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Del6rsrapport Ar 2015 f6r Mariestads kommun
Kommunstyrelsens fdrslag till beslut i kommunfullmiiktige
I(ommun fullmiktige godkdnner delirsrapp otten fcjr hr 20

1,

5

.

Bakgrund

Enligt 8 kap. 20 a $ kommunallagen och kommunens tidplan for ekonomrsk uppfoljning
ska en delirsrapport upptittas och behandlas av kommunfullmdktrge. Redovisningsenheten
har upprittat delirsrapport per 31 augusti 2015 for Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Betgqvist informetar om delirsrapporten

pi sammantridet.

Arbetsutskottets f6rslag
Forslaget civerensstimmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling pd sammantrddet
Otdforande Johan Abrahamsson (1\{) tar upp arbetsutskottets forslag till beslut och finner
att kommunstytelsen beslutar i enlighet med forslaget.
Underlag f6r beslut

Delirsrapport per den 31 augusn 2015 for Mariestads kommun.
Skrivelse upprittad av tedovisningschef Lars Bergqvist 2015-08-28, Delfusrapport for Madestads kommun.

Skrivelse ftommunchefens fdrslag tilt beslut) upprittad av kommunchef Lars Arvidsson
2015-08-26, Delfusrapp ot hr 2015 for Mariestads kommun
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Sektor ledning
Kommunchef Lars Arvidsson

Del6rrsrapport

ir

I(ommunfulhnktige

2015 f6r Mariestads kommun

Kommunchefens forslag till beslut
I(ommun fullmriktige godkanner delirsrapporten for hr 201 5.

Bakgrund
Irnligt B kap. 20 a $ kommunallagen och komtaunens tidplan for ekonomisk
uppfoijning ska en delirsrapport upprhttas och behandlas av
kommunfullnrikuge, Ekonomrenheten har upprattat delirsrapport per 3 1
augusti 2015 for Mariestads kommun.
Redovisningschef Lars Bergqvist informerat om delirsrapporten

pi

satnrnantridet.

Underlag for beslut
T'jzinsteskrivelse upprdttad ar. kommunchef Lars Awidsson, Delirsrapport

ir

2015 for Mariestads komtnun

Delirsrapport per den 31 augusti 201,5 for Madestads kommun.
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l)elirsrapport fclr Madestads kommun.
Revisorerna i lVlanestads kornmun, Revisorernas bedomnrng av delirsrapport
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DelArsrapport for Mariestads kommun
Forslag till beslut:

I(ommunstyrelsen beslutar att overldmna delirsrapporten per 31 augusti 2015 titl
kommunfullmdktige.
Bakgrund:

Enligt kommunens ndplan for ekonomisk uppfoljning ska en deli'tsrappott
upprittas och delges kommunstyrelsen. Redovisningsenheten har upprdttat
delirsrapport per 31 augusti 2075 for Mariestads kommun. Redovisningschef Lats
Bergqvist informetat om delirsrapporten pi sammantadet.
Underlag for beslut:
Delfusrapport per den 31 augusti 201,5 for Madestads kommun.

