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KS § 8:3 Dnr. KS 2019/Ol56

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag

till budget för år 2020 och plan åren 202 I -2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 202-2022 godkänns.

2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelse och nämnder
fastställs.

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2020 och
planer 2021-2022. '

4. Respektive nämnd och styrelse får i uppdrag att kommunicera Vision 2040 - Vafrz'bez* 00/9

Taggbeøfb'r en Hål/bar Til/väx” Öyterå/éer- måjlngetemm :ledigårds/éommun till både medborgare
och medarbetare genom fortsatt arbete med ”Mål och resultatstyrning” samt projektet ”Årets

kvalitetskommun”.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med budget- och kvalitetschef samordna
genomförandet av ”mål och resultatstyming” i hela organisationen och rapportera senast i

samband med att förslag till budget 2020 föreläggs Kommunstyrelsen i oktober 2019.

Protokollsanteckning

Ann-Christine Furusttand (S) lämnar en protokollsantecknjng

Vi har nu tagit emot budgetförutsättningama för upprättande av budget. Vi avser inte lägga

några yrkande i detta läge, utan återkomst senare med eget budgetförslag.

Ann-Christine Furusttand (8)

Sammanfattning

Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2020
och plan 2021-2022. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar
avseende drift och investering för år2020.

Budgetförslaget för år 2020 medför en kostnadsutveckling på knappt tre procent per invånare

i förhållande till prognosen för innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på
17:10 kr, dvs oförändrad skattesats jämfört med 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-06-03.
Forts.
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Deltar ej i beslutet

Ann-Christine Furusttand (S), Nüchael Solander (MP), Roger johansson (RP) och Fransisco
Contreras (V) deltar inte i beslutssatserna 2-4.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 202-2022 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelse och nämnder
fastställs.

3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2020 och
planer 2021-2022.

4. Respektive nämnd och styrelse får i uppdrag att kommunicera Vision 2040 - Valfrihet och
Trygghet för en Hållbar Tillväxtkommun Österåker _ möjligheternas skärgårdskommun till

både medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med ”Mål och resultatstyrning” samt
projektet ”Årets kvalitetskommun”.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med budget- och kvalitetschef samordna
genomförandet av ”mål och resultatstyrnjng” i hela organisationen och rapportera senasti
samband med att förslag till budget 2020 föreläggs Kommunstyrelsen i oktober 2019.

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändringi beslutssats fyra innebärande att ersätta
”. .. Tillväxtkommun. .

.” med ”.
.. Tillväxt i. .

.”

Propositionsordning

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

Expedieras
- Samtliga nämnder och styrelse

- Kommunkansliet
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