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Överföring av investeringsmedel inom Kommunstyrelsens
ansvarsområde från 2016 till 2017
Tidigare år har inte investeringsfrågorna hanterats politiskt förrän i det samlade förslaget till
verksamhetsplan och budget som fastställs av kommunfullmäktige. Det finns flera skäl bland annat
den allt mer omfattande investeringstakten nu och i framtiden att frågorna också bereds politiskt
tidigare.
Ej utnyttjade investeringsmedel överförs ej utan skäl från ett år till kommande år. Till 2017 finns
det skäl att överföra 2.351 tkr inom kommunstyrelsens ansvarsområde baserat framförallt på att
uppstartade åtgärder inom respektive investering ännu inte till alla delar fullföljts.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att till den fortsatta beredningen av överföringar av investeringsmedel
från 2016 till 2017 föreslå att 2.351 tkr enligt detta tjänsteutlåtande överförs.

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag
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Ärendet expedieras efter beslut till:
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Bakgrund
Investeringsutrymmet har tidigare hanterats framförallt i anslutning till årsredovisningen, vad avser
överföringar och verksamhetsplan och budget, vad avser investeringsram. Den allt snabbare
tillväxten och därmed kopplade investeringarna har visat på behovet av att nämnderna kommer in
tidigare i processen på samma sätt som är fallet med lokalförsörjningen. Alla nämnder skall därför
fatta beslut om vilka överföringar man vill föreslå till nästa verksamhetsår samt vilka
investeringsramar utöver lokalrelaterade som man önskar för det kommande verksamhetsåret.
Efter Nämndernas beslut bereder förvaltningsledningen ett gemensamt förslag till
kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Det av kommunfullmäktige beslutade förslaget är
därefter ett underlag bland flera i fullmäktiges verksamhetsplan och budget.
Kommunstyrelsen
Tidigare år har avsättningen för markköp den så kallade markreserven överförts till kommande år.
Kommunen är i ett skede där omfattande markförvärv genomförs efterhand som möjligheter
erbjuds.
Under 2016 finns det också flera investeringar inom kommunstyrelsens investeringsram som inte
till alla delar avslutade. Arbetet inom dessa områden kommer att fortsätta 2017. I
investeringsramen för 2017 finns det inga ramar avsatta för dessa objekt.
De aktuella objekten som bör överföras till 2017 är:
(tkr)

2017

1

Markreserv

767

2

Ekonomi o- PA system

752

3

Ärende- o dok hanteringssystem

653

4

Brandvattenförsörjning Surtebåthamn KF§18

179

Total summa Överföringar KS

2 351

Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen bedömer att 2.351 tkr bör överföras från 2016 till 2017 och att den summan skall
lämnas som kommunstyrelsens underlag i den fortsatta beredningen av ärendet.
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