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KS § 9:I6 Dnr. KS 20|9/0043

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 20I9

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Revidering av investeringsbudget för 2019 godkänns enligt nedan:

A. Kommunstyrelsens (Produktionsutskottets) investeringsram höjs från 4 Mkr till 6 Mkr dvs.

en höjning med 2 Mkr för Österkärskolans utemiljö.

B. Tekniska nämndens investeringsram sänks från 102 Mkr till 100 Mkr dvs. en minskning
med 2 Mkr då flera objekt (i första hand jämvägsparken) har skjutits upp enligt Tekniska
nämndens månadsuppföljning per maj 2019. Det är järnvägsparkens budget som sänks från

11,5 Mkr till 9,5 Mkr.

'Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2019 godkänns.

2. Överlärnnar. Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019 till

Kommunfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler.

Sammanfattning
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor
redovisa bokslutsprognos per 2019-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella

mål följs upp och avstämningar i förhållande till budget 2019 görs under året. Fokus ska läggas

på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av åtgärdsplaner för att fortsatt

upprätthålla en god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-07-12.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-06-19, § 6:9.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Revidering av investeringsbudget för 2019 godkänns enligt nedan:

A. Kommunstyrelsens (Produktionsutskottets) investeringsram höjs från 4 Mkr till 6 Mkr dvs.

en höjning med 2 Mkr för Österkärskolans utemiljö.

B. Tekniska nämndens investeringsram sänks från 102 Mkr till 100 Mkr dvs. en minskning
med 2 Mkr då flera objekt (i första hand Järnvägsparken) har skjutits upp enligt Tekniska

nämndens månadsuppföljning per maj 2019. Det är jämvägsparkens budget som sänks från

11,5 Mkr till 9,5 Mkr.
Forts.
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Forts. KS § 9:16

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2019 godkänns.

2. Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019 till

Kommunfullmäküge för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Ekonomienheten
- Controller KS/KF
- Kommunkansliet
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