudgetering och kvarvarande saldo inom 2013 års investeringsbudget, till projektkonto 8990 Investeringsreserv i 2014 års budget,
att avsätta 25 000 000 kr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper mm för 2013 i en
årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och
underskott till 2014 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av pågående investeringsobjekt till 2014 års budget.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av ej påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2014 års resultat-, finansierings- och balansbudget med motsvarande belopp.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga specifikt kända.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera Ks § 45, 2014-02-19, så tillvida att besluta om överföring av överskott
om 2 200 000 kr inom Samhällsbyggnadsförvaltningens budget 2013 till 2014 års driftbudget,
att fastställa Gällivare kommuns bokslut för år 2013,
att överföra överskott, om totalt 2 341 000 kr, inom 2013 års driftbudget till 2014 års
driftbudget enligt förslag,
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 100 766 000 kr, inom
2013 års investeringsbudget till 2014 års investeringsbudget enligt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2013,
att besluta att ur rörelsekapitalet anvisa 5 323 000 kr, vilket är skillnaden mellan
beslutad kompletteringsbudgetering och kvarvarande saldo inom 2013 års investeringsbudget, till projektkonto 8990 Investeringsreserv i 2014 års budget,
att avsätta 25 000 000 kr av årets resultat till resultatutjämningsreserv.
Beslutsunderlag
1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare Kommun 2013.

|
|

|
|

|
|

| Utdragsbestyrkande
|

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 106 (108)
2014-03-17
GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:149 -041
§ 48
Budgetdirektiv och budgetregler
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 24 mars 2014.
Bakgrund
Göran Sandström, ekonomichef och Henrik Jakobsson, ekonom redovisade
diskussionsunderlag för budgetdirektiv 2015-2017 gällande kommunens målsättningar
2014-2016, prioriteringar under perioden 2015-2017, ekonomiska förutsättningar,
kostnad- och intäktsstruktur, finansiering av verksamheten och direktiv för nämnder och
styrelser.
De informerade även om förslag till budgetregler för Gällivare kommun 2015-2017.
Informationen pågår kl. 16.05 - 17.15.
Beslutsunderlag
1. Diskussionsunderlag budgetdirektiv 2015-2017.
2. Förslag till budgetregler för Gällivare kommun 2015-2017.
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KS/2014:253 -823
§ 49
Lokala tillfälliga skoterförbud våren 2014
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa lokala tillfälliga skoterförbud enligt protokoll från samrådsgruppen för
samefrågor protokoll 2014-03-05, § 3.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Protokollsutdrag från samrådsgruppen för samefrågor 2014-03-05 § 3 är Gällivare
Kommuns och samebyarnas samlade synpunkter och utgör samtidigt den formella
ansökan från berörda samebyar angående önskade tillfälliga skoterförbud.
Kommunen framför att behov av förbud i de sedvanliga områdena bör meddelas senast
14 dagar innan förbudet ska träda i kraft (p g a föreskrifter om kungörelse).
Förbudsområde västra Ritsemområdet, Unna Tjerusj:
Förbud fr o m 2 maj till 30 juni (karta 1).
Förbudsområde Kirkaområdet, Baste cearru:
Förbud fr o m 24 mars till 1 maj, med undantag för färdstråket TjuonajokkCohkolisjávri (karta 2).
Förbudsområde Harrejaur- Kirka- Nujaure, Baste cearru:,
Förbud fr o m 2 maj till 30 juni. Undantaget är leden Kirjaluokta- Tjuonajokk samt
färdstråket Tjuonajokk- Cohkolisjávri (karta 3).
Förbudsområde Urttijávri, Girjas:
Väster leden Nikkaluokta- Tjuonajokk med angivna färdstråk fr o m 24 mars t o m
30 juni (karta 2)
Förbudsområde Viddjajávri, Girjas:
Förbud fr o m 2 maj t o m 30 juni (karta 1)
Förslag till beslut
att kommunstyrelsen fastställer lokala tillfälliga skoterförbud enligt protokoll från
samrådsgruppen för samefrågor protokoll 2014-03-05, § 3.
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Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från samrådsgruppen för samefrågor 2014-03-05 § 3.
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