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Kommunstyrelsen

Överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015
I samband med bokslutsberedningen prövas om inte ianspråktagna investeringsmedel får
överföras till kommande år. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan anger att grundprincipen
är att beslutat investeringsanslag får tas i anspråk även efterföljande kalendeår om
investeringen inte färdigställts innevarande budgetåret. Investeringar som utförs inom
årsanslaget (reinvesteringsanslaget) ombudgeteras inte. Nästkommande års anslag får tas i bruk
för att genomföra dessa.
Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel till ett belopp av 87 595 tkr överförs
från år 2014 till 2015.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföringen av
87 595 tkr av 2014 års investeringsanslag till 2015.

Björn Järbur
Kommunchef

Helene Ramert
Ekonomichef

Beslutsunderlag
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Bakgrund
För 2014 uppgick den totala investeringsvolymen till 281 790 tkr efter överföring av 2013 års
ej utnyttjade anslag och tilläggsbudget. Totalt utnyttjades 139 720 tkr. Därmed uppgår
resterande ej utnyttjade budgetmedel till 142 070 tkr. Av dessa föreslås 87 595 tkr överföras till
2015. Den beslutade investeringsvolymen för 2015 är 283 565 tkr och med den föreslagna
överföringen uppgår då den totala investeringsvolymen för 2015 till 371 160 tkr.

Samråd/samverkan
Samråd har skett i förvaltningsledningen med berörda sektorerchefer.

Ekonomisk bedömning/konsekvens
Överföringen av investeringarna fördelar sig per nämnd enligt följande:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
- Skattefinansierad
- Avgiftsfinansierad
Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Summa:

23 936 tkr
8 500 tkr
8 243 tkr
10 248 tkr
36 618 tkr
50 tkr
87 595 tkr

Sektorns bedömning
Sektor kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel till ett belopp av 87 595 tkr överförs
från år 2014 till 2015.
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