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Ekonomisk uppföljning per Österåkers kommun per juni 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2017 godkänns. 

2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kartlägga och genomföra potentiella 
åtgärder för att höja kvalitet och att förbättra effektivitet inom äldreomsorg. Detta 
ska göras i samråd med budget- och kvalitetsenheten och avrapporteras till 
Kommunstyrelsen senast november 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2017 till 
Kommunfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor redovisa bokslutsprognos per 2017-12-31 för Österåkers kommun. 
Kommunens finansiella mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2017 görs 
under året. Fokus ska läggas på en säkrare prognos och analys samt uppföljning av 
åtgärdsplaner för att fortsatt upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 
Resultatbudgeten för 2017 uppgår till 41 Mkr. Bokslutsprognosen per juni månad 
visar en positiv avvikelse om 90 Mkr jämfört med budget 2017. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-07-25. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:8. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2017 godkänns. 
2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kardägga och genomföra potentiella 
åtgärder för att höja kvalitet och att förbättra effektivitet inom äldreomsorg. Detta 
ska göras i samråd med budget- och kvalitetsenheten och avrapporteras till 
Kommunstyrelsen senast november 2017. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2017 till 
Kommunfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrregler. 

Forts 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. KS § 8:16 

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

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


