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Beslutande Lars Alriksson, (m), ordförande 

 Birgitta Larsson (s) 

 Tomas Junkka (s) 

 Benny Blom (m) 

 Henrik Ölvebo (mp), kl 08.00-16.50 

 Bernt Nordgren (ns) 

 Fredric Olofsson (mav) 

 Steve Ärlebrand (s), tjg ers, kl. 08.00-12.00 

 Clary Persson (s), tjg ers 

 Gun Isaxon (mav), tjg ers 

 Magnus Johansson (s), tjg ers, kl. 10.15-17.15 

 Lena Lindberg (s), tjg ers, kl. 13.00-16.50 

 

Övriga deltagande Lennart Johansson, kommunchef 

 Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare 

  

Utses att justera Tomas Junkka 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, måndag 23 mars 2015, kl. 12.00 

 

Underskrifter Sekreterare § 74 

  Ann-Katrin Karlsson  

 

 Ordförande 

  Lars Alriksson 

 

 Justerande  

  Tomas Junkka   
 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag § 74 
 

Organ Kommunstyrelsen  
 

Sammanträdesdatum 2015-03-17  
 

Datum för anslags uppsättande 2015-03-23 Datum för anslags nedtagande 2015-04-14  
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Ann-Katrin Karlsson   
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 KS/2014:179 -041 

 

§ 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 un-

derskott till 2015 års driftbudget samt förslag till kompletteringsbudgetering av på-

gående investeringsobjekt till 2015 års budget.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till överföring av överskott samt kompletteringsbudgetering av ej påbör-

jade/avslutade investeringsobjekt påverkar 2015 års resultat-, finansierings- och balans-

budget 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 proposit-

ioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars Alrikssons 

förslag. 

 


