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AU §6:5 Dnr. KS 2018/0067 

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per maj 2018 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj månad 2018 noteras till protokollet. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av 
samhällsbyggnadschef, skoldirektör, socialdirektör samt budget- och kvalitetschef, för att 
utreda/utvärdera verksamheten "Samhällsbetalda resor" för ev. överföring till berörda 
nämnder med hänsyn till elevernas bästa- och ur ett ekonomiskt perspektiv. 

3. Bevilja bidragsutbetalning på 22,9 tkr till Södra Ljusterö kultur & hembygdsförening för 
tryck och utgivning av boken "Kaffedags" samt att bidragsutbetalning kommer att ske mot 
visade kostnader 

4. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 

Sammanfattning 
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska kommunstyrelsens kontor 
redovisa bokslutsprognos per 2018-12-31 för Österåkers kommun. Kommunens finansiella 
mål följs upp och avstämning i förhållande till budget 2018 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 2018 uppgår till 22 Mkr. Bokslutsprognosen per maj månad visar en 
positiv avvikelse om 13 Mkr jämfört med budget 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-06-18. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Budgetuppföljning för Österåkers kommun per maj månad 2018 noteras till protokollet. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av 
samhällsbyggnadschef, skoldirektör, socialdirektör samt budget- och kvalitetschef, för att 
utreda/utvärdera verksamheten "Samhällsbetalda resor" för ev. överföring till berörda 
nämnder med hänsyn till elevernas bästa- och ur ett ekonomiskt perspektiv. 
3. Bevilja bidragsutbetalning på 22,9 tkr till Södra Ljusterö kultur & hembygdsförening för 
tryck och utgivning. 
4. Bidraget finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram för 2018. 

Forts. 

Justerandes signaturer- Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 6:5 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutssats tre innebärande "... av boken 
"Kaffedags" samt att bidragsutbetalning kommer att ske mot visade kostnader." 

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

Expedieras 
- Södra Ljusterö kultur & hembygdsförening 
- Ekonomienheten 
- Budget- och Kvalitetsenheten 
- Redovisningsenheten 
- Controller KS/KF 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturen— Utdragsbestyrkande 


