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AU § 6:3 Dnr. KS 2016/0104 

Långsiktig ekonomisk planering 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Föreliggande information angående underlag för långsiktig strategisk planering åren 2016-2026 
för Österåkers kommun godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera kommunens vision 2040 i 
avstämning med Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Särskilt yttrande 
Michaela Haga (C) lämnar ett särskilt yttrande 
Ett önskemål att förtydliga att förvaltningen håller på att ta fram en lokalförsörjningsplan som 
kommer att presenteras framöver. Samt en komplettering i dokumentet om att hänvisa till det 
arbete som pågår att öka personaltäthet samt plan för att minska barngruppernas storlek som 
ska vara klart 2016. 
Michaela Haga (C) 

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Förslaget till långsiktig ekonomisk planering ser vi som ett underlag inför kommande årens 
budgetar där ambitionsnivån för kommunens åtaganden och utvecklingen preciseras närmare. 
Vi socialdemokrater har och kommer framöver att medverka till andra budgetalternativ 
tillkommer med annan ambitionsnivå. 
Vid sammanträdet har vi pekat på bristen av att det i dokumentet saknas skrivningar om 
barngruppernas storlek i förskolan. Vi har också påpekat att vi inte delar uppfattningen som 
finns i dokumentet att mot bakgrund av kapaciteten i de kommunala skolorna och tillgången 
på fristående skolor i kommunen så krävs ingen utbyggnad av kommunala skolor under de 
närmaste åren. Detta liknar det sätt styrande allians såg på utbyggnaden av särskilda boende 
för äldre, man hoppades på att de privata utövarna skulle bära ansvaret för nödvändig 
utbyggnad vilket inte skedde utan bristen på platser ökade. Vi vill inte att samma sak skall 
drabba eleverna i Österåker utan vi ser att kommunen måste vara betydligt mer aktiv och se 
till att det finns de skolor som behövs för att säkra barn och ungas utbildning. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Enligt kommunens planering och styrprocess, fastställd av Kommunfullmäktige 
2010-11-08 § 138, ingår att ta fram en 10 års prognos för varje mandatperiod. Syftet är, att 
skapa ett underlag, som beskriver den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kommunen. 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 6:3 

Prognosen bygger på kommunens totala intäkter och kostnader med hänsyn till 
befolkningsutveckling, bostadsbyggande samt omvärldsfaktorer. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2016-04-04. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Föreliggande information angående underlag för långsiktig strategisk planering 
åren 2016-2026 för Österåkers kommun godkänns. 
Kommunstyrelsen beslutar 
Kommundirektören får i uppdrag att uppdatera kommunens vision 2040 i avstämning med 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar att underlaget till Långsiktig ekonomisk planering (LEP) 
skickas på remiss till facknämnderna. 

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

Ordföranden frågar därefter om arbetstutskottet avslår Ann-Christine Furustrand (S) yrkande 
och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrands (S) 
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ^^^_^_-^Utdragsbestyrkande 



Q Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2016-04-13, § 6:3 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N \ 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

L Mathias Lindow, 1 :e vice ordf. X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström X Michaela H.§ 6:3 X 

S Anas Abdullah X X 

Ersättare 

C Michaela Haga X 

ICD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -

Ifcf 


