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Långsiktig ekonomisk planering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna rapporten Långsiktig ekonomisk planering (LBP) 2022-2031 för

Österåkers kommun.

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furusttand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Vi Socialdemokrater noterar den Långsiktiga Ekonomiska rapporten. Vi har
efterfrågat den långsiktiga ekonomiska planeringen och är glada för att den nu
är här och att den kommer att uppdateras vartannat år. Kanske Enns skäl att

göra det redan postpandemin då pandemjn haft stor påverkan. Vi vill i detta

yttrande ge några kommentarer där Vi bland annat redogör för de politiska

Värderingar som finns i detta dokument som Vi inte kan stå bakom.
1. Finansiella mål.

Bland de övergripande ñnansiella målen finns denna målsättning:

”Minst 50 procent av investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar, ska

finansieras med årets resultat och posten oförutsett och högst 50 procent via

realisaüonsvinster/exploateringsintäkter och egna medel.”
Det måste över tid ñnnas en rimlig avvägning mellan investeringsbehov och
Enansiella resultat i kommunen. Vår uppfattning är dock att denna målsättning
är för restriktivt utformad. Långsiktiga investeringsbehov riskerar att försenas

eller att inte bli av till följd av kortsiktiga negativa fluktuaü'oner i kommunens
resultaträkning.

2. Vi tycker att det är bra att en kompetensförsörjningsplan är under
utarbetande. Extra Viktlgt då Österåkers kommuns fortsatt är en kommun som
expanderar och alla form av service och möjlighet att tillgodose lagliga

åtaganden med kompetent personal för uppgiften är en väsentlig faktor för att

lyckas.

3. I dokumentet nämns att Österåker har en relativt hög stk. försörjningskvot

som lägger tryck på kommunen, ett antal åtgärder för att lätta på det trycket

nämns som bland annat utbildningsinsatser för att matcha arbetslösa till

arbeten som efterfrågas samt att arbeta för hälsosamma arbetsplatser med låg

sjukfrånvaro, Vilket ger fler arbetade timmar. Vi ställer oss undrande på Vilket

sätt Österåker kommer att arbeta med just detta.

4. Vi noterar det faktum att kortidspermitterade fått lön liksom att sjuka fått

sjuklön har gjort att skatteunderlaget i Österåker nu under pandemin har
kunnat hållas uppe.
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5. Politiskt delar vi inte skrivningama om utmaningsrätten och heller inte

alliansens privatiseringsiver som kommer till uttryck i dokumentet. Utförar-

och beställarnämnds organisation bör läggas ner till förmån för att nämnder
ges det hela ansvaret för ekonomi som verksamhet
6. Vi är bekymrade över att det inte lyfts fram behov av utbildningsplatser i

Margretelundsomxådet då Vi ser att där pågår ett generationsskifte i Villor och
radhus där barnfamiljer flyttar in och behov av utbildningsplatser därav

uppstår, vilken Vi ser inte minst nu när föräldrarnas val i området inte idag kan
tillgodoses.

7. Digitalisering kommer att vara en Viktig del i utvecklingen av äldreomsorgen.
De äldre kommer att bli fler och ännu äldre, och därmed kommer också
omsorgsbehoven att öka i framtiden. En del av omsorgsbehoven kan utföras

Via ökad digitalisering, men det är också Viktigt att de ekonomiska fördelar som
kommer av detta också balanseras så att den nödvändiga, mänskliga kontakten
inte underskattas. All forskning Visar att ensamhet bland äldxe är alltjämt det

mest vanligt förekommande problemet inom äldrekollektlvet och det

perspektivet måste alltid beaktas.
I

8. 18 procent i åldern 16-24 år har någon gång utsatts för Våld av sin nuvarande
partner eller före detta partner, det är något som måste arbetas med brett för

att få till en förändring.

Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning

Den långsiktiga ekonomiska planeringen beskriver förväntad utvecklingi

kommunen på lång sikt. I den långsiktiga planeringen samlas de ekonomiska '

och verksamhetsmässiga konsekvenserna av exempelvis demografiska

förändringar, Vilket ger kommunen möjlighet till, och förutsättningar för, att

göra framtida prioriteringar

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-05-28.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-05-19, § 5:4.

Deltar ej i beslutet

Francisco Contreras (V) deltar inte i beslutet.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande att godkänna rapporten Långsiktig ekonomisk
planering (LEP) 2022-2031 för Österåkers kommun.
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras

Ekonomiavdelningen
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