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§5

Utökning av trygghetsboenden inom Gullspångs kommun
och ombyggnad av tak

Kungörelse
2014-08-25

KS 2014/38

Föredragande: Representant Riksbyggen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom att Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening
Gullspång-Hova Äldrebostäder bygger om nuvarande förråds-, tränings, omklädnads- och städlokaler
till fem trygghetslägenheter på Amnegården . Kommunfullmäktige beslutar att tillhandahålla borgen
för iordningställande av lägenheterna samt ombyggnad av tak på Amnegården med max 15,5 mnkr,
varav byggnation av trygghetsboende för 7,6 mnkr och renovering av tak för 7,9 mnkr.
Bakgrund
Äldreomsorgsutskottet behandlade ärendet om trygghetboende i Gullspångs kommun 2014-01-23.
Som grund för beslutet hade man ett tjänsteutlåtande från socialchef Eva Thimfors där hon
konstaterar att en satsning behöver göras på boenden för äldre. Bostadsmarknaden behöver fler
lämpliga lägenheter för äldre, anpassade och flexibla lägenheter i kollektiva boendeformer med
tillgång till service i olika former. Kön till trygghetsbostäder är förhållandevis lång. I januari stod 19
personer i kö till trygghetslägenheter i Gullspång och 3 personer till Hova. I skrivelsen pekades på att
det är möjligt att bygga om befintliga lokaler i sutterängplan på Amnegården till trygghetsboende
enligt ett förslag som presenterats för RKHF Gullspång-Hova. Äldreomsorgsutskottet föreslog
kommunstyrelsen att anta förslaget att bygga om nuvarande förråds-, tränings, omklädnads- och
städlokaler till trygghetslägenheter. Styrelsen för Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening
Gullspång-Hova Äldrebostäder har därefter behandlat ärendet och beslutade 2014-05-05 att
genomföra entreprenad avseende ombyggnad av tak och ombyggnad av lokaler till fem
trygghetslägenheter på Amnegården till en kostnad av 15,5 mnkr.
Beslutet fattades med tre förbehåll:
- Att extrastämman lämnar sitt godkännande
- Att kommunal borgen erhålls
- Att stiftarna, Gullspång kommun och Riksbyggens ekonomiska förening lämnar sitt godkännande
Styrelsen beslutade vidare att söka statliga bidrag och att entreprenaderna genomförs med
Riksbyggen avtal.
Allmänna utskottet behandlade ärendet 2104-05-14 och lämnade förvaltningen i uppdrag att granska
ombyggnadsförslaget kostnadsmässigt, att sammanfatta ett förslag till beslut samt att redovisa hur
många av de som står i kö till trygghetsboende kan tänka sig att bo i de nyproducerade lägenheterna.
Utvecklingssamordnare Lars Johansson har analyserat kostnaderna och kommit fram till följande:
Byggnation av trygghetsboende för 7,6 miljoner: Ombyggnad av ca 385 m2 till nya 5 lägenheter med
kök, bad mm. Dessutom bygger man om ca 100 m2 för de funktioner man flyttar. Kostnaden blir ca
16 000:-/ m2 vilket inte är en orealistisk summa med tanke på det omfattande arbete som krävs,
bilning, installationer mm.
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Renovering av taket för 7.9 miljoner:
Det är närmare 6800 m2 man begärt pris på. Tidigare lämnades ett pris på ca 900:-/ m2. Det gällde
då ytor som är lätta att byta. De aktuella ytorna är dyrare då de är belägna på innergårdar vilket
kräver stora kranar. De kräver också mer kostsamma lösningar gällande transporter både av rivet
material och inkörning av nytt material. Innan kontrakt tecknas med entreprenören bör man vara
överens om metod och priset fastställas till en relevant nivå.
De fem lägenheterna kommer att ha varierande storlek. Den minsta är 65 m2 och den största är 82
m2. Befintliga trygghetslägenheter ligger alla på 55 m2 och hyran är ca 5 500 kr/månad.
Hyran för de nyproducerade skulle idag ligga på ca 5 500 kr- 6 500 kr/månad. Slutligen bör
poängteras vikten av ett tillräckligt antal hyresgäster tecknat sig för en lägenhet innan projektet
startas.
Bilagor
- Utökning av trygghetsboende i Gullspångs kommun.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Enkät trygghetsboende.docx
- Intresseinventering av nyproducerade trygghetslägenheter, 2014-07-18, skriven av Eva
Thimfors.docx
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§6

Motion gällande användandet av skolskjutsverksamheten
till enklare lokaltrafik

Kungörelse
2014-08-25

KS 2012/414

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen gällande användande av skolskjutsverksamheten till
enklare lokaltrafik. Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att i samband med upphandling
av skolskjuts se om det är möjligt att använda skolskjutsverksamheten till enklare lokaltrafik
framförallt för kommunens äldre medborgare.
Bakgrund
En motion inkom till Gullspångs kommunfullmäktige 12-11-27. Denna gav verksamheten i uppdrag
att utreda möjligheten att kunna använda skolskjutsverksamheten till enklare lokaltrafik framförallt
för kommunens äldre medborgare.
Efter samtal med de lokala bussföretagen som sköter skolskjutsverksamheten framkom följande
svårigheter:
1. Det är skolan och skolans tider som helt styr när barnen skall åka och därmed finns det egentligen
ingen fastlagd tidtabell.
2. Antalet lediga platser varierar dag från dag och tur från tur. Därmed kan vi inte garantera några
sittplatser.
3. Skoltrafik är definitionsmässigt mycket föränderlig. Barn börjar och slutar skolan, barn flyttar in
och flyttar ut etc.
4. Det finns ingen biljettmaskin i bussen och därmed kan vi inte ta något betalt för resan. För att
kunna ta betalt för resan krävs en av skatteverket godkänd utrustning för betalning och kvittenser.
Den typ av trafik som önskas i motionen, är linjelagd trafik och skall därmed gå genom Västtrafik.
Tyvärr är därmed vårt svar tråkigt nog att det inte fungerar i praktiken i skoltrafiken. Synpunkter har
inhämtats från de båda företag som sköter den lokala skolskjutstrafiken i Gullspångs kommun.
Gullspångs Buss och Buss i Väst AB.
Resemöjligheter för pensionärer med Västtrafik
Västtrafik erbjuder sedan ett antal år kommunerna möjligheten att via tillköp erbjuda fria resor för
seniorer. Det finns två alternativ, en för målgruppen 65 år och äldre samt en för målgruppen 75 år
och äldre. 9 kommuner i förutvarande Skaraborgs län har valt att köpa fria resor för gruppen 75+.
Gullspångs kommun begärde under 2010 en kostnadskalkyl från Västtrafik i samband med arbetet
med Trafikförsörjningsplanen för 2012. Västtrafik har under de senaste åren inte anslutit några nya
kommuner till systemet, beroende dels på att Västtrafik sett över regelverket och dels för att
bokningssystemet inte haft kapacitet att hantera nytillkommande kommuner. Från 2014 har
Västtrafik åter börjat ansluta nya kunder till fria resor för pensionärer.
Bilagor
- DOC121207.pdf
- Tjänsteutlåtande ang Motion om skolbussar - lokaltrafik, skriven av Yvonns Kjell.docx
- DOC130903.pdf
- Tjänsteutlåtande - Motion från Centerpartiet att undersöka möjligheten att använda
skolskjutsverksamheten till enklare lokaltrafik, skriven av Bo-Evert Jonsson 2014-02-07.docx
- Protokollsutdrag.doc
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- Protokollsutdrag.doc
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§7

Skaraborgs kommunalförbund -Samverkansavtal för
gymnasieutbildning i Skaraborg

Kungörelse
2014-08-25

KS 2013/494

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal för
gymnasieutbildningarna i Skaraborg.
Bakgrund
Kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan
regleras genom samverkansavtal som är bilagor till måldokumentet. Måldokumentet Utbildning
Skaraborg innefattar i sin intention alla utbildningsväsendets skolformer såsom förskola, grundskola,
grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildningar och yrkeshögskola med kommunal
huvudman. Områden som särskilt lyfts fram är samarbete inom forsknings- och utvecklingsfrågor,
studie- och yrkesvägledning samt överlämning mellan samt överlämning mellan olika skolformer. Det
är av vikt att samverkan med universitet och högskolor ökas för att genom hela utbildningssystemet
skapa en grund till högre utbildning.
Kommunerna ska enligt avtalet samverka genom en målstyrningsmodell, där det finns framtagna mål
att arbeta emot. Förutom samverkan inom Utbildning Skaraborg, ska målen även vara styrande för
respektive kommuns arbete.
Bakgrunden till avtalet är den gymnasieutredning som togs fram under 2012 och som efter beslut i
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse ligger till grund för måldokumentet.
Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund beslutade den 27 september 2013 att förslaget
till Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg,
skulle gå ut på remiss till kommunerna för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-09 (§ 16)
att ställa sig positiv till dokumentet.
Bilagor
- Skaraborgs kommunalförbund protokollsutdrag §25 Utbildning Skaraborg.pdf
- Tjänsteskrivelse angående Måldokument Utbildning Skaraborg, 2014-03-28, skriven av Yvonne
Kjell.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Missiv till medlemskommunerna angående Måldokumentet Utbildning Skaraborg.pdf
- Måldokument.pdf
- Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Skaraborg.pdf
- Protokollsutdrag.doc
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§8

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och
revisionsberättesle för 2013

Kungörelse
2014-08-25

KS 2013/487

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2013 års
förvaltning.
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner,
Gullspångs, Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda samt Karlsborg. Inom RÖS geografiska område
skall förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Uppdraget som skall lösas över tiden är att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra
räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka till samhällets krishantering.
Revisorerna har i revisionsberättelse för 2013 tillstyrkt att förbundsdirektionen och de enskilda
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Bilagor
- RÖS sammanfattning av förvaltningsberättelse 2013 till medlemskommuner.docx
- Följebrev från Räddningstjänsten Östra Skaraborg angående ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna.pdf
- Räddningstjänst Östra Skaraborg Årsredovisning 2013.pdf
- Granskningsrapport för år 2013 Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Skaraborg.pdf
- Revisionsberättelse för år 2013 Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Skaraborg.pdf
- Tjänsteskrivelse Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning och revisionsberättesle 2013,
skriven av Britt-Marie Nilsson, Elisabeth Olsson 2014-05-07docx.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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§9

Kommunrevisorernas begäran om medel och
tilläggsäskande

Kungörelse
2014-08-25

KS 2013/243

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra de tillgängliga medlen 75 000 kronor till revisionens
förfogande. Hur dessa disponeras beslutar revisionen.

Bilagor
- Kommunrevisorernas begäran om medel och tilläggsäskande.pdf
- Skrivelse från Kommunfullmäktiges presidium om kommunrevisorernas begäran om medel och
tilläggsäskande.docx
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§ 10

Revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
(KPHR)

Kungörelse
2014-08-25

KS 2013/566

Föredragande: Eva Thimfors
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglementet för Kommunala pensionärsrådet.
Bakgrund
Sedan 2007 avråder Socialstyrelsen folk från att använda ordet ”handikapp”.
Funktionshinder utgör numera en egen termpost och definieras som en: ”begränsning som en
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.
Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bris-tande
delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i ut-bildning och i
demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglig-het i omgivningen.
Handikapp definieras inte, utan avråds som synonym till funktions-nedsättning respektive
funktionshinder.
Det har nämnts på Kommunala Pensionärs- och Handikappsrådets sammanträden att Kommunala
Pensionärs- och Handikappsrådet borde byta namn, då ordet ”handikapp” har setts som förlegat.
Föreningar såsom Hörselskadades förening och Reumatikerförbundet ska fortsätta verka inom rådet.
Det ska även i fortsättningen vara möjligt för andra föreningar för männi-skor med
funktionsnedsättningar att representeras i rådet.
Bilagor
- KPHR § 14 förslag om namnbyte.pdf
- Tjänsteutlåtande angående namnändring och reglemente från KPHR till KPR, 2014-02-11, skriven av
Eva Thimfors.docx
- Förslag till nytt Reglemente för KPR.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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§ 11

Avgift för husbil- och campingnattgäster på Göta holme.

Kungörelse
2014-08-25

KS 2012/361

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för ställplats på Göta Holme är 100 kronor per natt.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen börjar ta ut avgiften från och med den förste januari år
2015.
Bakgrund
Ställplatserna på Göta Holme har varit föremål för diskussioner ett par år där anledningen är dessa
ställplatser inte ska konkurrera med övriga campingplatser. Olika förslag har nämnts men inget
beslut har fattats gällande skötseln. En undersökning från 2012 visar att de flesta som var där då var
villiga att betala en avgift på 50-100:-/natt. Önskemål att servicehuset byggdes till med fler wc:n och
dusch framkom också. Under vissa perioder kan det stå upp till ett sjuttiotal husbilar/husvagnar på
Göta Holme. Under 2014 har det skett ett uppsving av Göta Holme vilket troligen ökat antalet
besökare. Göta Holme finns med i en tidskrift för husbilsägare som en tillsvidare avgiftsfri
uppställningsplats. Summan med dagens faciliteter föreslås till 100:-/natt. Oavsett vem som man
beslutar ska driva detta skall ett avtal upprättas som reglerar skötseln där Gata/Park har fortsatt
huvudansvar och. Intäkterna skall gå, oavsett vem som utses, till den/de som sköter anläggningen.
Samtliga kostnader ska tas av den som utses. Ges uppdraget till Socialförvaltningen skapas ett
meningsfullt uppdrag till dem. De har haft interna diskussioner där de anser att de har resurser för
att klara detta. De har kalkylerat med att står i genomsnitt 5-10 ekipage/dag i tre månader till en
kostnad av 100:-/natt. Det genererar en intäkt på mellan 45 000:- - 90 000:-. Det täcker de kostnader
Socialförvaltningen får. Ev. överskott stannar inom förvaltningen. Ges uppdraget till
idrottsföreningarna GIF och OBK upprättas ett avtal som reglerar att de båda har ett solidariskt
ansvar samt att man skall dela på nettointäkterna.
Bilagor
- Avgift för husbil- och campingnattgäster på Göta holme.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, avgift för husbil och campingnattgäster på Göta Holme, skrivn av Fredrik Tidholm
2014-05-23.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Tjänsteskrivelse, komplettering ärende gällande avgift för husbil- och campingnattgäster på Göta
Holme, storlek på avgift samt skötselavtal, skriven av Lars Johansson 2014-07-10.docx
- Protokollsutdrag.doc
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§ 12

Överföring av kommunägda fastigheter till
Gullspångsbostäder AB.

Kungörelse
2014-08-25

KS 2014/130

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ägandet av nedanstående hyresfastigheter till
Gullspångsbostäder AB 2015-01-01, till det bokförda värdet 2014-12-31: Ekorren 4 Östergatan 15-19
Gullspång, bokfört värde, 2014-12-31, 3 253 359 kronor.
Vibylund 1:28 Långgatan 21 Hova, bokfört värde, 2014-12-31, 60 919 kronor. Kommunfullmäktige
beslutar att Gullspångsbostäder AB tar över den administrativa förvaltningen av före detta
lärarbostäderna i Gårdsjö.
Bakgrund
Kommunen har en ambition att renodla sitt fastighetsbestånd där man funnit att lämplig ägare till
hyresfastigheter är Gullspångsbostäder AB. Styrelsen för Gullspångsbostäder ser positivt på att man
reglerar ägandet för ovan nämnda fastigheter. Styrelsen anser dock att f.d. lärarbostaden i Gårdsjö
bör behållas av kommunen tills avyttring kan ske. Gullspångsbostäder kan dock mot ersättning ta
över skötsel och administration av fastigheten tills försäljningen är klar. Fastigheten Vibylund 1:28
Långgatan 21 i Hova kan tas över av Gullspångsbostäder AB utan förbehåll till det bokförda värdet
som i mars 2014 var 64 296 :-. Fastigheten Ekorren 4 Östergatan 15-19 i Gullspång hade i mars 2014
ett bokfört värde på 3 391 497:-. Fastigheten har dessutom ett stort renoveringsbehov där bl.a.
åtgärder av den tomställda gruppbostaden ingår. Vidare är de 12 lägenheterna som idag förhyrs av
Migrationsverket i stort behov renovering. Kommunen har behov av att hyra ca 75 % av fastigheten
där Socialnämnden för närvarande utreder vilka verksamheter som skall ha sin verksamhet där.
Styrelsen för Gullspångsbostäder AB godkänner detta övertagande mot att hyresnivån för den del
kommunen hyr är i paritet till bolagets kostnad för övertagande av bokfört värde och
renoveringskostnad.
Bilagor
- Förfrågan från Gullspångsbostäder AB om köp av kommunens fastigheter Ekorren 5, Vibylund 12 1
och Gårdsjö 13 5.pdf
- Tjänsteskrivelse överföring av kommunägda fastigheter till Gullspångsbostäder AB, skriven av Lars
Johansson 2014-05-23.docx
- Fastighetsköp, Gullspångsbostäder AB styrelsen § 828/14.pdf
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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§ 13

Strategiska inköp av fastigheter

Kungörelse
2014-08-25

KS 2014/364

Föredragande: Lars Johansson
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra ägardirektiven för Gullspångsbostäder AB så att det stämmer
med bolagsordningen punkt tre. Förändringen innebär ett utvidgande av Gullspångsbostäders
uppdrag från att endast handha bostäder till att innefatta fastigheter eller tomträtter med bostäder,
affärslägenheter och lokaler. Kommunfullmäktige ger Gullspångsbostäder AB i uppdrag att utreda
möjligheten att starta ett utvecklingsbolag. Kommunfullmäktige beslutar att om ett utvecklingsbolag
inte bildas ge Gullspångsbostäder AB till uppgift att köpa vissa av kommunen föreslagna strategiskt
belägna fastigheter samt att inleda förhandling. De aktuella fastigheterna är gamla Nordea och
Storgatan 30, Silverkronan 9.
Bakgrund
Utvecklingsteamet har ett uppdrag att försköna Gullspångs centrum. I dagsläget finns det fastigheter
centralt belägna som är till salu. Fastigheterna är i behov av nya ägare som aktivt arbetar med
uthyrning samt håller fastigheterna i gott skick. Då fastighetsmarknaden i kommunen överlag plågas
av dålig eller låg lönsamhet där ingen värdehöjning av fastigheter sker saknas nya privata aktörer.
Enligt uppgift kräver bankerna ett stort eget kapital för att kunna vara en spekulant på marknaden.
Detta krav diskvalificerar många intressenter. Dock skulle Gullspångsbostäder AB kunna vara den
aktör som i avvaktan på att marknaden förbättras vara den som köper dessa eller någon av de
fastigheter som för närvarande är till salu. Viss kommunal verksamhet har visat intresse av att hyra
centralt belägna lokaler. Principbeslutet gällande detta bör röra i första hand våra tätorter Hova och
Gullspång.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, strategiska inköp av fastigheter, skriven av Lars Johansson 2014-05-26.docx
- Protokollsutdrag.doc
- Protokollsutdrag.doc
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Kommunfullmäktige

§ 14

Politisk organisation

Kungörelse
2014-08-25

KS 2014/383

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till politisk organisation.
Organisationsförändringarna träder i kraft i samband med den nya mandatperioden med hänvisning
till 5 kap. 5 § Kommunallagen.
Bakgrund
Ordförande Carina Gullberg (S) har tagit fram ett förslag om ny politisk organisation i kommunen.
Förslaget innebär att kommunen bildar fler egna nämnder, förutom Kommunstyrelsen. Förslaget
innebär att nämnderna ersätter nuvarande utskott.
Bilagor
- Motivering till förslag om politisk organisation.docx
- Tabell för politisk organisation.pdf
- Förslag till politisk organisation 2015 – 2018.docx
- Protokollsutdrag.doc

18/24

Kommunfullmäktige

§ 15

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings
kongress för perioden 2015-2019

Kungörelse
2014-08-25

KS 2014/397

Bilagor
- Riktlinjer o bilagor - samlingsdokument.pdf
- Information om val av ombud till SKL:s kongress för perioden 2015-2019.pdf
- Bilaga 2 svarsblankett kontaktperson samt datum för val av ombud till SKL_S kongress.docx
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§ 16

Arvode för valnämndens ordförande och vice ordförande

Kungörelse
2014-08-25

KS 2014/411

Bilagor
- Protokollsutdrag.doc
- Arvode för valnämndens ordförande och vice ordförande.pdf
- Inkomstbasbelopp 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27 § 7.pdf

20/24

Kommunfullmäktige

§ 17

Avsägelse av uppdraget som ledamot i valnämnden

Kungörelse
2014-08-25

KS 2010/234

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och Maths Haraldsson beviljas sökt enledigande.
Bakgrund
Maths Haraldsson (C) har begärt att bli befriad från uppdraget som ledamot i valnämnden.
Bilagor
- Maths Haraldsson avsägelse av uppdrag som ledamot i valnämnden.pdf
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§ 18

Delgivning - Ej verkställda beslut

Kungörelse
2014-08-25

KS 2014/32

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om information av ej verkställda beslut kvartal 1 år
2014.
Bakgrund
Ej verkställda beslut redovisas kvartalsvis till Inspektionen för Vård och Omsorg.
Det finns ett ej verkställda beslut inom IFO/LSS-utskottets verksamheter för kvartal 1 år 2014. Inom
äldreomsorgsutskottets verksamheter finns det inga ej verkställda beslut från kvartal 1 år 2014.

22/24

Kommunfullmäktige

§ 19

Delgivning - Budgetuppföljning januari-maj 2014

Kungörelse
2014-08-25

KS 2014/100

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om budgetuppföljningen för perioden januari till maj
2014.
Bakgrund
Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning för januari till maj 2014.
Bilagor
- Budgetuppföljning januari till maj 2014.docx
- Protokollsutdrag.doc
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Kungörelse
2014-08-25

Kommunfullmäktige

§ 20

Delgivning - Budgetuppföljning januari-mars 2014

KS 2014/100

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade om budgetuppföljningen för perioden januari till mars
2014.
Bakgrund
Kommunfullmäktige delges budgetuppföljningen för perioden januari till mars 2014.
Bilagor
- Budgetuppföljning prognos för mars 2014.docx
- Protokollsutdrag.doc
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