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§ 1

BUDGETUPPFÖLJNINGPER 31 MAJ2013

Vid rapporteringen per den 30 april 2013 prognostiserades ett helårsresultat på -l 8,3
mnkr, vilketinnebär en budgetavvikelse om -22,7 mnkr. Det budgeterade resultatet for
2013 som togs av kommunfullmäktige i december2013 var 4,3 mnkr.

Efter maj månads uppföljning befarasatt resultat sjunkerytterligare. Barn» och
utbildningsnämndenberäknaratt budgetavvikelsenbiir - 14,7 mnkr vilketär 3,6 mnkr
sämre än vid uppföljningen i april. Skillnadengrundar sig på att de sparbetingsom

planeras inte kommer att få den väntade effekten. Vidare förväntas vård- och
omsorgsnämndens budgetavvikelse bli -9,5 mnkr. Individ- och myndighetsnämnden
beräknaren positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. För de båda nämnder blir därmed
budgetavvikelsen -8,6 mnkr attjämföra med -4,9 vid aprilnppföljningen.Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden,byggnadsnämndenoch kommunstyrelsen redovisar samma

prognos som i april. Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidragsamt finansiella
intäkter och kostnader beräknasbli detsamma som vid aprilrapporten.
Uppföljningen enligt ovan visar på att den negativa budgetavvikelsen riskerar att bli
större än vid rapporteringeni april med ungefär 7,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-06-17.

Ekonomiutskottets forslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna rapporten,
Kommunstyrelsenbeslutaratt sammankallanämnderna tillett gemensamt möte i syfte
att få till stånd kraftfulla åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutaratt_arbetetmed kommunfullmäktigeshandlingsplan
prioriteras så att lcraftfulla effekter uppnås under året.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottetbeslutaratt en strikt prövning skall ske av alla inköp och anställningar
samt att anlitande av konsulttjänster skall prövas under kommunchefens ansvar.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder, ekonomienheten, kommunchefen
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§ 2

GAMLA IDROTTSHALLENI KYRKVIK- EV. FÖRSÄLJNING

Bildningsfoivaltmngenoch samhällsbyggnadsforvaltningenhar under våren fort

överläggningarkring hyreskontraktet avseende Gamla idrottshallen i Kyrkvik.Frågan
om försäljning av idtottshallen aktualiseras.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet beslutaratt uppdra åt samhällsbyggnadsforvaltningenatt till

kommunstyrelsens sammanträde 14 augusti Lltarbeta ett förslag till försäljning av Gamla
idrottshallen i Kyrkvik.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsföivaltningen
Bildningsnämnden
Ekonomienheten
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