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§ 74
Gällivare kommuns årsredovisning
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2014,
att överföra överskott, om totalt 1 080 000 kr, inom 2014 års driftbudget till 2015 års
driftbudget enligt förslag,
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 88 507 000 kr, inom
2014 års investeringsbudget till 2015 års investeringsbudget enligt förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2014.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har sammanställt kommunens räkenskaper mm för 2014 i en
årsredovisning. I denna redovisning finns också förslag på överföring av över- och underskott till 2015 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av pågående investeringsobjekt till 2015 års budget.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av ej påbörjade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2015 års resultat-, finansierings- och balansbudget med motsvarande belopp.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga specifikt kända.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2014,
att överföra överskott, om totalt 1 080 000 kr, inom 2014 års driftbudget till 2015 års
driftbudget enligt förslag,
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att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 91 454 000 kr, inom
2014 års investeringsbudget till 2015 års investeringsbudget enligt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2014.
Beslutsunderlag
1. Upprättat förslag till årsredovisning för Gällivare Kommun 2014.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Gällivare kommuns årsredovisning för år 2014,
att överföra överskott, om totalt 1 080 000 kr, inom 2014 års driftbudget till 2015 års
driftbudget enligt förslag,
att kompletteringsbudgetera ej avslutade investeringsobjekt, om 88 507 000 kr, inom
2014 års investeringsbudget till 2015 års investeringsbudget enligt förslag.
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Gällivare
Kommuns årsredovisning för år 2014.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons
förslag.
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