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Dnr2015/160 

§ 18 Bokslut 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 2015 års 
driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från 
verksamhetsåret 2014 

Justerandes sign 

G 6 

Beredning 
Bilaga KS 2015/19/1, Bokslut 2014 för kommunstyrelsens fö rvaltning 
Bilaga KS 2015/19/2, begäran om tilläggsbudget driftanslag 
Bilaga KS 2015/19/3, begäran om tilläggsanslag investeringar 
Bilaga KS 2015/19/4, bokslut 2014 för överförmyndaren 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar ärendet. 

Yl' kanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förva ltning, 
att fastställa bokslut 2014 för överförmyndare, 
att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare 
till bokslutsberedninge n, 
att överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag, bilaga KS 
2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt 
att överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhets året 2014, 
bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning, 

att fastställa boks lut 2014 för överförmyndare, 

att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare 
till bokslutsberedningen, 

att överlämna begära n om tilläggsbudget i 2015 års drifta nslag, bilaga KS 
2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt 

att överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014, 
bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

8114) 



§5 

Justerandes sign 

~~ 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-28 

Dnr 2015/ 85 

Bokslut bildnings- och lärandenämnden 2014 och överföring av 
investeringsmedel 

INLEDNING 

Beredning 
Skrivelse 2015-01-21; Bokslut 2014. 
Bilaga l ; Indikato rsammanställning. 
Bi laga 2; Begäran om tilläggsanslag 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

attgodkänna upprättat förslag till bokslut 2014 med begäran om överföring av 
investeringsmedel hos kommunstyrelsen samt 

.all överlämna bokslut 2014 till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7 (17) 



IlsALA 
~KOMMUN 

VON§ 21 

Justerandes sign 

Bokslut 2014 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sa mmanträdesdatum 

2015-02-05 

Föreligger förslag till bokslut och internkontrollplan 2014. 
Nämnden redovi sar - 5 977 tkr. 

Dnr 2015/103 

Nämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer/rutiner att kontro lleras 
under året. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/11/1. Förslag till bokslut. 
Bilaga VON 2015/11/2. Internkontrollplan 2014. 

Ekonomihandläggare Sofia Eriksson, verksamhetscheferna Mauro Pliscovaz, 
Anneli L Sundin och Lena Nyström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att fastställa bokslut för 2014 enligt förslag i bilaga, 
att godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bilaga, 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäkt ige beslutar 
Sill inte överföra nämndens underskott för 2014. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att faststä lla bokslut för 2014 enligt förs lag i bilaga, 

att godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bilaga. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

att inte överföra nämndens underskott för 2014. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

s (14) 


