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Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar
'1- Budgetuppföljning för Österåkers kommun per juni månad 2019 godkänns.
2- Överlämnar Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2019 till

Kommunfullmäktige för kännedom enligt kommunens ekonomiska styrrcgler.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
'l- Revidering av investeringsbudget för 2019 godkänns enligt nedan:

4A- Kommunstyrelsens (Produktionsutskottcts) invcstcringsram höjs från 4
Mkr till 6 Mkr dvs. en höjning med 2 Mkr för Östcrkärskolans utemiljö.

B- 'l'ckniska nämndens investeringsram sänks från '102 Mkr till '100 Mkr dvs

en minskning med 2 Mkr då flera objekt (i första handJärnvägsparkcn) har

skjutits upp enligt 'l'ckniska nämndens månadsuppföljning per maj 2019. Det är

järnvägsparlçens budget som sänks från '11,5 Mkr till 9,5 Mkr.

Bakgrund
I enlighet med fastställda rutiner för ekonomiska uppföljningar ska

kommunstyrelscns kontor redovisa bokslutsprognos per 2019-12-31 för

Österåkers kommun. Kommunens finansiella mål följs upp och avstämningari

förhållande till budget 2019 görs under året. Fokus ska läggas på en säkrare

prognos och analys samt uppföljning av ätgärdsplancr för att fortsatt upprätthålla

en god ekonomisk hushållning.

Konjunkturläget

Det mesta talar för att svensk ekonomi bcñnner sig i en avmattningsfas och BNP
tillväxten Väntas bli lägre de närmaste kvartalcn. Trots den relativt starka

arbetsmarknaden, och trots att bostadspriserna har stabiliserats, har

förtrocndcindikatorcr för hushållen i Konjunkturbaromctern fallit markant sedan

hösten 2018. Sammantaget bedöms svensk cxportmarknad Växa med drygt 3

procent per år framöver, vilket är en svag utveckling ur ett historiskt perspektiv

enligt konjunkturinstitutcts rapport i juni 2019.

De fasta bruttoinvcstcringarna dämpadcs det första kvartalet i år då framför allt

bostadsinvcstcringarna utvecklades svagt. [Företagens anställningsplancr indikerar

att tillväxten i sysselsättningen blir dämpad den närmaste tiden. Arbetslösheten

bottnar på 6,3 procent 2019 och vänder svagt uppåt nästa år. Dämpadc
löneökningar bidrar till att inflationen blir något lägre än 2 procent de närmaste

aren.
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Tjänsteutlåtande
A Österåker

Riksbanken har i början av juli 2019 lämnat styrränta (minus 0,25) oförändrad och

flaggat att räntan kan komma att höja i slutet av året eller i början av nästa år.

Även SKL bedömer att svensk ekonomi nu börjar mattas av. BNP beräknas falla

från 2,4 procent 2018 till låga '1,4 procent både 2019 och 2020. Den långa

perioden av stigande sysselsättning i Sverige scr därför ut att upphöra. Den
bedömda konjunkturavmattningcn beräknas gå långsamt och slå igenom med
fördröjning på arbetsmarknaden. SKLzs beräkningar bygger i första hand på en

svag inhemsk cftcrfrågctillväxt. Sjunkande bostadsinvcstcringar och en svag

utveckling för övriga investeringar inom näringslivet är det som framförallt står

bakom dämpningcn. Blygsam BNP-ökning i Tyskland i år påverkar också den

curopiska ekonomin och däribland den svenska ekonomin. SKL räknar med att

den hittills långsamma uppgången i l("›neökningstaktcn fortsätter kommande år.

Under juni månad har SKL sammanställt kommunernas egna bokslutsprognoscr

för 2019. Den visar att '110 kommuner räknar med underskott i årets resultat

(2018 gick 69 av landskommuncn med underskott). Undcrskottsprognoscrna

kräver handling så att balanskravet ska uppfyllas enligt kommunallagen

Flera kommuner har under juni månad signalerat ett kärvt ekonomiskt läge som
kräver återhållsamhet och prioriteringar under budgetproccsscn för 2020.

Det blir låg nivå eller ingen generell kompensation för pris- och löneökningar

kommande år, men däremot för fler barn i skolan och fler äldre som behöver

omsorg.

Läget för Österåkers kommun
Österåker har under flera år i rad visat ett ekonomiskt överskott, resewemt medel
för hela pensionsskuldcn och har nu landets lägsta skattesats. Rcsultatbudgeten

för 2019 uppgår till '10 Mkr. Bokslutsprognoscn per juni månad visar inte någon
avvikelse jämfört med budget 2019.

Skattcintäktcr för budget 2019 har beräknats med betydligt lägre tillväxt än

Regeringens bedömning, som presenterats senare än kommunens budget. Budget

2019 beräknar cirka 26 Mkr (motsvarande 640 kr per invånare) lägre skatteintäkter

än Skatteverkets utbetalning under 2019. Enligt SKL:s senaste prognos ska

skatteintäkter för 2019 blir 594 kr/invånare lägre än Skatteverkets utbetalningar

2019. Kommunens skatteintäkter Visar därmed i dagsläget ett överskott om 2 Mkr
jämfört med vad som har budgeterats. Utjämningssystcm inkl. statsbidrag för

2019 har prognostiscmts om ca 0,2 Mkr. I prognosen ingår 1,6 Mkr för

äldreomsorg som ska betalas ut. senare under hösten 2019 enligt Regeringens

vårändringsbudgct för 2019.

Kommunens skattckmft ligger på 113,3 enligt senaste uppgift från Skatteverket.

'lfêftcrsom nivån är lägre än 115 0/0 har kommunen fått bidrag från

utjämningssystcmct. Budget 2019 har byggts ungefär på samma nivå som 2017.

Ifånligt 8(2st senaste prognos för 2019 blir skattckraftcn 113%. Skatteverkets

utfall för 2018 blir känd i november månad 2019.

Utgångspunkten för budget 2020 och plan 2021-2022 som har presenterats till

Kommunfullmäktige under juni 2019 är god.
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Tjänsteutlåtande

Österåker

Som framgår av följande aktuella rankningar har resultat för olika verksamhets-

områden utvecklats i Österåkers kommun.

° En av 5 i topp (5.0 plats ”Bäst att leva” bland hela landet)

° En av 20 i topp (19.0 plats ”Superkommuncr” bland storstadskømmuner)
° Lärarnas lön är på 8.6 plats bland hela landet
° Mcritvärde ÅK 9 är på 12.0 plats bland hela landet
° Skolrcsultat (Öppna jämförelse), 7.0 plats i länet

Bäst att bo
Tidningen 'JF'okus har under maj 2019 rankat alla Sveriges kommuner och utifrån

en samlad bedömning av var det är bäst att leva hamnar Österåker på plats

nummer fem i Sverige. Fokus har i sin rankning använt sig av 75 statistiska

sammanställningar och större kommunmnkningar och utifrån dessa sammanställt

hur kommunerna presterar inom nio olika kategorier. Högst rankas Österåker för

sitt arbete inom kommunal ekonomi, säkerhet och trygghet samt demograñsk
utveckling. Men vi får även relativt höga placeringar inom områdena utbildning,

arbetsmarknad och demokrati. I föregående års rankning placerade sig Österåker

på plats 57, vilket innebär att vi har förbättrat oss med 52 platser i år.

Kommunkompassen i Österåker

Mot bakgrund av de goda förutsättningar som kommunen har, arbetar vi vidare

för att bli årets kvalitetskommun år 2021. Det ñnns idag ett verktyg,

””Kommunkompasscn,,, som SK] 1 använder för sin utvärdering och analys av

kommunernas styrning. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med
betoning på mål- och rcsultatstyrning, decentralisering och medborgar- respektive

brukaroricntcring. Bedönmingarna görs med utgångspunkt från åtta

huvudområden:

0 Offentlig och demokrati

0 Tillgänglighet och bemötande

0 Politisk styrning och kontroll

0 Ledarskap, ansvar och delegation

0 Resultat Och effektivitet

0 Kommunen som arbetsgivare

0 Ständiga förbättringar

C Kommunen som samhällsbyggare

För att nå målet att bli Sveriges kvalitetskommun 2021 har kommunen startat ett

internt utvecklingsarbete utifrån de ovanstående huvudområdcna. Arbetet

organiseras i projektform och leds av en strategisk ledningsgrupp bestående av

vcrksamhctslcdning och politisk ledning.

Under Våren 2019 har SKL genomfört en kommunkompassgranskning som
kommer att utgöra ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Resultatet har

presenterats under juni 2019 och är tillgängligt via 131.21. SKL:s hemsida.

Kommunen kommer utifrån detta att arbeta Vidare med åtgärdsplaner inkl.

handlingsplan under hösten 2019.
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Tjänsteutlåtande

Följande tre punkter bör planeras och genomföras under hösten 2019:

A- Modellen ”Mål & resultatstyming” ska kommuniceras och användas på
olika nivåer i organisationen

B- Vcrktygct ”Stratstys” ska användas hos alla föwaltningar

(I- Området ”Ständiga förbättringar” (verksamhetsutveckling) ska prioriteras.

'Under hösten 2020 gör kommunen en ofñcicll ansökan om att delta i

nomineringsprocessen inför 2021 års utmärkelse.

Löneöversyn
Nya avtal för Vårdförbundet har förhandlats. I.löncövcrsynsproccssen för

Vårdförbundet på lokalnivå pågår. Alla gällande avtal är nivålösa utom
Kommunals avtal (som är prolongcrat för 2016-05-01 - 2020-04-30) där

utrymmet för 2019 är 540 kronor/medlem. Kommunals avtal innehåller även ett

extra utrymme om 0,3% som har fördelats inom gruppen utbildade barnskötare.

Ny lön, för de fackliga organisationer som har gällande avtal har betalats ut i april

cllcri maj månad. Utfallet för löncöversyn, för alla förutom Vårdförbundet, har

blivit drygt 2,6% men varierar från 2,3% till 3,0%. Budget för Iöncöversyn för år

2019 har beräknats till generellt ca 2,5 0/0 fr.0.m. april månad. Personalkostnader

för perioden jan- juni 2019 har ökat med 3,3% jämfört med motsvarande period

under 2018.

Upphandling
Det finns nyfikenhet och stort intresse från leverantörer och andra intressenter på
våra avtalssituationcr och upphandlingscnhctcn hjälper till med att svara på dessa

frågor. Samtidigt uppmanas alla chefer att inventera sina utgiftspostcr utifrån

beñntliga/ gällande avtal och när det är aktuellt beställa dc upphandlingar som
eventuellt behöver göras.

Det är tillåtet göra dircktupplmndling om kommunen under räkenskapsåret

direktupphandlar en viss typ av vara eller tjänst under den så kallade

direktupphandlingsgränscn d V 3 om Värdet uppgår till högst 586 907 kronor,

inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausulcr. Värdet av

direktupphandlingen räknas ut genom att kommunens alla direktupphandlingar av

varor eller tjänster av samma slag räknas ihop. Hela avtalets löptid ska räknas med,
även om det är längre än ett år. En upphandling får inte delas upp i flera mindre
upphandlingar i syfte att komma under direktupphandlingsgränscn.

Flyktingverksamhet
Det finns en överenskommelse om hur utbildningslmstnadcr avseende

flyktingvcrksamhct ska fördelas under 2019. .Huvudprincipcn är:

A- Utbildningskostnadcr för asylsökande finansieras genom bidrag från

Migrationsverket (Utbildningsföwaltningen ansvarar för att söka bidrag

för alla asylsökande)

B- Utbildningskostnadcr för elever som har P›U'1'/'I'U'I' och som
Socialförvaltningen får schablonbidrag för, finansieras via

socialföwaltningcn.
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Tjänsteutlåtande

Österåker
För 2019 finns ett antagande hos socialförvaltningen för antal barn och elever

inom olika verksamheter (förskola, grundskola, gymnasium, SFI). Detta innebär

att Socialnämnden står för utbildningskostnadcr för totalt 6 600 tkr (5 900 tkr till

Gymnasic-och utbildningsnämnden och 600 tkr till JJÖrskole- och

grundskolenämndcn. Alla berörda nämnder kommer att noggrant följa upp antal

barn/elever i förhållande till socialförvaltningcns antagande.

lÅ'lyktingvcrksamhctcn inom Socialnämnden visar ett överskott om 1,8 Mkr, varav
'1,3 Mkr för nyanlända och ca 0,5 Mkr för ensamkommande per juni månad. För
säkerhets skull har socialförvaltningen inte prognostiscrat någon positiv avvikelse

vid månadsuppföljning per juni månad.

Under maj 2019 har Regeringen beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag på 195

Mkr för ensamkommande unga asylsökande som är över '18 år. Syftet med
bidraget är att undvika att ensamkommande unga ska behöva byta skola och flytta

från sin vistelsekommun under asylproccsscn. Kommunbidragct motsvarar

ungefär 86 tkr per ensamkommande ung och för Österåkers kommun innebär det

1 032 tkr enligt Regeringens fördelningsnyckel.

Det finns också en Överenskommelse mellan socialförvaltning och kommun-
styrelsens föwaltning (Näringsliv) om integrationsarbcte för nyanlända. Båda
överenskommelser ska utvärderas och redovisas tillsammans med nämndernas
budgetförslag för 2020 som kommer att upprättas under augusti 2019.

Befolkningsutveckling

Anta] bygg-da bostäder i snitt: har under 2015-2018 varit 421 per år enligt

.'IÄ/Linsstyrelscns bostadsmpporr. Behovet under 2015- 2030 beräknas till ca 350 per

år enligt RU18 2050. 'Under 2018 har 229 bostäder färdigställts (vara 166 i småhus
och 63 flerbostadshus) enligt: SCB.

355 nybyggnationcr har rapporterats av samhällsbyggnadsförvaltningcn. Detta är

ca 150 fárrc bostäder än vad som har prognostiserats för 2018. Kommunens
befolkningsprognos har byggts på antal bostadsbyggcn som samhällsbyggnads-

föwaltning tar fram eller uppdaterar.

Bcfolkningsutvcckling är positiv och uppgår per 30.0 juni (prcl.) till 45 200 vilket.

är en ökning med ungefär 370 personer sedan årsskiftet. Detta innebär en ökning

med 0,82 0/0 (Rikets motsvarande är cirka 0,5 0/0).

Kommunens befolkningsprognos för 2019 har beräknats 45 951 personer per

2019-12-31. Med hänsyn till utveckling av antal invånare per juni uppskattas i

dagsläget prognosen till 45 600 personer per sista december 2019 och innebär en

ökning med cirka 1,7% i förhållande till 2018-12-31. Enligt SCB:s scnastc

bcfolkningsprognos (april 2019) växer Sveriges befolkning med knappt 1,1%.

Utveckling av antal invånare inom olika ålderskatcgoricr följs upp löpande för att

bevaka ekonomiska konsekvenser för olika nämnder, kommunalskattcintäkter

samt utjämningssystcmet för kommande år.
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Tjänsteutlåtande

Österåker
Riktade statsbidrag

Förutom olika typer av riktade bidrag för nyanlända/ flyktingar beräknas att

kommunen under 2019 får cirka 42 Mkr enligt nedan:

0 Kommunstyrelsens förvaltning 3,1. Mkr
0 Skolföwaltning 4,6 Mkr
0 Kultur- och fritidsförvaltning 0,9 Mkr
0 Socialförvaltning '1,5 Mkr
0 Produktionsförvaltning 32,0 Mkr

Den '10:e april presenterade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition och
Vårändringsbudgct för innevarande år. Nedan sammanfattas några av de större

satsningarna:

1- Jilärarassistcntcr inom skola (475 Mkr). 'Fördelning av stadsbidrag för

lärarassistcntcr är inte känd i dagsläget.

2- Förstärkning av statsbidrag för socioekonomiskt utsatta (förstärkning med 321

Mkr). Statsbidrag för att minska segregationen fördelas till 32 större kommuner.

3- .Avveckling av två riktade statsbidrag till äldre ('I'rygghetsvärdar i

trygghetsbocndcn på 200 Mkr och förbättrad personalkontinuitct inom hemtjänst

på '110 Mkr). Utöver detta har en förenkling av de 500 Mkr som tidigare avsåg

äldreboendegarand aviserats. Dessa kommer nu i stället betalas ut efter antal äldre

i kommunen. För Österåkers del innebär det ca '1,6 Mkr för äldreomsorg.

Respektive nämnd kommer att uppdatera olika typer av statsbidrag tillsammans

med månadsuppföljning per oktober månad.

Bokslutsprognos i ekonomisystemet
Enligt 1(st beslut (2018 12 03 § 13:5) ska prognoser för olika verksamheter

implementeras i ckonomisystcmct på samma nivå som budget fr.0.m.

månadsuppföljning per februari 2019. Detta i sin tur kan underlätta analysarbctet

med stora avvikelser jämfört med budget och självklart kvalitetssäkra

bokslutsprognoscn. Genomförandet har påbörjats vid månadsuppföljning per

mars och ska utvecklas vid månadsuppföljning per april-juni månad så att aktuella

uppgifter om bokslutsprognoscr kvalitetssäkras. Än så länge redovisas respektive

nämnd med manuella sammanställningar som tidigare.

Sammanfattning av ekonomiskt läge

Utfall för perioden ianuari- iuni

Kommunen Visar ett positivt resultat för perioden om '12,6 Mkr. Jämfört med
budget innebär det en positiv avvikelse med cirka 5,4 Mkr. Det är i första hand
vissa centrala poster (oförutscdd och lokaler) som står för den positiva avvikelsen.

Nämndernas utfall per juni månad redovisar en negativ avvikelse om ca. 2,8 Mkr
jämfört med periodbudgct för jan-juni. Det är Vård- och omsorgsnämndens
intäkter som Visar underskott jämfört med pcriodbudgct. Detta beror på att

riktade bidrag inom äldreomsorg har upphört enligt riksdagsbeslut. Hälften av

nämnderna (i första hand Socialnämnden) redovisar positiv avvikelse och hälften

av nämnderna (i första hand Förskole- och grundskolcnämndcn) redovisat negativ

avvikelse per juni jämfört med budget för motsvarande period.
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Tjänsteutlåtande

Österåker

ProdukLionsutskottcts utfall Visar en positiv avvikelse om 3,2 Mkr. Detta är ca 1,4

Mkr lägre än vad som har budgctcrats. Skattcintäktcr inkl. utjämningssystem,

stadsbidrag samt fastighetsavgiftcr Visar inte på någon större avvikelse jämfört

med budget. Verksamhetens nettokostnadcr per juni har Ökat med cirka 3 0/0

jämfört med juni månad 2018.

Bokslutsprognos per december
Rcsultatbudgctcn för 2019 uppgår till 10 Mkr. Bokslutsprognoscn per juni månad
visar inte någon avvikelse jämfört med budget 2019. Nämndernas
bokslutsprognoscr har försämrats med 4 Mkr mellan mars och juni 2019. Detta

hänvisas i första hand till gymnasievcrksamhct inom Gymnasic- och

vuxenutbildning. Bokslutsprognoscn per juni månad som helhet har inte

förändrats jämfört med tidigare månadsupp följningar per februari-maj månad.

Nämndernas bokslutsprognos (exkl. PU) pekar på en negativ avvikelse om 6 Mkr
jämfört med vad som har budgeterats. Det är äldreomsorg inom Vård- och
omsorg som har prognostiscrats ett underskott om 4,5 Mkr i förhållande till

budgeten. Antal äldre över 80 år har blivit fler än vad man har budgeterat för 2019
(inflyttade Över 80 år har under hösten 2018 varit Her än beräknat). Vård- och
omsorgsnämnden har vidtagit åtgärdsplancr för att minska underskottet.

(Ääymnasicvcrksamhct inom Gymnasie- och vuxenutbildning har också

prognostiscrat ett underskott om ca 3 Mkr. Utbildningsföwaltningcn arbetar

vidare med djupare analys samt eventuell åtgärdsplancr och redovisar vid

delårsbokslutct por augusti. Socialnämnden redovisar ett överskott om 1 Mkr,
Vilket beror på lägre utbetalning för ekonomiskt bistånd. Kultur- och

fritidsnänmdcn redovisar också ett överskott på 0,5 Mkr till följd av lägre

hyreskostnadcr för friidrottsanläggning jämfört med budgeten.
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Österåker
Prognossäkcrhctcn för vissa nämnder har varit låga efter 5 månader (t.0.m. maj

månad). Därför har Produktionsutskottct, Vård- och omsorgsnämnden, JF'örskolc-

och skolnämndcn, Gymnasic- och vuxcnnämndcn samt Tekniska nämnden
anmodats att kvalitetssäkra bokslutsprognoscr tillsammans med eventuella

åtgärdsplancr för att kunna hålla budget i balans enligt kommunens styrrcglcr.

Vid månadsuppföljning per juni månad saknas dels analyser för Vissa negativa

avvikelser jämfört med budget och dels åtgärdsplancr för ekonomi i balans enligt

kommunens ekonomiska styrrcgler. Berörda förvaltningar har fått i uppdrag att

analysera stora avvikelser mot budget, att vidta åtgärder, samt att

bokslutsprognoscr kvalitetssäkras vid delårsbokslutct per augusti.

Det ämv väsentlig betydelse att respektive nämnd kan fastställa sin budget så tidigt

som möjligt efter Kl:*':s beslut. Detta för att dels underlätta planering av

verksamheten och dels för att kvalitetssäkra bokslutsprognoscn. Alla föwaltningar

ska lämna säkrare bokslutspmgnoscr som ska läggas in i ckonomisystcmet.

Kommunfullmäktige har fastställt en modell för mål- (›ch tcsultatstyrning ur

mcdborgarperspektiv. I modellens sex olika delar ingår uppföljning och analys

med fokus på resultat. För att kvalitetssäkra målstyrningcn och öka

prognossäkcrhetcn ska modellen kommuniceras i organisationen åtminstone på

cnhctschcfsnivå och helst på medarabctarnivå.

Mål- och resultatstyrningi Österåker

:nam mb3'me .nom
'um .duPolitisk enighet

och hög“mm
m“.åZLTIS'm

genomförandet mmm

.Österåker
suärølrdüommumn

Centrala poster prognostiscrar en positiv avvikelse om 19,5 Mkr jämfört med
budget. Detta förklaras i första hand av ökade intäkter från markförsäljning (9

Mkr avseende del av HÖjdvägcn, '['råsättm Hagbyäng samt högre belopp för

Valsjöskogcn) och Vissa centrala poster som lokaler (6.6 mkr). Skattcintäkter Visar

ett Överskott om 2 Mkr jämfört med budgeten.

Utjämningssystcm inkl. statsbidrag visar inte någon större avvikelse jämfört med
budget. Hänsyn har tagits till både '1,6 Mkr för äldreomsorg enligt Regeringens

vårändringsbudgct och avveckling av stadsbidrag från Boverket som inte varit

känd under budgetproccsscn för 2019.
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Tjänsteutlåtande

Österåker

Regleringspostcn för pcnsionskostnadcn har i dagsläget prognostiscrats negativ

avvikelse om 7,0 Mkr beroende på i första hand ökade kostnader för

förmånsbestämda avseende höginkomsttagare enligt KPA:S beräkningsundcrlag

och kan finansieras av posten oförutsedd.

Produktionsutskottct prognos Visar en negativ avvikelse om *11,0 Mkr. Detta är

ungefär på samma nivå som tidigare månadsuppföljningar under 2019.

Produktioncns budget för 2019 har beräknats med 2,5 Mkr för 2019 för att

återhämta en del av ackumulerade underskott under de tre senaste åren enligt

KF:s beslut. Detta är viktigt ur konkurrensncutmlitcts-perspcktiv. Då blir den
negativa avvikelsen '13,5 Mkr jämfört med budget 2109.

Kvaliteten på Produktionsförvaltningmls internbudget ska förbättras och
internbudget på enhetsnivå ska tydliggöras innan verksamhetsåret börjar. Pcngcn
för olika verksamhctsområdcn är i princip kända redan under oktober månad när

Kommunstyrelsen hanterar budgetförslaget: till Kommunfullmäktige.

I
” '['illämpningsanvisning avseende produktionsutskottcts styrregler” som har

uppdaterats och fastställts av Kommunfullmäktige, framgår 131.21.

0 Produktionsutskottct ska fastställa budget för rcsultatcnhctcrna

0 Produktionsutskottct ansvarar för att uppföljning av verksamheten sker

månatligcn på enhetsnivå. Uppföljningen ska omfatta prestationer,

kvalitet, personal och ekonomi.

0 Vid större avvikelser ansvarar Produktionsutskottct för att åtgärder vidtas

och handlingsplaner upprättas i syfte att komma till rätta med
avvikelscrna.

0 Produktionsutskottct ansvarar för hur över- och underskott på de olika

enheterna ska hanteras i bokslutet

0 Som huvudprincip gäller att alla övcr/underskott tas med till kommande
år. De redovisas som förändring av respektive resultatcnhcts egna kapital.

Rcsultatcnhctcrna har avsatt totalt 3,9 0/0 i snitt för gemensamma kostnader inkl.

kostnader för bchovsstyrd administration. 3,90 0 motsvarar ca 40 Mkr. Utöver 3,9

0/0 har kostnader för elcvhälsa på ca 17 Mkr (1,8 0/0) budgctcrats centralt. Inför

månadsuppföljning per april månad har drygt 14 Mkr av centrala poster frigjorts

till rcsultatcnhctcr jämfört med februari månadsuppföljning. Bruttobudget inkl.

interna poster för Produktionsutskottct motsvarar 1 093,4 Mkr enligt

produktionsföwaltningcns uppgifter.

Som framgår av nedanstående tabell visar bokslutsprognoscn för skolor

(grundskolor och Komvux), äldreomsorg (Solskiftcts äldre boende, Ljusterös

hemtjänst) samt vissa verksamheter inom ISS en negativ avvikelse.

Produktionsförvaltningen ska återkomma med djupare analys och säkrade

bokslutsprognoscr för respektive enhet samt lämpliga åtgärdsplaner vid

dclårsbokslutct per augusti månad.
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Tjänsteutlåtande
At Österåker

Verksamhet Budget Prognos
2019 Brutto

.

Avvikelse

Budget 2,5 0

Totalt 1 093,4 -13,5

Vid Kommunstyrelsens sammanträde (KS 2019 03-18 § 4:12) fanns fyra olika

uppdrag rörande produktionsföwaltningcns verksamheter. Nedan ser man
respektive uppdrag tillsammans med kommentarer som beskriver nuläget för

respektive uppdrag

0 Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera ”Styrmodclls principer för

beställaru och utförarorganisationen” med hänsyn till införande av

Produktionsutskott i stället för Produktionsstyrelscn.

Ti//ámpningycmwlmz'ng czwemde prodøzklz'ømuávkøtlezár .s'gj/rreg/er barfamtagm 00/9

ingår 2' Komw//üyfø///mdkügex band/ingar den 20 79-05- 73 .

Produktionschcfen har fått fyra följande uppdrag

0 Frigöra 10 Mkr till resultatcnhctcr för att: eliminera prognostiscmt

underskott under 2019 (dels via stabcn och dels Via decentralisering av

samlade belopp centralt hos smbcn). Detta ska genomföras omgående och

rapporteras vid månadsuppföljning per mars och april.

En arbezfggmpp bextående av kommøtndz're/étá'n budget- och kvalitetsrbefmmt

prodzzlêtz'onM/yef/mr bila/cm. ,Fahim/aning av control/er barprz'ørilemzár 1. 0.772. sista

jzmz'. [Medel som tidzgare har hanterat? centra/tpåjb'rm/tm'øzgem .rm/9 /mr setts

över.

Sia/?em omsättning har ret/uc'erøás'f: 99 [Mkr (fe/mmm' 77%?an till 60 Mkr gym'

månad). I .rtczbem' omxc'z'zfmingpå 60Mkr ingår ;mole/på m 77 Mkrfo'r elev/?åka

00/7 än så /c'z'ngejåmgemr .rom ”Köp 06/7 såå”.

Ipø'zz/élz'zêen har ca 74 Mkr identzjêemtx 00/9 .ska hanteras' direkt cm

resultaten/oem: Efelefen m; dec'enmz/z'xerz'ng 7'66/07/ÃWJ' enligt nedan:
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Tjänsteutlåtande

Österåker
Fá'øcskolcz 2 [VI/é?”

Gmm/xkø/a 7,0 Mkr (varav 2,5 M/êrjb'r e/evbä/m)

Gym, Kommx 7,3 [Mkr (mmy 0,4 M/êrfo'r elev/9521351)

/Udreammçg '1,4 [Mkr

Fumélz'ømnedsáftm'ng 7,4 Mkr
Mâ/tz'd 0,4 Mkr
Ku/tøm ocbfz'tz'z/ 0,4 [Mkr

Ca 7,4 [VI/er om 74 Mkr ;Iz/.s'ergr/mø/.rkøla 00/9 barfo'rde/atr en/zgt nedan:

Ljusterö/Kulla 357

Skärgårdsstadsskolan 605

Åkerstorpsskolan -6

Sj ökarbyskolan 814

Solskiftesskolan 796

Röllingbyskolan -192

Söraskolan 2 634

Österskärsskolan 429

Tråsättraskolan 6 l 8

Margretelundsskolan I 036

Bergsättraskolan '1 32

Rydbo skola 169

Övrigt (modersmål mm) -426

Summa 6 966

Detfmm' zztmwmfo'r ej/'ê/étz'w'xer/'ngczrpå Jia/am inkl. e/eø/øä/m .få att cirka 4-6

Mkr kanfergá'msytler/ágare till olika resultaten/?elen Detta arbete pågår 00/9

kommer att rapporteras läget w'd de/ånvbolêx/ulet

Prada/étiongpo'r//a/tm'ngen p/tmemr attfrân lya/vårmêzpet Mim/§5; koxfnaderför

adøzz'øzz'ymzlz'on genom att arbetet med .s'tatybz'dmgfá/ltas till øerkmm/øetsc/ycf/

control/en .Från 2020 planeras'procemema ;åring 052/ til/förskola 00/9 (galna/.kola

effektiviseras' <99720772 (Iégz'tcz/z'xen'ng; Sammantaget benbêmx dessa øiçgärder kunna ge

en cfektpå ca 2,0 timar/76mm.

Centra/z'sm'ng av elev/yä/.s'apård .rom /øarMm infø'r 2079, /yczr [em tz'l/ högre

admiøzis'tmzionsêos'tmzder. Natur/gin? .nêa www/återfå” skolinspektionen

bed/(åta 06/9 .samordning ”ie/[cm olika reklarer/.rkø/or [ae/96m vid verksam/yeárøbcf

Färde/czrfb'r dec'entra/z'xerz'ng' cm elev/ad/.m kan mm enligt bl. a. fb'ákzndepzm/êren'

7- Reklam' känner väl beboøez* 00/2 kan planera/bb/øetförpersom/ (e/eøbá'ára)

2- Femma/fär e/ep/øc'i/.ra här mm nära elever och rektor

3- Rektor bär oçgzzm'semför e/eøø/øc'zlcøz
z' .armband med ekonomiska medel ;om är

Zz'ZÅgá'ng/zég

4- Lägre kostnaderfb'r administration 00/9 högre till kär/werlêyøzm/yet även inom

e/eøbø'z'lm

Sida 11 av 15



Tjänsteutlåtande

Österåker
0 Månadsuppföljning ska ske enligt styrprincipcrna för att kvalitetssäkra

bokslutsprognoscr Via analys (Ekonomi, prestation, kvalitet).

Prat/uktz'onW'rzøa/Mz'ngen arbetar w'c/are med detta uppdrag. Ã/Iåmz/.s'ø/ppjb'áhz'ngar

A“,éajb'r/?ättms J'zzø'ce.szrz'vt så att wåmøiwgüpjá'áhzøgper may-jam <gá'm enlágt

ngptlmget.

0 Utrcda kostlmdsutveckling inom förskola och skola i samråd med budget

och kvalitetscnhctcn. (Andel av omsättning gällande adm. inkl. rektor,

biträdande rektor, andel av omsättning för undcwisning i skola, andel av

förskolcpcngen som används till personal som arbetar direkt med barn i

förskola).

Prodznêzz'onylb'rz/a/tm'ngm här redovisa ovanstående uppngter .s'enasl til/sammans

med de/åm/øølês/ø/tetper dygns!? 20 79.

0 Utrcda effekten av politiska satsningar under de åtta senaste åren, i samråd

med budget och kvalitetscnhcten (Hur har medel använts och används

samt Hur kan medel användas bättre?)

Prada/étz'onyb'rm/tm'ngm här malm/21m ommtående øgppgifter .mmm

september/ oktober 2079.

Investeringar

Invcstcringsutgiftcr för budget 2019 uppgår till 135,8 Mkr. Detta fördelas

Tekniska nämnden (127,8 Mkr), Produktionsutskott (4 Mkr samt IT inom
Kommunstyrelsen (4 Mkr). På inkomstsidan har för Tekniska nämnden
budgeterats 25,8 Mkr. Investeringar redovisas på projcktnivå enligt kommunens
ekonomiska styrrcglcr.

Bokslutsprognoscn för investering (netto) pekar på en positiv avvikelse om 9,6

Mkr i förhållande till budgeten. Utgifter Visar en negativ avvikelse om 8,9 Mkr
som täcks av motsvarande ökade stadsbidrag för projektet ”järnvägsbro

Rallarvägcn- planskild korsning”. (både utgifter och inkomster har Ökat med 22
Mkr för detta projekt).

Enligt kommunfullmäktiges beslut redovisas investeringar på projcktnivå enligt

bilaga 4. Stora avvikelser kommer att rapporteras till Kommunstyrelsen för ev.

ombudgctcring mellan olika projekt. Revidering av budget avseende projektet

”Skatc- cykcl- och ungdomspark” på 500 tkr har gjorts mot reparation av

konstgräsplan på Röllingby.
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Tjänsteutlåtande

Österåker

Som framgår av sammanställningen finns det stora avvikelser mellan olika projekt

0 _Järnvägsbro Rallzuvägcn- planskild korsning (budget för utgifter 26 Mkr
och prognos 48 Mkr. Budget för inkomst '13 Mkr och prognos 35 Mkr)

o Åkersberga station (budget 3 Mkr och prognos 0,2 Mkr)

0 Strandängarna Svicnningc (budget 2 Mkr och prognos 0,7 Mkr)
0 Järnvägsparken (budget 11,5 Mkr och prognos 2 Mkr)

0 _Järnvägsbro Rallawägcn- planskild korsning

Projektet har tidigarclagts och betalplancn avseende stadsbidrag har justcrats.

Det är 'l'rañkvcrkct Via SL som står för medfinansiering. Budget för utgifter 26

Mkr och prognos 48 Mkr. Budget för inkomst 13 Mkr och prognos 35 Mkr.

thtobudgcten som är '13 Mkr är oförändrad.

0 Åkersberga station

På grund av försening av färdigställande av Slas projekt kommer utgifter att

skjutas till 2020. Budget 3 Mkr och prognos 0,2 Mkr

0 Strandängarna Svinningc

LONA projektet avslutar i juni 2019. Delmomcnten fyra av projektet har utgått i

projektet och kommer inte det slutliga bidraget från I .änsstyrelscn betalas ut.

Budget 2 Mkr och prognos 0,7 Mkr

0 _Järnvägsparken

Projektet _Järnvägspmkcn har skjutit upp på grund av försening av färdigställande

av S] /'1'mñkföwaltningcns projekt ombyggnationcn av Åkersberga station. Detta

innebär att en stor del av utgifter och inkomster kommer att skjutsas till 2020 och
2021. Därför visar en positiv avvikelse under 2019 på utgifter +9,5 och negativ

avvikelse på inkomster -4,5 (nettocffcktcn på bokslutsprognoscn blir 5 Mkr).

'Utöver investeringsutgiftcr finns investeringsinkomster om 25,8 Mkr
budgeterade för 2019 inom Tekniska nämnden Bokslutsprognoscn för

invcstcringsinkomstcr visar en positiv avvikelse om drygt '18,5 Mkr jämfört med
budget 2019. Detta beror i första hand stadsbidrag avseende medfinansiering av

projektet ”Järnvägsbro Rallarvägcn- planskild korsning” på 22 Mkr som kan täcka

motsvarande utgifter för samma projekt. Inkomster för projektetjärnvägsparkcn

på 4,5 Mkr har skjutits upptill 2020 och blir negativ avvikelse med motsvarande

belopp under 2019 jämfört med vad som har budgeterats.

Revidering av investeringsbudget för 2019

För att anpassa skollokalcrna till verksamhetens behov har Österskärsskolan

under en tid genomgått en om- och tillbyggnation som nu är i ett: avslutande

skede. .Även avlämningsplatscn har byggts om för att möjliggöra en säkrare och
mer funktionell trañksituation för eleverna på skolan. När ombyggnationcn är klar

kommer de inhyrda paviljongcrna som stått på skolan en längre tid att tas bort

och marken kommer att återställas. Dock så finns det även ytterligare behov av

åtgärder för att skapa en modern och funktionell skolgård och därmed en

ändamålsenlig skolmiljö i sin helhet.
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Tjänsteutlåtande

Österåker
I ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägaren har av ovanstående

anledning ett förslag framtagits för att utveckla dagens skolgård i syfte att på ett

kostnadseffektivt sätt kunna uppnå och stödja en modern pedagogik som gynnar
elevernas behov av rörelse och lärande både under och efter skoltid. Förslaget

bygger på åtgärder som medför möjligheter för eleverna att bl.a. utveckla

rörelscmomcnt så som snurra och balansera men också en större yta i konstgräs

som gynnar lek och spel. Ytan avses också kunna användas i olika utcpcdagogiska

moment i undcwisningcn.

Investoringsbchov har uppskattats till ca 3 Mkr och omfattas i första hand en

konstgräsyta med möjlighet till sportaktivitct samt ny lckutrustning för balans och
klättring med fallundcrlag. Utöver detta kommer även uppmålning av linjer skc

för olika spel samt förhoppningsvis även åtgärder för att skapa fler sittmöjlighctcr.

'1 Mkr finansieras direkt av Armada och 2 Mkr finansieras av kommunens
investeringsbudget för 2019. Som framgår av bilaga 4 Visar bokslutsprognoscn för

2019 ett överskott om 9,6 Mkr på grund av vissa projekt inom 'l'ckniska nämnden
skjutits upp. Med hänsyn till behovet i Österskär skølans utemiljö och

konkurrensncutralitct föreslås att Produktionsutskottcts investeringsbudget för

2019 justeras upp från 4 Mkr till (› Mkr.

Paviljongcrna kommer att tas bort under julimånad 2019 då behovet av

de ej längre finns samt bygglov går ut. .I-Iyreskostnadcn för paviljongcrna har varit

nästan 1,4 mkr/ år.

Finansiella tillgångar

Placering av medel på 130 Mkr har gjorts enligt kommunens policy för förvaltning

av pcnsionsmedel. Detta klassificeras som omsättningstillgångar och är

kontinuerligt föremål för köp - och försäljning. Ca. 53% av medlen placeras inom
nominclla räntcpappcr, ca. 4% real räntcobligationcr samt ca 42% inom
akticrclatcmdc instrument. Totalt har tillgångarna i pcnsionsportföljcn ett

marknadsvärde på cirka '179,7 Mkr (ca 11 Mkr högre än IB för 2019).

'För bevakning och rapportering av pcnsionsportföljen samarbetar kommunen
med Söderberg 85 Parterna Placeringsrådgivning AB. 'En särskild rapport från

Söderberg 8: partnerna bifogas som bilaga 5.

Övcrlikviditct på 300 Mkr har under 2014 placerat med hänsyn till KFzs policy för

överlikviditct. Ytterligare 100 tkr har också placerat inför årsredovisning 2017.

Cirka 72 0/0 av medlen placeras inom nominclla räntcpappcr och cirka 27 0/0 inom
strukturerade instrument med kapitalgaranti.

Marknadsvärdct på tillgångarna per 2019-06-30 är 434,6 Mkr. Detta är ca 13 .Mkr

högre än årsredovisning 2018 (IB 2019). En särskild rapport från Söderberg 85

partncrna bifogas som bilaga 5. Kommunens likvida medel vid årets början för

2019 var ca 135 Mkr. Detta ligger på bankkonto utan räntcintäktcr med hänsyn till

Sveriges reporänta på - 0,25 procent. Det bedöms inte att finnas möjligheter att

placera ytterligare i dagsläget. Likvitidct ska täcka löpande utbetalningar på både

drift och investeringar.
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Tjänsteutlåtande

Österåker

Enligt den nya kommunal bokförings- och rcdovisningslagcn har fr.0.m. jan 2019
särskilda regler införts för Värdering av finansiella instrument. lf*'inansiclla

instrument som innehas för att generera avkastning eller Värdcstcgring ska

värderas till verkligt Värde. Orcaliscmdc vinster i värdepapper ska inte beaktas vid

beräkningen av årets resultat efter balanskravjusteringar. Vid beräkningen av årets

resultat eller balanskravjustcringar ska inte heller åtcrföring av orcaliscradc vinster

i Värdepapper beaktas.

Värdcökning på 5 Mkr har beräknats i budget för 2019 och har i dagsläget

prognostiscmts samma nivå som budget clvs.5 Mkr av försiktighetsprincip

//áj/fZW446//M ÅK),

Mohammed Khoban
Kommundirektör Budget- och kvalitetschcf

Bilagor:

'1- Sammanställning av driftbudget och bokslutsprognos för 2019

2 Sammanställning av investeringsbudget och bokslutsprognos för 2019

3 Smnmnnställning av driftbudget inkl. utfall för perioden jan-juni 2019

4 Samnmnställning av investeringsbudget och bokslutsprognos inom
Kommunstyrelsen på projektnivå.

5- Månadsrapport: för pcnsionsportföljen per juni 2019
6- .Månadsrapport för överlikviditct per juni 2019
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ÖSTERÅKERS KOMMUN
Budget- och kvalitetsenhet

2019-07-12

Bilaga 1

SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2019

EKONOMISKA UPPFÖLJNING T.O.M. JUNI MÅNAD

RESULTATBUDGET (TKR) BUDGET
.

Prognos AWIKELSE
2019

*

2019
' MOT BUD.

KOMMUNFULLMÄKTIGE 650 -. 650
_

0

KOMMUNSTYRELSEN 92 400 92 400 - 0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 5 200 5 200 : › 0

FÖRSKEL- OCH SKOLENÄMND 79 300 79 300
1 ; 0

GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄA 20 100 17 500 g
-2 600

VÄRD- OCH OMSORGSNÄMND 76 000 70 000 -6 000
BYGGNADSNÄMND 13 700 ..

, 13 700
'

: 0

TEKNISKNÄMND 5 800 5 800 0

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND . 5 400
'

5 400 0

SOCIALNÄMND 61 300 61 300 0

SUMMA INTÄKTER 359 850 , 351 250
*

. .3 600

KOMMUNFULLMÄKTIGE -13 800 _. -13 800 \ 0

KOMMUNSTYRELSEN -176 700 -176 700 0

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND _92 600
-

-92 100
5

500
FÖRSKEL- OCH SKOLENÄMND -1 025 000

_

-1 025 000 0

GYMNAISE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄh -230 200 \ -230 600 _[j -400

VÄRD- OCH OMSORGSNÄMND -695 600 -694 100
5,5: 1 500

BYGGNADSNÄMND _21 500 -21 500 0

TEKNISKNÄMND -114 600 -114 600 0

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND _13 800 -13 800
...,

0

SOCIALNÄMND -148 300
*

-147 300
;a

-.

1 000
SUMMA KOSTNADER -2 532 100 >

'

-2 529 500
-

% 2 600

SUMMA NÄMNDER -2 172 250 -2 178 250 -6 000

REGLERINGSPOST PENSIONER _50 000
i

_57 000 - -7 000
KAPITALKOSTNAD 9 400 11 000 1 600
STATSBIDRAG, MAXTAXA 13 900 13 800 -100

OFÖRUTSEDD VERKSAMHET _12 000 -4 100 : 7 900
LOKALER -2 150 5:; 4 450 ;1: 6 600
SVERIGEFÖRHANDLING -10 000 -10 000 0

MARKFÖRSÄLJNING 10 000 < 19 000 9 000
0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -2 213 100 -2 201 100
'

› 12 000

SKATTEINTÄKTER 1 962 800
_

1 964 800 1:71. 2 000
BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSYTEM) 143 350 143 450 100

FASTIGHETSAVGIFT 98 850 i 98 250 I, -600

FINANSlELLA INTÄKTER 17 000 17 000 ?Vi 0

FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD -1 000 -1 000 0

FIN KOSTNADER -400 . -400 0

ÅRETS RESULTAT 7 500 21 000 13 500

PRODUKTIONSUTSKOTT 2 500 -11 000 -13 500
ÅRETS RESULTAT INKL. PS 10 000 10 000 .›

'

0



ÖSTERÅKERS KOMMUN
Budget- och kvalitetsenhet

Bilaga 2

2019-07-12

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS FÖR 2019
MÅNADSUPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD

Text Budget Prognos Budget- Utfall

2019 2019 avvikelse 2018

KS (IT) -4 000 -4 000 0 -1 909

KS (Produktion) -4 000 -4 000 0 -4 789

TN -127 800 -136 700 -8 900 -117 105

Summa utgifter -135 800 -144 700 -8 900 -123 803

Inkomster

TN 25 800 44 300 18 500 17 417

Summa inkomster 25 800 44 300 18 500 17 417

Summa netto -110 000 -100 400 9 600 -106 386



ÖSTERÅKERS KOMMUN
Budget- och kvalitetsenhet

MÅNADSUPPFÖLJNING JUNI 2019
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HELÅR PERIOD: JAN - JUNI 2019

Driftsredovisning per slag, BUd99t Prognos Budget- Perlod- Utfa" Budget-
inkl interna poster (tkr) 2019 2019 avvikelse Utfall 2013 budget perioden avvikelse

Nämndernas intäkter

Avgifter 109 950 109 950 0 112 476 55 008 54 641 -367

Övriga intäkter 249 900 241 300 -8 600 266 855 125 040 122 623 -2 417

Summa intäkter 359 850 351 250 -8 600 379 331 180 048 177 264 -2 784
- Varav interna intäkter

Nämndernas kostnader

Personalkostnader -247 159 -247 159 0 -237 959 -125 226 -126 409 -1 183

Lokalkostnader -74 010 -73 210 800 -67 639 -37 233 -38 471 -1 238

Kapitalkostnader -42 243 -42 243 0 -44 334 -21 171 -21 619 -448

Köp av verksamhet -1 961 355 -1 960 555 800 -1 929 928 -983 203 -987 752 -4 549

Övriga kostnader -207 333 -206 333 1 000 -204 068 -100 486 -93 080 7 406

Summa kostnader -2 532 100 -2 529 500 2 600 -2 483 928 -1 267 319 -1 267 331 -12

- Varav interna kostnader

Nämndernas
nettokostnader exkl. PS -2 172 250 -2 178 250 -6 000 -2 104 597 -1 087 271 -1 090 067 -2 796

Intern kapitalkostnad 9 400 11 000 1 600 12 946 4 700 5 506 806

Statsbidrag maxtaxa 13 900 13 800 -100 14 985 6 950 6 954 4

Pensioner, regleringspost -50 000 -57 000 -7 000 -56 139 -25 000 -25 361 -361

Lokaler -2 150 4 450 6 600 -4 546 -1 075 4 466 5 541

Oförutsedd verksamhet -12 000 -4 100 7 900 -200 -6 000 0 6 000

Sverigeförhandling -10 000 -10 000 0 -10 000 -5 000 0 5 000

Markförsäljning 10 000 19 000 9 000 0 5 000 0 -5 000

Nettokostnader inkl

centrala poster -2 213 100 -2 201 100 12 000 -2 147 346 -1 107 696 -1 098 502 9 194

Skatteintäkter 1 962 800 1 964 800 2 000 1 911 245 981 400 982 693 1 293

Utjämningssystem mm 143 350 143 450 100 135 081 71 675 70 892 -783

Fastighetsavgift 98 850 98 250 -600 93 045 49 425 49 139 -286

Finansiella intäkter 17 000 17 000 0 51 547 8 500 5 879 -2 621

Finansiella kostnader, pension -1 000 -1 000 0 -14 471 -500 -500 0

FinanieIIa kostnader -400 -400 0 -1 804 -200 -236 -36

Periodens resultat exkl. PS 7 500 21 000 13 500 27 297 2 604 9 365 6 761

lProduktionsutskott
| |

2 500| -11 000| -13 500|
|

-23 356|
|

4 562] 3 202| -1 360|

|Kommunens resultat
| I

10 000| 10 000| 0| |
3 941|

|
7166| 12 567| 5 401|
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INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM TEKNISKA NÄMNDEN
Prognos 2019

Projekt - år 2019 Utgifter Inkomster Netto-

Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse avvikelse

Attraktiv offentlig plats & skärgård -31 400 -20 600 10 800 10 000 5 200 -4 800 6 000

Bryggor -300 -300 0 0 0

Hantverksvägen, bollplan enl policyn -7 500 -7 500 0 5 000 5 000 0 O

Järnvägsparken -11 500 -2 000 9 500 4 500 0 -4 500 5 000

Skånstaparken. Murkelvägen - aktivitetsp -3 000 -3 000 0 0 0 0

Slussen. vattenreglering o slussportar -400 -400 0 0 O 0

Strandängarna Svinninge, LONA -2 000 -700 1 300 500 200 -300 1 000

Trygghetsåtgärder - Effektbelysning och -1 200 -1 200 0 0 O 0

Åkers kanal Stadspark (exkl fiskvandring -3 000 -3 000 0 0 0

Åtgärder enl. Parkprogram, samt reinves1 -900 -900 0 0 0

Åtgärder enl. Program för offentlig miljö, -400 -400 0 0 0

Åtgärder enl. Trädplan, samt reinvesterin -1 200 -1 200 0 0 0

Stadsutveckling lTrafikaan -41 440 -60 640 -19 200 14 300 37 300 23 000 3 800

CPL väg 276-Sockenvägen. pilstugetomt -3 000 -3 000 0 2 300 2 300 2 300

Infartsparkering, kollektivtrafikåtgärder -1 300 -1 300 0 0 0 0

Järnvägsbro Rallarvägen - Planskild korsi -26 000 -48 000 -22 000 13 000 35 000 22 000 0

Margretelundsvägen - Söralidsvägen, du -8 140 -8 140 0 O O 0

Åkersberga station -3 000 -200 2 800 1 300 0 -1 300 1 500

Reinvestering, gator och vägar -16 260 -16 260 0 0 300 300 300

Belysning - gator och vägar -5 210 -5 210 0 300 300 300

Styrsystem belysning, inkl. utredning -150 -150 0 0 0

Säbybron -5 000 -5 000 0 0 0

Underhåll - broar och tunnlar -3 700 -3 700 0 0 O

Underhåll - gator och vägar -2 200 -2 200 0 0 0

Beläggningsâtgärder -8 350 -8 350 0 0 0 0 0

Beläggningsåtgärder -8 350 -8 350 0 0 0

Gång och cykelvägar -10 750 -11 250 -500 1 000 1 000 0 -500

Brännbacken, gc-väg -500 -500 0 O 0 0

Cykelåtgärder - GC-nätet -3000 -3 000 0 1 000 1 000 0 O

Margretelundsvägen etp 2 (Gröndalsv-Gz -1500 -2 000 -500 0 -500

Margretelundsvägen etp 3 (Gårdslötsv-FI -200 -200 0 0 0

Prioriterade huvudstråk, gång och cykel -500 -500 0 0 0

Svinningevägen GC (Valsättravägen-TR -300 -100 200 0 200

Söralidsvägen, Favoriten -750 -750 0 0 0

Väg 276 (KanalrondelIen-Svinningeronde -1000 -1 200 -200 0 -200

Österskärsvägen (Mikaelsvägen-General -3 000 -3 000 0 0 0

Digitala kartor -2 700 -2 700 0 0 0 0

0

Miljöátgärder -1 000 -1 000 0 0 0 0 0

Smedbyån -1 000 -1 000 0 0 O 0
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INVESTERINGSBUDGET OCH BOKSLUTSPROGNOS PER PROJEKTNIVÅ INOM TEKNIKA NÄMNDEN
Prognos 2019

Projekt - år 2019 lågiñer Inkomster Netto-

Budget Prognos Avvikelse Budget Prognos Avvikelse avvikelse

Trafikátgärder -9 100 -9 100 0 500 500 0 0

Runö backe -3 000 -3 000 0 0 0 0

Söralidsvägen etapp 2 (Björkhagsv-Söra -750 -750 0 0 O

Vitfåravägen DP Tråsättra 1:94 fd bergsä -300 -300 0 0 0

Åtgärder vid skolor -550 -550 0 0 0

Österskärsstation och passage -2 000 -2 000 0 200 200 0 0

Tillgänglighetsåtgärder -900 -900 0 0 0 0 0

Trafiksäkerhetsåtgärder -1 500 -1 500 0 300 300 0 0

Omskytning hastighetsplan -100 -100 0 0 0 0

Kultur & Fritid -6 800 -6 800 0 0 0 0 0

Badplatser- Reinvestering -100 -100 0 O 0 0

Brygga Domarudden -300 -300 0 0 0 0

Domarudden fritidsgård, avlopp -500 -500 0 0 0 0

Ekbacken -800 -800 0 O 0 0

Fornminnesområden, restaurering och in -600 -600 0 0 O 0

Konst i offentlig miljö -600 -600 0 0 0 0

Nyinvesteringari idrottsanläggningar -1 000 -1 500 -500 0 0 -500

Ridstigar med belysning -500 0 500 0 0 500
Skatepark, cykelpark, ungdomspark -500 -500 0 0 0 0

Slussvaktarbostaden -1 500 -1 500 0 0 0 0

Tunaborgen -200 -200 0 0 0 0

Tingshuset norrö -200 -200 0 0

Totalt SBF inom TN -127 800 -136 700 -8 900 25 800 44 300 18 500 9 600

[IT (KS) |

-4 000| -4 000| 0| 0| cl 0“ o]

Produktion
|

-4 ooo| -4 000] cl 0] 0] 0
[ 0]

Totalt inom kommunen
I

-135 800[ -144 700] -8 900] 25 800| 44 300| 18 500
I

9 600]



REKYL PÅ AKTIEMARKNADERNA

TiIIg. 180 Mkr +2,2% Max aktier 55,0% +8,0%

0 Efter en dyster maj så rekylerade aktiemarknaderna upp igen under juni månad och det

amerikanska aktieindexet S&P 500 noterade sin bästa juni-avkastning sedan 1955 räknat i

dollar. Det förbättrade humöret på aktiemarknaderna var primärt hänförligt mjukare retorik

från centralbankerna och förhoppningen om att USA och Kina skulle närma sig en lösning på

handelskriget under 620 mötet i Japan i slutet av månaden. Förhoppningarna slog till viss del

in då de båda ländernas presidenter kom överens om att inte höja tullarna på varandras

varor mer samt lätta på de amerikanska restriktionerna för det kinesiska bolaget Huawei.

Sett till den svenska aktiemarknaden så steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 6,8% under

månaden, vilket innebär en uppgång om 20,7% sedan årsskiftet. Den europeiska

aktiemarknaden (MSCi Europe) steg med 4,9% i lokal valuta, vilket motsvarar 4,5% upp i

svenska kronor och även den globala aktiemarknaden (MSCI World) utvecklades positivt

med 6,6% i lokal valuta och 4,4% i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg med 6,2% i lokal

valuta under juni och 4,0% omräknat i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska

aktiemarknaden (OMX 1Y) sjönk under månaden, från 16,4% till 15,2%. Även på den

amerikanska börsen (SPX 1Y) och den europeiska börsen (SX5E 1Y) minskade volatiliteten,

från 16,9% till 15,0% respektive från 14,9% till 13,8%. Sett till valutamarknaden stärktes den

svenska kronan mot de flesta större valutorna. En dollar handlades vid månadsskiftet för

9,30 kronor, en euro för 10,56 kronor och ett brittiskt pund för 11,80 kronor. På

räntemarknaden fortsatte den fallande trenden för Iångräntorna där den svenska 10-

årsräntan noterades under O-strecket för första gången någonsin och den amerikanska 10-

årsräntan föII under 2% för första gången sedan 2016. Under månaden ökade däremot

yielden marginellt för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) med 1 punkt

till -1,92%. Yielden på den kortare reaIa obligationen 3102 (förfall 2020) steg något mer med
20 punkter till -2,34%. För den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll

yielden under månaden med 7 punkter till 0,53% och yielden för den kortare obligationen

1047 (förfall 2020) föll med 4 punkter till -0,61%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska

break-even inflationen 1,83%.

Konsol i deri ng

2019-06-30

Portfölj i relation till bokförd skuld

Marknadsvärderade til|gångar 179,7

Bokförd skuld (2018-12-31) 941,0

Bokförd konsolidering 19,1%

0 Under månaden har inga transaktioner skett.
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1 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Denna rapport är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det innebär att inga

marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer vad som är neutralt i en effektiv

marknadsekonomisk värld.

Enkelt uttryckt kan en finansiell tillgångsavkastning över tiden beskrivas av två termer: förväntad

avkastning och risk.

Antaganden om förväntad avkastning:

0 Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell

marknadshandlad räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell obligation

ge 0,5%-enheter mer i årlig avkastning jämfört med kortränta.

o Aktier förväntas isnitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus risktillägg.

Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuellt marknadshandlade priser på optioner.

2 ÖSTERÃKERS RBKAAÅL

2.1 SPECIFICERAT RISKMÅL

Österåker Kommuns mål med pensionsmedeIsförvaltningen är att säkerställa framtida

pensionsutbetalningar. Utöver detta är målet att den långsiktiga avkastningen på pensionsportföljen

ska uppgå till 3 procentenheter per år i reala termer. Med real avkastning avses nominell avkastning

justerat för utvecklingen av konsumentprisindex (KPI).

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras

dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i

förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen

varje månad).

Aktuell maxima| aktieandel i beräknas utifrån riskbuffert, dvs margina|en i förhållande till golvet

(skyddsnivån), samt risken i portföljens tillgångar, mätt som implicit volatilitet.

3 THLGÄNGAR
I detta avsnitt betraktas endast tillgångssidan. Enligt vår riskklassificering av tillgångarna bestod

allokeringen i slutet av juni av 42,0% aktier, varav 10,4% var exponerat mot Sverige och 31,6% mot
utländska aktier.

TILLGÅNGSALLOKERING

I Reairäntor- 4%

Nominella räntor- 53%

I Svenska aktier- 10%

Utländska aktier- 32%

I Likvida medel- 0%

*ngångsmlokermgen är bamrad på den regionala fördelningen för varje

enskilt instrumem varför den kan skilja från tillgångstabellen,
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VÄRDEPAPPERSFÖRTECKNING 2019-06-30

Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2019-06-30. Aktuellt

marknadsvärde på tillgångarna är 180 mkr varav ca 1 mkr är likvida medel.

Naminelll belopp Anskalfnings/ Orealiserade

TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Månads- Rating Enkfön värde vinster/förluster

2019-06-30 2019-06-30 avkastning Lögtld [Muudv's
|
581?) Vlkt Duration 2019-06-30 2019-06-30

NOMINELLA RÄNTOR

Danske Bank AIO Global 20200640 6 000 000 6 183 000 2,7% 2020-06-10 A2
|
A 3% 0,9 6 035 397 147 503

Nordea Instltutiunell Företagsobligationslønd Utd 171 498 18 687 893 1,7% 10% 4,9 18 410 326 277 568

Nordea Instltulionell Kumänta 2 660 3 221 829 0,1% 2% 0,9 3 213 887 7 942

Simplicity Företagsobligationer A 114 733 15 779 975 0,4% 9% 0.8 15 000 923 779 052

Slmpllclty Ukvldite! 157 234 28 632 673 0,1% 16% 0,3 28 530 733 101 939

SPP Obllgationsfund 40 371 6 154 063 0,5% 3% 4,4 6 000 000 154 063

Öhman FRN Hållbar A 155 979 17 140 477 0,2% 10% 0,1 17 000 000 140 477

Totalt nomlnella räntor 95 799 910 0,7% 53% 1.6

REALRÄNTOR
Stora Eältförblndelsen 4,0% 2020-12-01 5 000 000 7 520 156 0,2% 2020-12-01 Aaa

|
NR 4% 1,5 6 994 330 366 020

Totalt realräntur 7 520 156 0,2% 4% 1,5

Totalt räntor 103 320 056 0,6% 57% 1,6

SVENSKA AKTIER

SEB Hållbarhetsfond Sverige Index Utd. 67 11 294 405 6,9% 6% 9 480 202 1 514 203

Selllan Aktiefund Stabil 9 993 7 672 887 6,6% 4% 6 813 955 858 932

Totalt dlreklägda aktier och fonder 18 967 292 6,8% 11%
Totalt svenska aktier lnkL strukturerade produkter 18 967 292 6.896 11%

UTLÄNDSKA AKTIER

Dldner 84 Gerse Global 11 781 3 359 756 1.096 2% 3 096 402 263 354

SPP Emerging Malkets Plus A 38 447 5 871 303 3,6% 3% 5 552 741 308 562

SPP Europa Plus A 43 007 4 767 370 3,9% 3% 4 300 670 465 700

SPP Global Plus A 165 245 26 198 248 3,8% 15% 23 413 281 2 754 968

Öhman Etlsk Index USA 45 566 11 662 290 4,1% 6% 9 932 585 1 729 704

Öhman Global Hållbar A 18 577 4 739 640 4,6% 3% 4 630 000 109 640

Totalt dlreklågda aktier och 'under 56 598 607 3,7% 31%

Totalt utländska akller Inkl. strukturerade produkter 56 598 607 3,7% 31%

Totalt aktler 75 565 899 4,5% 42%

U KVIDA MEDEL
Ukvlda medel 824 253 0% 824 253

Totalt Ilkvlda medel 824 253 0%

TOTALT 179 110 118 2,2% 100% 1.6 169 239 SM 10 310 121

man är' 4 ' 4
efter

* J "
exponering.

'

per Inslrumentär beräknat ullfrån ill Instrumental Innehavs oavbrutet från den första

dagen I månaden :in den sista, och' . , per delpomölj och tolalporllöljen årJusterad iör eventuella

transaktioner som har gjorts under perlodenmllkelgör anden kan skilja slglrån av
'

, på de ““ "nu
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

3.1 UTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.

TILLGÅNGSUTVECKU NG JÄMFÖRT MED INDEX

T“'Kå "E55l33 Index Tingångsavkaslning lndexavkaslning Differens

senaste månaden senaste månaden

Nnminella räntehärandevârdepa pper OMRX Bond 017% 0,5% 0,2%

Svenska mala ränlebä ra nde värdena pper OMRX Real 0,2% 0,3% .011%

Svenska 3 kliar SIX PRX 6,8% 6,8% 0,0%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) 3,7% 4,3% 0,6%

'I'malporlfölien Sa mrna nsaltiärnförelseindex 2,2% 2,3% 0,1%

Tillgå "ESSWE Index Tillgångsavkastning Indexavkaslning Differens

sedan 201842-1411 sedan 2018-12-31

Nominella räntebärande värdena pper OMRX Bond 2,2% 2,0% 0,3%

Svenska mala räntehä rande vä rdepa pper OMRX Real 0,4% 3,1% 1,7%

Svenska 3 kli er SIX PRX 21,5% 20,7% 0,8%

Utländska aktier MSC| AC World NetTR (SEK) 201% 217% .15%

Total portföljen Samma nsan jämförelseindex 8,1% 8,0% 0,1%

Källa för Index: Bloomberg
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3.2 AVSTÄMNING MOT TILLGÅNGSLIMITER

En jämförelse mellan portföljens nuvarande allokering och Iimiterna specificerade i placeringspolicyn

visar att pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag.

AVSTÄMNI NG MOT POLICY

Tillgångsslag Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj Limiter

2019-06-30 2019-06-30 Min Max

Likvida medel 1 0% 0% 15%

Nominella räntepapper 96 53% 0% 100%

Realränteobligationer 8 4% 0% 100%

Aktier 76 42% 0% 65%

varav svenska aktier 19 25% 0% 40%

varav utländska aktier 57 75% 60% 100%

Alternativa tngå ngar 0 0% 0% 10%

3.3 AVSTÄMNING MOT KREDITLIMITER

En jämförelse mellan portföljens nuvarande allokering och Iimiterna specificerade i placeringspolicyn

visar att pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag.

KREDITLIMITER ENLIGT POLICY Max andel perMmmm emittent

K. 0-1 år L 1-3 år M. 3-7 år N. >7 år 2 Motpart 0-1 år

Bat'ngkategorl iKtiII N ZLtill N ZMtiIl N N

A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA/ Aaa Z Atill E 100% 100% 100% 100% 100% 100%

B. Värdepapper med ratlng om lägstAAA/Aaa 2 B till E 100% 85% 70% 60% 15% 15%

C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aaa 2 C till E 80% 60% 40% 25% 10% 10%

D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3 i 0 till E 50% 30% 20% 10% 5% 5%

E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3 E 20% 10% 5% 0% 5% 5%

KREDlTEXPONERI NG SOM POLICY

Durationskategoü

K. 0-1år L 1-3 år M. 3-7 år N. >7 årW EKtIIlN ZLtIIIN ZMtiIIN N

A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa 2 A till E 8% 4% 0% 0%

B. Värdepapper med rating om lägst AAA/ Aaa 2 B till E 3% 0% 0% 0%

C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aaa 2 C till E 3% 0% 0% 0%

D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3 2 D till E 3% 0% 0% 0%

E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3 E 0% 0% 0% 0%

Söderberg 45: Partners
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KREDITEXPONERI NG PER KATEGORI

Qurgtionskategori

K. 0-1 år L1-3 år M.3-7 år N. >7 år

ati

A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA/Aaa 0% 4% 0% 0%

B. Värdepapper med rating om lägst AAA/ Aaa 0% 0% 0% 0%

C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3 0% 0% 0% 0%

D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3 3% 0% 0% 0%

E. Värdepapper med rating om lägst BBB-l Baa3 0% 0% 0% 0%

KREDITEXPONERING PER MOTPART

Rating-

Motpart Z Motpart 0-1 ä r kategori

Stora Bältförblndelsen 4% 4% A

Danske Bank 3% 0% D

3.4 FÖRVÄNTAD TILLGÅNGSUTVECKLING

Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen

för de 5% bästa utfallen är +13,5% medan de 5% sämsta underskrider -8,8%. Avkastningen är

nomineIIt beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 2,4% det

kommande året.

Förväntad utveckling

av tillgå ngsportföljen

Aktuella mn rknadsvä rdera de tillgå ngar

Simulering - 1 år

Medelvärde

5% högsta

5% lägsta

0,5% lägsta

Simulering - årsskiftet

Medelvärde

5% högsta

5% lägsta

0,5% lägsta

Tillgångs-

värde (mkr)

179,7

184,0

203,9

104,0

156,4

181,7

196,7

157,9

160,6

Förvä ntad

avkastning

2,4%

13,5%

43,8%

'13,0%

1,1%

9,4%

*6,6%

:10,7%

Simuleringen betraktar samtliga tillgångar som marknadsvärderade samt justerar tillgångsvärdena

för förväntade in- och utflöden.

SPRIDNING ITILLGÅNGSAVKASTNING VIDÅRSSKIFTET

42,2% 4,0% 4,7%

1159'- * nu* :rn-.u .AM

3,5%

I of.“ gm;

14.2%
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SPRIDNING I TlLLGÅNGSAVKASTNlNG EFTER 12 MÅNADER

-14. 895 »8,05% 4,25% 5.6% 12 ,5 36 19.395

II 5% bästa / sämsta utfall I Övriga 90%

3.5 RÄNTEPORTFÖLJEN
Durationen på den totala portföljen var 1,6 år.

040

4,9
5.0 -

4 .0

JJ] --

3.6 AKTIEPORTFÖLJEN

TiII aktieportföljen räknas svenska och utländska direktägda aktier, värdepappersfonder samt

strukturerade produkter med huvudsaklig exponering mot svenska och e||er utländska

aktiemarknader. Diagrammet nedan visar aktieportföljens regionala fördelning.

REGlONAL FÖRDELNiNG AKTSEPORTFÖU

.Sverige- 25%

I Nordamerika- 44%

Europa- 17%

IAsien ex.Japan- 2%

IJapan- 4%

I Tillväxtmarknader- 9%
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4 DYNAMISK AKTIEALLOKERING

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt.

Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 15% i värde i

förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen

varje månad).

När vi marknadsvärderar tillgångarna i aktieportföljen och relaterar dem till riskbufferten så visar

analysen en liten riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgo|vet är 14,8%, vilket betyder att

tillgångarna kan minska 14,8% ivärde innan de nårsäkerhetsgolvet.

Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering

bibehålls) är låg. Analysen ger att den högsta tillåtna 55,0%. Oavsett vad risksimuleringen visar är

förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Aktuell aktieexponering uppgår till 42,0% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen

med 13,0%.

Risköversi kt x Dyna mis k aktiea I I okeri ng

2019-05-30 2019-05-31

Portföljens marknadsvärde(Mkr) 179,7 175,8

Skyddsnivå (Mkr) 153,1 153,1

Riskbuffert (Mkr) 26,6 22,7

Aktuell marginal (%) 14,8% 12,9%

Maximal aktieandel 55% 47%

Aktuell aktieexponering (%) 42% 41%

Sodcrbcrg 8: Partners

chcringsgnmn 45 ' Box 7785 ' 103 96 Stockholm, Sweden - .'46 (0)87451 5000
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REKYL PÅ AKTIEMARKNADERNA

Tillg. 435 Mkr +1,7% Max aktier 37,0% +6,0%

0 Efter en dyster maj så rekylerade aktiemarknaderna upp igen under juni månad och det

amerikanska aktieindexet S&P 500 noterade sin bästa juni-avkastning sedan 1955 räknat i

dollar. Det förbättrade humöret på aktiemarknaderna var primärt hänförligt mjukare retorik

från centralbankerna och förhoppningen om att USA och Kina skul|e närma sig en lösning på

handelskriget under G20 mötet i Japan i slutet av månaden. Förhoppningarna slog till viss del

in då de båda ländernas presidenter kom överens om att inte höja tullarna på varandras varor

mer samt lätta på de amerikanska restriktionerna för det kinesiska bolaget Huawei. Sett till

den svenska aktiemarknaden så steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 6,8% under månaden,
vilket innebär en uppgång om 20,7% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI

Europe) steg med 4,9% i lokal valuta, vilket motsvarar 4,5% upp i svenska kronor och även den

globala aktiemarknaden (MSCI World) utvecklades positivt med 6,6% i lokal valuta och 4,4% i

svenska kronor. Tillväxtmarknader steg med 6,2% i lokal valuta underjuni och 4,0% omräknat i

svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) sjönk under månaden,
från 16,4% ti|| 15,2%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) och den europeiska börsen

(SX5E 1Y) minskade volatiliteten, från 16,9% till 15,0% respektive från 14,9% till 13,8%. Sett till

valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de flesta större valutorna. En dollar

handlades vid månadsskiftet för 9,30 kronor, en euro för 10,56 kronor och ett brittiskt pund
för 11,80 kronor. På räntemarknaden fortsatte den fallande trenden för Iångräntorna där den
svenska 10-årsräntan noterades under O-strecket för första gången någonsin och den

amerikanska 10-årsräntan föll under 2% för första gången sedan 2016. Under månaden ökade
däremot yielden marginellt för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) med 1

punkt till -1,92%. Yielden på den kortare reala obligationen 3102 (förfall 2020) steg något mer
med 20 punkter till -2,34%. För den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll

yielden under månaden med 7 punkter till 0,53% och yielden för den kortare obligationen

1047 (förfall 2020) föll med 4 punkter till -0,61%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska

break-even inflationen 1,83%.

0 Under månaden har inga transaktioner skett.
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1 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Denna rapport är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det innebär att inga

marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer vad som är neutralt i en effektiv

marknadsekonomisk värld.

Enkelt uttryckt kan en finansiell tillgångsavkastning över tiden beskrivas av två termer: förväntad

avkastning och risk.

Antaganden om förväntad avkastning:

o Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell

marknadshandlad räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell obligation

ge 0,5%-enheter mer i årlig avkastningjämfört med kortränta.

o Aktier förväntas i snitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus risktillägg.

Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuellt marknadshandlade priser på optioner.

2 Österåkers riskmål

2.1 SPECIFICERAT RISKMÅL

Österåker kommuns syfte med överlikviditetsförvaltningen är att på ett effektivt sett hantera det

överskott som kommunen har i form av likviditet. Målet med förvaltningen är att

överlikviditetsportföljens långsiktiga avkastning ska uppgå till 2 procentenheter per år i reala termer.

Med real avkastning avses nominell avkastningjusterat för utvecklingen av konsumentprisindex (KPI).

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras

dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 10 procent i värde i

förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen

varje månad).

Aktuell maximal aktieandel i beräknas utifrån riskbuffert, dvs marginalen i förhållande till golvet

(skyddsnivån), samt risken i portföljens tillgångar, mätt som implicit volatilitet.

3 TILLGÅNGAR

I detta avsnitt betraktas endast tillgångssidan. Enligt vår riskklassificering av tillgångarna bestod

allokeringen i slutet av juni av 27,3% aktier, varav 6,1% var exponerat mot Sverige och 21,1% mot
utländska aktier.

TiLLGÃNGSALLOKERING

"
›

. 4

'

V

›

ViNominella räntor-72%

-\
_

I

›

.\

-
' 7 'Svenska aktier- 6%

',
'

,

'

Utländska aktier- 21%

.Likvida medel- 0%

*Tlllgångsallokeringen är baserad på den regionaia fördelningen får varje

ensknå lnszrumem van'ör den kan skiila från :avgåxnggiabellen
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VÄRDEPAPPERSFÖRTECKNING 2019-06-30

Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2019-06-30. Aktuellt

marknadsvärde på tillgångarna är 435 mkr varav ca 1 mkr är likvida medel.

Nominell: belopp Anskañnlngs/ Oreallserade

TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Må nads- Rallng Bokfürt värde vinster/förluster

2019-06-30 2019-05-30 avkaslnlns Löglid [Moodx's 5817] Wk! Duration 2019-05-30 2013-06-30

NOMINELLA RÄNTOR

Danske A|0 Europa 2019-07-05 10 000 000 10 592 195 5,1% 2015-07-05 A2
|
A 2% 0,0 10 001 376 590 BIO

Danske BankAIO Global 1010-06-10 19 000 000 19 579 500 2,7% 1020-06-10 A2 IA 5% 0,9 19109 023 470 477

Nordea Institutionen Föraagsohllgatlonsfond Utd 134 176 25 517 382 1,7% 6% 4,9 26 221 289 -703 407

Slmpllclty Ukvldltek 1061 535 113 159 433 0,1% 27% 0,3 117 471 690 657 743

SPP Ohllgallonsfønd 292 453 44 551 177 0,5% 10% 4,4 43 600 000 981 177

Öhman FRN Hållbar A 458 968 50 436 020 0,2% 12% 0,1 50 000 000 436 020

Öhman Företagsobllgalionsfønd Hållbar A 191 917 22 949 493 0,5% 5% 3,0 22 700 000 149 493

Öhman Grön Obligationslnnd A 226 502 23 052 788 0,5% 5% 2,4 22 700 000 382 785

Total! nomlnella rä mor 314 858 488 0,7% 72% 1,6

Totalt räntor 314 898 488 0,7% 72% 1,6

SVENSKA AKTIER

SEB Hållbarhetsiond Sverige lndex Utd. 100 16 914 553 6,9% 4% 16 350 000 564 553

Splltan
' ' J

Stabll 13 307 10 217 173 6,6% 2% 9 150 000 1 067 173

Totalldlreklägda aktier och fonder 27 131 726 6,8% 6%

Totallsvenska aktier Inkl. strukturerade produkter 27 131 726 6,8% 5%

UTLÃNDSKA AK“ ER

SPP Emerging Markets Plus A 67 175 10 258 523 3.656 196 9 800 000 458 813
SPP Global Plus A 281 195 44 551 030 3,3% 10% 41 200 000 2 381 030
Öhman Ellsk Index USA 85 694 22 188 SSB 4.156 5% 19 318 116 2 870 452

Öhman Global Hållbar A 56 364 14 3180 H7 4,6% 3% 13 780 000 600 177

Tala“ dlrekui gåa aktier och 'andar 91 408 597 4,0% 21%
Totalt ullä ndska ak|l er Inkl. strukturerad: produkrer 91 408 597 4,0% 2196

Tolillakller 118 540 323 4,6% 17%

UKVIDA MEDEL

Ukvlda medel 1120 351 0% 1 120 351

Totaltllkvlda medel 1 120 351 0%

TOTALY 434 559 162 1,7% 100% 1,6 423 521 SM 11 037 315'

nu“ är efter
“

exponering. per är beräknat utifrån att Inslrumenm Innehav; oavbrutet [rån den första

dagen I månaden till den sista.
“

och
'

per delpnnfbl] och tolalportfüllen ärJusterad för eventuella

transaktioner som har glans under perioden. vllkelgör att den kan skllla sig från genomsnittet av avkastningen på deenskllda Instrumenten.

Totalduratlonen beräknas exklusive strukturerade produkter.

3.1 UTVECKLING JÄMFÖRT 'M ED INDEX

Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.

TI LLGÅNGSUTVECKU NG JÄM FÖ RT MED I NDFX

Ti||gångsslag Index Tillgå ngsavkaslning Indexavkastning Differens

senastemånaden senaste månaden

NornlncHa räntebärande värdepapper OMRX Bond 0,7% 05% 0,2%

Svens ka a klI er SIX PRX 6,8% 6,8% 0,0%

Utländska aktier MSCI AC Wnrld Net TR (SEK) 4,0% 4,3% 0,3%

Totalporlföljen Samma nsaniä mförelseindex 1,7% 1,6% 0,1%

Tillgångsslag Index Tillgå ngsavkaslning Indexavkastning Differcns

sedan 201842-31 sedan 2018-12-31

Nominella räntebärande värdepapper OMRX Band 2,1% 2,0% 0,1%

Svenska aktier SIX PRX 18,3% 20,7% 1,3%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) 21,2% 21,7% 0,6%

Tmalporlföljen Samma nsauiämförelseindex 5,7% 5,5% 0,2%

Källa för index: Bloomberg
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3.2 AVSTÃMNING MOT TILLGÅNGSLIMITER

En jämförelse mellan portföljens nuvarande allokering och Iimiterna specificerade i p|aceringspo|icyn

visar att överlikvidsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag.

AVSTÃMNI NG MOT POL|CY

Tillgångsslag Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj lelter

2019-06-30 2019-06-30 Min Max

Ukvi da medel 1 0% 0% 15%

Nominella räntepapper 315 72% 0% 100%

Realrä nteobligationer 0 0% 0% 50%

Aktiefonder samt strukturerade aktieinstrument med kapitalgarantl 119 27% 0% 55%

varav svenska aktier 27 23% 0% 40%

varav utländska aktier 92 77% 60% 100%

3.3 AVSTÃMNING MOT KREDITLIMITER

En jämförelse mellan portföljens nuvarande allokering och Iimiterna specificerade i placeringspolicyn

visar att överlikvidsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag.

KREDITLIMITER ENLIGT POLICY Max andEI per

D ra io s ori emittent

K. 0-1 år L. 1-3 år M. >3 år 2 Motpartmmm thiIIM ZLtiIlM M
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA/Aaa Z Atill E 100% 100% 100% 100%

B. Värdepapper med rating om lägst AAA/Aaa 2 B till E 100% 100% 80% 30%

C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3 2 C till E 90% 80% 70% 25%

D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3 i D till E 60% 50% 40% 20%

E. Värdepapper med rating om lägst 888-/ 8333 E 25% 15% 10% 10%

KREDITEXPONERING SOM POLICY

Dgr§§i9n§kgggggci

K. 0-1år L. 1-3 år M. >3år

Ratingkategori 2 K till M E LtiII M M
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA/Aaa i Atill E 7% 0% 0%

B. Värdepapper med rating omlägstAAA/Aaa Z Btill E 7% 0% 0%

C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3 i Ctil| E 7% 0% 0%

D. Värdepapper med rating om lägst A- /A3 I DtiII E 7% 0% 0%

E. Värdepapper med rating om lägst BBB- / Baa3 E 0% 0% 0%

Söderberg öc Parlncrs
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KREDITEXPONERI NG PER KATEGORI

Durations kategori

K.O-lår L.1-3 är M.>3 år

Ragingkategori

A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA/Aaa 0% 0% 0%

B. Värdepapper med rating om lägst AAA/Aaa 0% 0% 0%

C. Värdepapper med rating om lägst AA- / Aa3 0% 0% 0%

D. Värdepapper med rating om lägst A- / A3 7% 0% 0%

E. Värdepapper med rating om lägst BBB-l Baa3 0% 0% 0%

KREDITEXPONERlNG PER MOTPART

Rating-

Motpa rt i Motpart kategori

Da ns ke Bank 7%

3.4 FÖRVÄNTAD TILLGÅNGSUTVECKLING

Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen

för de 5% bästa utfallen är +8,7% medan de 5% sämsta underskrider -5,6%. Avkastningen är nominellt

beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 1,6% det kommande året.

Förväntad utveckling Tillgängs› Förväntad

av tillgå ngsportföljcn värde (mkr) avkastning

Aktuella ma rknadsva'rderade tillgångar 434,6

Simulering - '1 år

Medelvärde 441,7 '1,6%

5% högsta 472,3 8,7%

5% lägsta 410,4 -5,6%

0,5% lägsta 396,9 -8,7“o

Simulering - årsskiftet

Medelvärde 437,8 0,7%

5% högsta 461,0 6,1%

5”.: lägsta 415,9 4,3%

0,5% lägsta 404,2 -7,0%

Simuleringen betraktar samtliga tillgångar som marknadsvärderade samt justerar tillgängsvärdena för

förväntade in- och utflöden.
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SPR|DNING |TILLGÅNGSAVKASTNING VIDÅRSSKIFTET

12%

10%

893

6%

4% ›

2%

0%
1,2% 4,5% 4.356 2,1% 5,5% 8.996

.053. :Juni um“ .am I Dag; 90'.:

SPRIDNING ITlLLGÄNGSAVKASTNING EFTER 12 MÅNADER

10%
836

5%
4%
2%
0%

.10,035 .5,5% .1,2% 3,2% 7,55 12,05%,

I 5% bästa / sämsta utfall I Övriga 90%

3.5 RÄNTEPORTFÖLJEN
Durationen på den totala portföljen var 1,6 år.

3.6 AKTIEPORTFÖLJEN

TiII aktieportföljen räknas svenska och utländska direktägda aktier, värdepappersfonder samt

strukturerade produkter med huvudsaklig exponering mot svenska och eller utländska

aktiemarknader. Diagrammet nedan visar aktieportföljens regionala fördelning.

REGlONAL FÖRDELNING AKTIEPORTFÖU

.Sverige- 23%

I Nordamerika- 49%

> Europa- 13%

IAsien ex. Japan- 2%

IJapan- 4%

I Tillväxtmarknader-

10%
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4 DYNAMISK AKTlEALLOKERING

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt.

Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 10% i värde i

förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje

månad).

När vi marknadsvärderar tillgångarna i aktieportföljen och relaterar dem till riskbufferten så visar

analysen en liten riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgolvet är 10,0%, vilket betyder att

tillgångarna kan minska 10,0% i värde innan de när säkerhetsgolvet.

Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering

bibehålls) är låg. Analysen ger att den högsta tillåtna 37,0%. Oavsett vad risksimuleringen visar är

förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Aktuell aktieexponering uppgår till 27,3% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen

med 9,7%

Ris köversikt x Dyna misk a kti ea I Iokeri ng

2019-06-30 2019-05-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 434,6 427,2

skyddsnivå (Mkr) 391,1 390,9

Riskbuffert (Mkr) 43,5 36,3

Aktuell marginal (%) 10,0% 8,5%

Maximal aktieandel 37% 31%

Aktuell aktieexponering (%) 27% 27%

Söderberg & Pnnncrs
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5 ORDLISTA

Duration = genomsnittliga löptiden för ett antal kassaflöden (värdeviktad). I våra beräkningar

använder vi beräkningsmodellen ”modifierad duration”.

Förväntad avkastning = den långsiktiga värdetillväxten i ett finansiellt instrument

Förväntad volati/itet/r/'sk = ett annat ord för implicit volatilitet (se nedan)

Golvmargina/ = anger hur mycket mindre säkerhetsgolvet är än jämförelsemåttet (vanligtvis den

marknadsvärderade eller bokförda konsolideringen)

Go/vrisk = Sannolikheten (risken) att gå igenom säkerhetsgolvet med aktue|l allokering över en viss

tidshorisont

Historiskt observerad vo/ati/itet = Ett statistiskt mått på storleken på upplevda kurssvängningar.

Beräknas på historiska data - är bakåtblickande och därför trögrörlig.

lmp/icit velat/'litet = visar marknadens aktuella förväntningar på framtida kurssvängningar. Beräknas

ur marknadshandlade optioner via Black - Scholes forme|. Utrycks vanligtvis som procent på årsbasis.

Korre/ation = ett statistiskt mått på olika marknaders samvariation. En korrelationskoefficient på +1

innebär att två marknader rör sig i perfekt samklang med varandra. Om däremot en marknad stiger

samtidigt som en annan faller, det vill säga de är i perfekt motfas till varandra, så är

korreIationskoefficienten -1. Alla variationer mellan dessa ytterligheter ger en korrelationskoefficient

mellan -1 och +1.

Maxima/t tillåten andel aktier = andelen aktier som maximalt får innehas så att säkerhetsgolvet inte

äventyras. Beräknas utifrån simuleringsmodellen.

Målkassaf/öden = den del av pensionsskulden som täcks av fonderingen och som löpande bevakas av

riskkontrollen

Säkerhetsgo/v = den säkerhetsnivå som riskkontrollen inte får understiga. Säkerhetsgolvet är

vanligtvis definierat som en andel av det marknadsvärderade nuvärdet av målkassaflödena.

Volatilitet = ett statistiskt mått på storleken på kurssvängningar över tiden. Beräknas vanligtvis som
en Standardavvikelse enligt Normal-fördelningen. Uttrycks vanligtvis som procent på årsbasis.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga Söderberg & Partners kan inte garantera riklighctcn i denna information eller

la på sig något ansvar för ñxllsländighcl. Söderberg & Partners ansvarar inte [ör direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inlc begränsat (ill,

förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapporl eller dess innehåll.
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