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Det är med stolthet som jag lägger fram budget 2022 med plan för 2023-24 för antagande. Det är

en budget som både innehåller nödvändiga resursförstärkningar och medger att österåkcrsborna

får behålla ännu mer av sina egna pengar.

Österåker är en attraktiv kommun och har sedan många år en stadig och positiv befolknings-

utveckling. En positiv bcfolkningschckling är viktigt för kommunen då det ger ökade

skatteintäkter och stärkt skattekraft, men också bidrar till ett stärkt lokalt näringsliv. Den senaste

tioårsperiodcn har kommunen i snitt vuxit med 640 invånare per år. Antalet invånare i Österåkers

kommun var enligt SCB per den sista augusti 2021 cirka 47 700, vilket är en Ökning om Cirka

1050 personer sedan årsskiftet.

Bostadsbyggnation, såväl som byggnation av offentliga och kommersiella lokaler håller den takt:

som behövs för att möta efterfrågan, både på kort och på lång sikt. Inom några år väntas

byggtaktcn öka till en nivå på mellan 800-1100 nya bostäder årligen, vilket är i linje med det

åtagande kommunen har i Sverigcförhandlingcn.

Denna budget innehåller 116 miljoner mer i rcsursförstärkningar jämfört med föregående år,

varav skolan tillförs 51 miljoner mer. Under de tidiga åren läggs mycket av grunden för läs- och

skriquccklingcn. Vi gör därför en särskild satsning på grundskolans tidiga år, årskurs [7-3, där

pcngen räknas upp med 3 procent. För resterande verksamheter (pedagogisk omsorg, förskola,

fritidshem och grundskola årskurs 4-9) räknas pengcn upp med 2,2 procent.

Med trygghet kommer frihet. Frågan om trygghet och folkhälsa är ett prioriterat område i

Österåkers kommun. Kommunen och dess verksamheter ska vara en trygg plats för invånare,

brukare och besökare. 'I'rygghctsarbctct fortsätter därför att vara en högt prioriterad fråga och

resurser skjuts till för trygghetsskapande åtgärder. Många av resurs förstärkningarna i budgeten

har som syfte att vara trygghcts främjande, ur flera olika perspektiv. Kommunen kommer även att

under året ta fram ett program för 175!! Igggzzre ÖJ'IL'I'ÃÅiW'.

V i gör förstärkningar inom säkerhets- och krisberedskapsarbctct. Bland annat kommer ett projekt

med en bcrcdskapssamordnarc att genomföras för att stärka upp inom krisberedskapsarbctct.

Vidarc kommer dricksvattcnrcscwcr och VMA-signalcns räckvidd i kommunens alla delar ses

över inom ramen för beredskapsarbctct. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med

Österåkersvattcn utarbeta en krisberedskapsplan för dagvatten vid skyfall.

Österåkers kommun ska ha en nollvision vad gäller droger. Detta kommer att tydliggöras, dels

genom att kommunens strategi gällande arbetet mot droger vässas, dels genom ett arbete för en

drogfri skola. Det ska infrias bland annat genom utredning och införande av frivilliga och

slumpvisa drogtester på kommunens högstadic- och gymnasieskolor, samt ett intensiñerat arbete

med informationskampanjcr och samarbete med polis gällande användandet av narkotikahundar i

kommunala skolor.

Inom området våld i nära relationer görs en resurs förstärkning inför 2022. Våld i nära relationer

är ett folkhälsoproblcm, med allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser för den som utsätts och

kan även leda till svåra sociala problem. En förutsättning för att våldsutsatta ska få adekvat vård,

stöd och hjälp är att våldsutsatthctcn upptäcks. För att säkerställa en hög kompetensnivå har

alla medarbetare som arbetar med detta erhållit basutbildning om Våld i nära relationer och

utbildningen kommer fortsätta ges till nyanställda som inte tidigare gått aktuell utbildning. Ett

rclationsvåldstcam kommer också att inrättas.



Österåker är en kommun med ett rikt och varierat idrotts-, kultur- och friluftsliv och arbetet med
att utveckla detta fortsätter under 2022, i linje med kommunens vision. Det handlar om
Ekbackcns framtida utveckling som ska utredas, en förstudie gällande ny simhall som ska

genomföras och projektet gällande idrottsplats vid Ljusterö skola som ska genomdrivas. Även
bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet ska utvecklas under året.

Kommunalskattcn sänks med 10 Örc, Vilket ger en skattesats på '16,90 kronor per intjänad

hundralapp. Detta Ökar ytterligare den enskildes frihet att själv få förfoga över sina egna pengar.

Med stor optimism om framtiden för Vår vackra kommun och i trygg förvissning om att vår

budget innehåller förstärkningar för fortsatt kvalitetsunreckling Överlämnar jag denna budget till

Kommunfullmäktige för antagande.

Åkersberga 2021-10-20

Michaela Fletcher (M)

Kommunstyrelsens 0rd förande
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I. Vision, mål och styrning

|.I Vision 2040

Österåkers vision, Vixz'øn 2040, ska ange riktningen för kommunens arbete

framåt och ska genomsyra allt som görs i kommunen och varje beslut som
fattas.

Med kvalitet, ttyggbet och valfrihet 1' fokus,

skapar vi en hållbar fram tid.

Österåker - má'jllglzetemzls skârgâtdskommlm

Mé//ág/Jelw'rzay skiiigârt/Jkølrlwun -
I Österåker lever alla delar av kommunen. .Här

finns det trivsamma småstadslivct med sitt rika utbud, cn grönskande och

livfull landsbygd och vår vackra skärgård som är tillgänglig för såväl

kommuninvånare som besökare. 1 Österåker lever du ett gott vardagsliv med
närhet till det mesta som behövs. Här finns goda utbildningsmöjlighctcr, ett

aktivt näringsliv, gott sen'iceutbud och många lokala arbetsplatser. På fritiden

ñnns många aktiviteter att ägna sig år inom idrott, kultur och friluftsliv. .Här

ñnns möjlighet till rekreation och aktivitet på hav och land. I Österåker kan du

gå genom livets alla faser och genom egna val skapa en tillvaro som passar dig.

Österåker präglas av idérikcdom och delaktighet. Både medarbetare och

invånare är mcdskaparc av vår framtidskommun och tillsammans bidrar vi till

en gemenskap och positiv utveckling för kommunens bästa.

I visionen lyfts fyra strategiska områden fram:

Kvalitet - Österåker står för hög kvalitet i all service och

i??
verksamhet som finansieras med kommunala medel.

Verksamheten präglas av tillit och Öppcnhct. Invånarcn står i

fokus och arbetet syftar till ständiga förbättringar.

'lägg/Je! - Ostcråkcr är en trygg kommun att leva och verka i,

i.
. liksom att besöka. Här kan människor mötas, känna sig hemma

och ñnna lugn. Trygghetsskapandc åtgärder kombineras med
långsiktiga och främjande insatser som ger resultat. Här ñnns

trygghet genom hela livet.

Valf/i/Jel - Österåker erbjuder ett brett utbud och stor valfrihet.

5%: Med stor mångfald inom välfärdstjänstcr, näringsliv, kultur- och
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föreningsliv, så väl som god variation av naturtyper och

bostadsmiljöcr, finns många möjligheter att Välja hur livet ska se

ut.

I'ilå///mrfmm/z'd - Österåker använder gemensamma resurser på ettå sådant sätt att framtida generationers framtidsutsikter inte

äventyras. Det handlar såväl om ekologi som om en ansvarsfull

social och ekonomisk utveckling. Österåker har ett offensivt och

innovativt förhållningssätt till hållbarhet och ger kommunens

invånare förutsättningar att göra kloka val.

|.2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Visionen tydliggörs bland annat genom Kommunfullmäktiges inriktningsmål

och nämndernas rcsultatmål och indikatorer. Österåkers kommun arbetar efter

en mål- och resultatstyrningsmodcll, som utgör styrmodcll för nämnderna

avseende planering, uppföljning, analys och åtgärder. Som en del av

styrmodcllcn tar respektive nämnd fram rcsultatmål, rcsultatindikatorcr och

mätmetod utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.

Måluppfyllclsen återrapportcras tillsammans med en analys två gånger om året,

i delårsrapporten och i vcrksamhctsberättclsen.

Kommunfullmäktige har fastslagit sju inriktningsmål med ett antal

resultatindikatorcr som anger förväntad riktning på lång sikt. Nämndernas

fastslagna mål för 2022-2024 åtcrñnns i bilaga '16.

Mål I: Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett

gott bemötande i all kommunal service

Österåker har ambitionen att erbjuda scwicc av hög kvalitet och ett gott

bemötande i alla verksamheter, från första kontakten i kommunens

scwicccentcr, till bemötandet, utbudet och tillgängligheten i idrottshallar, på

kulturarmngcmang och på biblioteken. Det ska gå lätt och snabbt att få kontakt

med kommunen och svar på de frågor eller hjälp med de ärenden man har.

Kundnöjdhetcn i kontakten med Österåkers kommun ska vara hög. Årliga

serviccmätningar utförs inom olika områden. Exempelvis mäts scrviccgradcn

vid invånarnas kontakt Via telefon och mail med kommunen, och

kundnöjdhetcn hos föreningar och företag. Resultatet från dessa

undersökningar hjälper förvaltningarna att utveckla och förbättra kvaliteten.

Kommunens verksamheter ska på olika sätt vara tillgängliga. Det kan handla

om öppettider på biblioteket, att snabbt få kontakt med rätt person på

kommunen eller att få tydlig och korrekt information från verksamheten. Det

handlar också om att få snabb hjälp, genom exempelvis skyndsam

handläggning av ärenden, eller att felanmälningar ska hanteras inom avtalstid.

04W/
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0 Indikator: Nöjdkundindex (NKI) i undersökningar

Nöjdkundindex (NKI) i SKst Löpande insikt

(Stockholm Business Alliance)

Mål 2: Österåker ska ha en ekonomi i balans

Österåker ska ha en ekonomi i balans. En god ekonomi är en förutsättning för

att kunna bedriva en bra och kvalitativ verksamhet. Målet för samtliga nämnder

är därför att inte ha någon negativ avvikelse från fastställd budget. Vid en

sådan avvikelse ska en analys och åtgärdsplan upprättas. Det finns också ett

antal finansiella mål som styr kommunens arbete för en god ekonomisk

hushållning (se avsnitt 1.4).

Det är också viktigt för verksamheterna att nyttja dc tillgängliga resurserna på

bästa möjliga sätt. Därför samordnas vissa insatser, både internt i kommunen,
men också med andra aktörer för att kunna möta enskilda brukarcs behov och

samtidigt optimera kommunens resurser.

0 Indikatorz Fortsatt god ekonomisk hushållning och fastställd

åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse.

Mål 3: Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet

Österåker ska erbjuda hög kvalitet i förskola och skola, där barn och elever

utmanas, utvecklas och lär. Goda studieresultat och upplevd nöjdhct, trygghet

och delaktighet, både för barn, clever och vårdnadshavare är Viktigt för

kommunen. Det ska tinnas goda förutsättningar för barn och clever att lära,

för pedagoger att undervisa och för rektorer att verka som pedagogiska ledare.

En av de viktigaste förutsättningarna för barn och elevers lärande är

pedagogerna, så behörig personal både i förskolan och i skolan är ett prioriterat

område för kommunen, bland annat skor kompetenshöjandc insatser genom
en treårig satsning på undendsningi fritidshem. Flera av insatserna sker i

samverkan med högskolor och universitet.

Österåker ska också erbjuda en likvärdig skola, där alla clever ges samma
möjligheter till en god utbildning. L*'ier1tsättningar för detta 2022 ges genom
olika typer av resursförstärkningar, dels för alla elever genom en ökning av

grundpcngcn, dels till vissa förskole- och skolcnhctcr genom olika typer av

Viktadc bidrag, så som Salsa, skärgårdsstöd och strukturbidrag. Detta möjliggör

för rektorer att anpassa sin verksamhet efter de förutsättningar som råder på

den egna skolcnhctcn genom att vid behov skapa mindre

undcrvisningsgruppcr, bilda särskilda undcrvisningsgrupper, satsa på fler

specialpedagoger, eller anpassat läromedel. Under året har även samarbetet
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med Skolverket och Uppsala universitet fortgått, Samverkan för bästa skola,

där målet är just likvärdig skola. Tre förskolor och tre grundskolor har deltagit i

projektet som avslutas sommaren 2022.

Indikatorer: Andel elever med behörighet till gymnasiet

Lärarnas behörighet

Minst godkänd i alla ämnen

Vårdnadshavarnas nöjdhet inom

förskoleverksamhet

Mål 4: Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och

personer med funktionsnedsättning

Österåker har som mål att erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och

personer med funktionsnedsättning. Brukarna ska uppleva nöjdhct, en hög

kvalitet och god tillgänglighet i kommunens verksamheter. Den fysiska miljön,

både i verksamheten och i den offentliga miljön, ska vara tillgänglig och

attraktiv. Handläggare och personal ska ha Väsentliga kunskaper och god

kompetens inom respektive område för att kunna möta brukare och anhöriga

på ett bra sätt. Det kan handla om andelen verksamheter som deltar i

utbildning kring funktonsvariation eller andelen bam, elever och ungdomar

som upplever att de är delaktiga i sin utbildning eller att anpassningar efter

deras behov sker i mötet med kommunens verksamheter.

0 Indikatorer: NKI hemtjänst

NKI äldreboende

BrukarundersÖkningar inom LSS

Mål 5: Österåker ska ha en trygg mi|jö

Invånare, medarbetare och brukare ska känna sig trygga i Österåkers kommun.

Inriktningsmålct Ös/erákerska /Ja en [ggg ;Il-'fä spänner över många områden i

kommunens verksamhet, från barn och unga i förskola, skola och föreningsliv,

till trygghet för äldre och personer med funktionsvariation som är mottagare av

insatser. Även trygghet på fritiden och i offentliga miljöer är områden som

kommunen arbetar systematiskt med, bland annat genom den

förvaltningsövcrgripandc styrgruppen 'I'Lygghct och Säkerhet och den fleråriga

satsning som har gjorts på attraktiv offentlig miljö. Brukare och invånare ska

också känna nygghct i att kommunen hanterar ärenden på ett rättssäkcrt sätt

och att insatser som görs bygger på vetenskaplig grund, professioncns kunskap

och erfarenhet, och inte minst brukarnas egna kunskaper och erfarenheter.
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Trygghet har under lång tid varit ett prioriterat område för kommunen och

under 2022 görs Hera förstärkningar inom området för ett tryggare Österåker,

framförallt gällande det främjande och förebyggande trygghetsarbctet, men
även på arbetet med krisberedskap.

0 Indikatorer: TLygghctsfrågor i undersökningar

Trygghetsindcx för unga

Mål 6: Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda
förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Inriktningsmålct om ett långsiktigt hållbart samhälle utgör utgångspunkt för

det arbete som ledde fram till kommunens miljömål, men hållbarhet är ett brett

begrepp som inbegriper ekologisk, såväl som social och ekonomisk utveckling.

Arbetet med att ta fram kommunens nya hållbarhetsramvcrk med anknytning

till Agenda 2030 kommer att slutföras under 2022, liksom uppdatering av

kommunens miljömål. Arbete som prioriteras av nämnderna under rubriken

hållbarhet går att koppla till både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

För att förbättra den ekologiska hållbarhctcn ska den ekologiska statusen i

sjöar, vattendrag och kustvattcn förbättras, miljön och tillgängligheten vid

kommunens friluftsområdcn ska bli bättre och andelen miljöbilar ska Öka i

organisationen. Det strategiska miljöarbetet har utvecklats de senaste fem åren,

och ska fortsätta bli bättre åren som kommer. Gällande social hållbarhet har

flera nämnder som mål att arbeta mer med brukare och invånare som
mcdskaparc genom medborgardialogcr och genom ökat inflytande i beslut som
rör den egna personen eller anhörig. Även tidiga skyddsfaktorcr finns med som

mål, så som andelen som är behöriga till, och som studerar i, gymnasieskolan.

Mål 7: Österåker ska ha en stark och balanserad tillväxt. Tillväxten ska vara

ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar

Österåker växer. Kommunen vill skapa förutsättningar för en hållbar och

balanserad befolkningsutvcckling och tillväxt genom samordnad planering av

bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid. I

Österåker arbetar därför fönmltningarna tillsammans kring de strategiska

planer och dokument som pekar ut riktningen för utbyggnad av Österåker. För

att ytterligare förstärka det kommunövergripande arbetet inom området har två

förvaltningsövcrgripandc styrgruppcr tillsatts: Styrgruppen för

Samhällsfastighetcr, samt Styrgruppen för Framtid och utveckling.

Inom målet arbetar nämnderna även för att möta den ökade befolkningen på

ett hållbart sätt, exempelvis genom att erbjuda ett rikt och varierat kultur- och
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friluftsliv och att bidra till att på ett effektivt sätt möta de ökade behoven som
befolkningstillväxten innebär.

0 Indikatorer: Antal nya bostäder

Antal nya arbetsplatser

|.3 God ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk
planering

En god ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska

Visionen. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetspcrspcktiv innebär att

kommunen använder de gemensamma resurserna varsamt och att kommunens
invånare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel. Utifrån ett

finansiellt perspektiv innebär det att morgondagens kommuninvånare kan

försäkras minst samma servicenivå som dagens kommuninvånare. Det innebär

att kommunen bygger upp en god ekonomisk hushållning för att kunna möta

oförutsedda konjunktursvängningar och demografiska förändringar.

I kommunens planerings- och styrproccss ingår att ta fram en tioårsprognos

vartannat år. Syftet är att skapa ett underlag som beskriver den långsiktiga

ekonomiska utvecklingen i kommunen och som kan ligga till grund för

politiska ställningstagande inför exempelvis budget- och verksamhetsplan.

Långsiktig ekonomisk planering för 2022-2031 har under 2021 antagits av

Kommunfullmäktige (KF § 5:7 2021-06-21). Den långsiktiga ekonomiska

planeringen visar att kommunen är, och kommer fortsätta vara, i en period av

tillväxt. Under prognospcriodcn beräknas befolkningen växa med cirka 30

procent, från knappt 46 650 invånare 2020, till drygt 62 000 invånare 2031.

När det gäller befollmingsstrukturcn är det framförallt de yngsta

åldersgruppcrna (0-5 år) och de äldsta (80 år och äldre) som beräknas växa i

förhållande till övriga grupper under prognospcriodcn. För att kunna möta

invånarnas behov av, och föwäntningar på, kommunala tjänster och

kommunal scwicc behöver investeringar göras inom de Olika

verksamhetsområdcna för att möta behovet.

Under hösten 2021 lämnades ctt betänkande (SOU 2021:75) av utredningen

1:3” efjéklz'u ekonomiygymz'ng i kommuner 06/9 ngz'owr över till regeringen. Utredningen

innebär förändringar som kommer att påverka kommunens planerings- och

styrningsproccss framöver. Förändringarna kommer tidigast att träda i kraft

2023. li'ramförallt föreslås att ett tioårigt program för god kommunal

hushållning ska upprättas. Programmet föreslås innehålla mål och riktlinjer för

hur en god kommunal hushållning ska nås genom långsiktiga mål för årets

resultat, soliditet inklusive ansvarsförbindclsen för pcnsionsförpliktclsen,

självñnansicringsgrad av investeringar samt för låncskuldcn. Programmet
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föreslås också innehålla riktlinjer för tillåten risk vid placeringar och upplåning,

samt ändamål för och hantering av en eventuell resultatrcserv. Även

kommunala bolag, samt kommunala stiftelser och föreningar ska omfattas av

programmet.

l.4 Finansiella mål

För att kunna styra kommunens verksamhet ur ett finansiellt perspektiv krävs

att ñnansiclla mål sätts, som i sin tur ska stödja kommunens verksamhetsplan.

DC övergripande ñnansiella målen inför budget 2022 och plan 2023-24 är:

0 Ncttokosmadsandclcn ska högst motsvara 99 procent av skatteintäkter och

bidrag som utgiftstak

0 Kommunens utdcbitcring hålls så låg som möjlig under 2022-2024. För

2022 är den 16,90 öre

0 Kostnadsutvcckling per invånare ska inte Överstiga 3 procent i snitt under

mandatperioden

0 Högst 50 procent av pcnsionskostnader inklusive löneskatt avseende

pensionsåtagandcn före '1998 som betalas ut årligen, kan finansieras av

tidigare reserverade medel i eget kapital

0 Minst 50 procent av investeringsvolym som överstiger årets avskrivningar

(avskrivningar exklusive exploatering) ska ñnansicras med årets resultat

0 Årets resultat som överstiger 2 procent av eget kapital kan reserveras för

rcsultatutjämningsrcscrv i balansräkning under postcn eget kapital

Kommunen har med stöd av finansiella mål och god ordning på ekonomin

haft starka resultat under de senaste åren. Totalt har 699,2 mnkr reserverats för

ansvarsförbindelsen avseende pensioner. Detta motsvarar hela

pcnsionsskuldcn avseende före 1998. Soliditeten uppgår till cirka 48 procent

exklusive pcnsionsskuld före '1998 (inklusive ansvarsförbindclsc cirka 23

procent) vid bokslutet 2020. Österåkers kommun har resewcrat cirka 225

mnkr inom resultatutjämningsrcscrvcn (RUR) för att använda i sämre tider till

följd av exempelvis en lågkonjunktur.

I.5 Ekonomiska principer

Principiclla ställningstaganden och ärenden av större vikt kopplat till budget

och ekonomi ska alltid behandlas av Kommunstyrelsen och

Kommunfullmäktige. Det kan till exempel handla om taxor och avgifter.
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Kommunfullmäktige tilldelat nämnderna en ncttoram bestående av kostnader

och intäkter för driften. Kommunfullmäktige kan ange särskilda ändamål som
vissa delar av anslaget ska användas till, i övrigt har nämnden rätt att inom

tilldelad kostnads- och intäktsram omfördela resurser mellan

verksamhetsområden, efter avstämning med ckonomiavdelningen. För

Produktionsutskottct kan inte omfördelning ske mellan verksamhetsområden,

men däremot mellan enheter inom vcrksamhctsområdct (undantaget är

anslags finansierade verksamheter). Respektive nämnd ska upprätta en

internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar, samt läsa in budgeten i

ekonomisystcmct senast den 31 januari 2022.

Tilldclade ramar utgör den yttersta rcstriktioncn för verksamheten. Beslut som
fattas av nämnden ska rymmas inom tilldelad ram. Större förändringar eller

mwikelscr från vad Kommunfullmäktige beslutat måste behandlas av

Kommunfullmäktige.

Avvikelser som uppstår under innevarande budgetår ska så långt det är möjligt

hanteras av nämnderna inom tilldelad budgetram. I de fall avvikelser inte går

att hantera inom tilldelad budgetram, exempelvis kopplat till större

nämnderna kompenseras för volymförändringar.

Alla ärenden som medför ekonomiska konsekvenser utöver nämndernas

tilldelade ramar för innevarande budgetår eller som innebär ekonomiska

konsekvenser på längre sikt, ska stämmas av med ckonomiavdclningcn innan

handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för

behandling.

Nämndcma ska göra ekonomiska uppföljningar sex gånger under året: februmâ,

mars, april, juni, september och oktober. I uppföljningen pcr mars och

september ska nämnderna redovisa läget för riktade bidrag. Utöver

månadsuppföljningarna görs ett delårsbokslut pcr augusti och därefter ett

årsbokslut och en årsredovisning.

I .6 Intern kontroll

Både policy och riktlinjer för intern kontroll har uppdaterats under 2020/2021

och har antagits av Kommunfullmäktige. En risk- och väsentlighctsanalys har

genomförts av en arbetsgrupp i Kommunstyrelsens förvaltning, vilket har

resulterat i fyra kommungcmcnsamma kontrollmomcnt som ska ingå i samtliga

nämnders internkontrollplancr.

'1.
a) Kontrollmomcntet består av två delar. Den första delen syftar till att

säkerställa att förvaltningens intäkter och kostnader är korrekt konterade

utifrån SKst Kommun-Bas (kontoplan för kommuner) avseende konto

1,»
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och verksamhet. Detta ska följas upp i samband med månadsuppföljning,

samt delårs- och årsbokslut.

b) Den andra delen syftar till att säkerställa att gemensamma verksamheter

som avser flera kärnvcrksamhctcr enligt SKst definition blir korrekt

fördelade inför kommunens inlämning av räkenskapssammandragct till

SCB. Det är budgetansvarig chef som ansvarar för båda delarna av

kontrollmomcntct.

2. Kontrollmomcntet syftar till att säkerställa att avdelningarna eller enheterna

på respektive förvaltning har upprättat rcgistcrförtcckningar över sina

pcrsonuppgiftsbchandlingar i enlighet med dataskyddsförordningen artikel

30. Chef på respektive avdelning eller enhet ansvarar för att

rcgistcrförtcckningen fortlöpande hålls uppdaterad och att en översyn av

rcgistcrförtcckningen görs årligen eller när det av omständigheterna annars

är påkallat.

3. Kontrollmomcntct syftar till att säkerställa att kontroll av löncutbctalningar

görs månadsvis för att förhindra att felaktiga löner betalas ut. Det är

lönesättandc chef som är ansvarig för att kontrollera att den personal som

denne ansvarar för får en korrekt lön och att det ñnns rutiner som

säkerställer detta.

4. Kontrollmomcntct syftar till att säkerställa att uppgifter som levereras till

andra myndigheter i statistiksyftc kvalitetssäkras för att förhindra

felaktigheter i ofñcicll statistik. Det är ansvarig chef som ansvarar för att

kontrollera att de uppgiftcr/ statistik som lämnar kommunen är

kvalitetssäkrad och att det ñnns rutiner som säkerställer detta.

Kontrollmomcntcn ska följas upp av respektive nämnd och återrapportcras i

verksamhctsberättclsen. Utöver de centralt beslutade kontrollmomcntcn har

nämnderna genomfört en egen risk- och Väsentlighctsanalys för att få fram

ytterligare ett antal kontrollmomem, vilka är vcrksamhctsspcciñka. Dessa

återfinns i bilaga 17.

I.7 Fortsatt fokus på verksamhetsutveckling

Att erbjuda en trygg kommunal verksamhet med hög kvalitet kommer att bli

en utmaning för alla kommuner framöver, så även för Österåker. Bland annat

klimatförändringar och demografiska förändringar kommer troligtvis att

medföra Ökade kostnader. Som skärgårdskommun är Österåker på olika

sätt särskilt utsatt för den pågående klimatförändringen som kommer att

innebära förändrade förutsättningar och nya krav på kommunen och dess

invånare. Här kommer ny teknik sannolikt att spela en mycket viktig roll, både
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för att begränsa, men också för att hantera effekterna av klimatförändringarna.

Den demografiska utvecklingen ökar trycket på offentlig sektor, med en större

andel äldre och en minskande andel föwäwsarbctandc. Österåker är med sin

starka tillväxt inget undantag. Befolkningen Ökar stadigt och

bcfolkningstillväxten prognostiscras vara cirka 30 procent över de närmsta tio

åren, Vilket innebär att kommunens invånare beräknas vara drygt 62 000

2031. Sammansättningen av befolkningen följer trenden med en högre andel

äldre invånare än tidigare, något som sätter press på Välfärdsuppdmg och

kompetensförsörjning. Organisationen måste därför fortsätta hitta nya sätt att

arbeta och att utveckla verksamheten i syfte att effektivisera användningen av

kommunens resurser. Det kommer krävas olika typer av rcsursoptimcring,

både inom administrativ verksamhet och inom kärnverksamheten för att klara

det framtida Välfärdsuppdragct och för att möta en växande och allt äldre

befolkning.

För att vcrksamhctsutvecklingen ska ge goda effekter behövs en strategi som

kan ge nämnderna och förvaltningarna vägledning i hur olika

utvecklingsinsatscr ska prioriteras och drivas. Arbetet med att ta fram en

strategisk verksamhetsutvecklingsplan, med syfte att säkra en god effektivitet

och en god kvalitet i verksamheten, på både kort och lång sikt har påbörjats

under 2021 och ska slutföras och implementeras i plancrings- och

styrningsproccsscn 2022. Planen ska peka ut riktningen gällande verksamhetens

utveckling, med särskilt fokus på digitalisering, välfzirdstcknik och

processorienterat arbetssätt som metoder i den kommunala verksamheten.

Planen ska beskriva kommunens förflyttning från nuläget till önskat framtida

läge och prägla kommunens vägval och prioriteringar framöver.

Det är en ständig balansgång mellan att säkra kvaliteten i den beñntliga

verksamheten och att driva den utveckling som behövs för att kunna säkra den

framtida kvaliteten. Nyckeln ligger i att skapa såväl kultur som struktur för att

uppmuntra och ta om hand engagemang och initiativtagandc i

organisationen. Kraften i förbättringsarbctc ligger i att många är med och

bidrar och att det sker över längre tid. Även ledarskapet i organisationen, på

alla nivåer, spelar en mycket stor roll. Genom omvärldsbevakning kan

kommunen lära av de organisationer som redan prövat och lyckats och

i LIWCCklingsfrågor som är unika för Österåkers förutsättningar, kan det också

ñnnas behov av att Våga gå först. All utveckling framåt ska ske med fokus på

de grupper och människor som organisationen finns till för, det vill säga de

som bor, verkar och besöker Österåker. Under 2021 har därför arbetet

påbörjats med att skapa en struktur för att uppmuntra till och ta hand om
utvecklingsinitiativ i organisationen. Strukturen ska implementeras och börja

användas under 2022.
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En viktig del i verksamhctsutvcckling och kvalitetsutveckling är att ha tillgång

till goda underlag och fakta för att kunna fatta beslut och vidta åtgärder.

Kommundirektören får i uppdrag att undersöka kommunorganisationens

behov av, och förutsättningar för, införandet av ett business intelligence systern

(BI-system), som kan vara ett stöd i arbetet för kommunens
verksamhctsurvcckling.

2. Budgetförutsättningar inför 2022-2024

2. I Omvärldsfaktorer

För att kunna planera och förutse utvecklingen de kommande åren är det

viktigt att analysera de omvärldsfaktorcr som påverkar Österåkers utveckling.

Den ekonomiska situationen i Världen, Europa och Sverige påverkar

kommunens ekonomiska förutsättningar på både kort och lång sikt och

beaktas i budgetarbetet. Det kan handla om global utveckling, nya lagar och

förordningar, utveckling av konjunktur, skatteunderlag, arbetsmarknad och

pcnningpolitik. Antagandcn och prognoser görs utifrån idag kända faktorer

och ett antal framtida troliga scenarion.'

2. I .I Konjunkturläget

De ekonomiska förutsättningarna förändrades när covid-'l9 utvecklades till en

pandemi. Rcstriktioncr, nedstängningar och social distansering hade en negativ

påverkan på ekonomin och i Sverige var den som störst det andra kvartalet

2020 när BNP föll med 8 procent. Det var exporten som bidrog mest till BNP-
fallct, och det var också det område som återhämtade sig snabbt därefter. När

smittspridningcn sjönk under sommarmånaderna 2020 påbörjandcs en snabb

återgång och den senaste statistiken visar att den svenska ekonomin som helhet

återhämtat sig Väl.

Investeringar sjönk andra kvartalet förra året, men inte lika kraftigt som många

andra delar av ekonomin och under 2021 är det framförallt investeringar som
har drivit på den positiva ekonomiska utvecklingen. Återhämtningcn har skett

snabbt och investeringarna ligger nu på en högre nivå än före pandemin.

Exportcn har däremot haft en svag utveckling, bland annat på grund av brist

1 Källor till avsnitt 2: Konjunkturinstitutet, Koiyzzzzklzzr/(de/ sep/ember2027, Kakatrlklnrbmnme/em

Jeptmzbw'ZOZ 7; SKR: B”lige/fo)utn'i/Miqgarjb'r åre/1 202 7-2024; Regeringens Budgetproposition

2021/2221; IEZS\/': Prag/105", Jia/em' budget 00/1 ([0 q/fmt/zgafnalzxerrm, ;cable/”ber 2027; SCB: Sverige!

ekonomi 2' :la/z'xlixøêlpmpek/ip nr, 7-8 00/1 9. Arbetsförmedlingen: /lI'be/.minneIzmlm/xzklema våren

2021.
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på insatsvaror och logistikproblcm. SCB:s månadsvisa BNP-indikator visar på

en oväntad stor nedgång i augusti. Flera faktorer ligger bakom nedgången, men
minskad varucxport är det som särskilt utmärker sig.

Som en reaktion på pandcmiutbrottct förändrades människors beteende, vilket

medförde att hushållens konsumtion minskade kraftigt våren 2020. Från och

med den 29 september har regeringen, utifrån Folkhälsomyndighctcn

rekommendation, beslutat att de allmänna råden och rekommendationer

riktade mot verksamheter tas bort då de inte längre är motiverade ur ett

smittskydd- och folkhälsopcrspcktiv. Det innebär att det inte längre ñnns några

restriktioner som bedöms hålla nere efterfrågan i ekonomin, som till exempel

bestämmelser kring publiktak, restaurangbcsök eller rekommendation att jobba

hemifrån. I takt med att vaccinationsgradcn ökat under våren har många också

börjat återgå till mer normala vanor. Som en följd ses uppgången inom hotell-

och restaurangbranschcn och, i kvartal två, även uppgång gällande

klädkonsumtion. Att Her börjar återgå till ett liv mer likt det före pandcmin

märks också i att pengar spenderas utomlands i samband med rosor.

Konjunkturinstitutcts (KI) Konjunkturbaromctcr mäter hushållens och

företagens syn på ekonomin och visar i september på ett fortsatt starkt

stämningsläge i svensk ekonomi.

Jämfört med många andra länder har de nordiska länderna klarat sig relativt

bra. För Sverige, Norge, Finland och Danmark låg BNP-nivån vid andra

kvartalet 2021 en bit över nivån vid inledningen av 2019. I USA har BNP
återhämtat sig till samma nivå som före pandemin, medan euroområdet som
helhet har en bit kvar. De fyra största 'EU-länderna (Spanien, Tyskland,

Frankrike och Italien) är ännu inte i nivå med inledningen av 2019. Det som
främst tynger återhämtningen för dessa länder är hushållens konsumtion som
är fortsatt låg, till skillnad mot Sverige som hämtar in en stor del av tappet i

hushållens konsumtion. I EU-Områdct står hushållens konsumtion för drygt

hälften av BNP, och för Sveriges dcl uppgår den till 45 procent av BNP.

Studier Visar att vaccin ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och i takt med
att allt fler blir vaccinerade kan länder släppa restriktioner och öppna upp.

Sverige har en förhållandevis hög vaccinationsgrad liksom låU-områdct. I.

många ekonomier stöds återhämtningen dessutom av en expansiv ekonomisk

politik. När samhällen öppnar upp stiger hushållskonsumtioncn snabbt och

inom vissa branscher förekommer det att företag har svårt att möta den

stigande efterfrågan. 'I'ämligen dålig tillgång till vaccin och mindre utrymme att

föra en expansiv finanspolitik väntas medföra att återhämtningen för

ekonomier i låginkomstländcr går långsammare. I Sverige och LiU-området

väntas återhämtningen fortsätta under 2021 och i USA Väntas BNP-tillväxten

2021 bli den högsta på 25 år.
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Inflationen mätt med fast bostadsränta (KPIF) har ökat under första halvåret

2021 från en förhållandevis svag nivå under 2020. Energipriscrna väntas bidra

till att inflationen ökar under 2021 och dessutom har producentpriser i Kina

och containcrfraktpris ökat, Vilket spår på inflationen. KI bedömer att

problemen kommer avta under 2022 och att inflationen då faller tillbaka.

Prisökningama bedöms tillfälliga och Riksbanken bedöms därför hålla

reporäntan på noll 2021 och 2022.

För att minska de ekonomiska effekterna har den svenska regeringen och

svenska myndigheter vidtagit åtgärder. Vid inledningen av krisen omfattade

åtgärderna olika typer av stöd till näringslivet, kommuner och regioner med

syfte att rädda jobb och, så långt det var möjligt, undvika konkurser. Nu riktas

stimulanscrna istället mot att stimulera hushåll och företagens efterfrågan.

Regeringen menar att de i budgetpropositionen lyfter reformer om 74 miljarder

kronor inför 2022. I propositionen lyfter regeringen framförallt fram att

hushållen får sänkta skatter, kommuner och regioner får ökade statsbidrag, att

de ska vara en ökad takt i klimatomställning, att fler ska komma i arbete,

förstärkningar inom välfärden, satsningar på trygghet, samt satsningar för

fortsatt hantering av pandemin.

Förslag till reformer i budgctpropositionen 2022:

0 Höjda trans fcreringar och sänkta skatter till hushåll - 19 mdkr

0 Subventioncr till företag - 7 mdkr

0 Statlig konsumtion och investeringar - 19 mdkr

0 Statsbidmg till kommuner och regioner - 20 mdkr

Det är fortsatt stor osäkerhet kring den framtida ekonomiska utvecklingen och

osäkerheten är framförallt kopplad till pandcmin. Risker som 61103 är

exempelvis en ojämn vaccinationstillgâng i Världen med risk att nya och mer

smittsamma mutationcr kan uppstå. Viljan att vaccinera sig varierar mellan

länder och risk fmns för nya ncdstängningar och restriktioner. Störningar i

leverans- och värdekedjor kan förhindra företagens produktion i större

utsträckning, och under längre tid, än vad prognosmakare förutspått. I

konjunkturbaromctern senaste undersökning svarade företag inom industrin att

”andra faktorer” var det största hindret för att öka sin produktion, och inom

denna kategori döljer sig bland annat lcvcransproblcm.

Det kan också uppstå en ännu starkare efterfrågan när samhällen öppnar upp

än vad prognosmakare förutspått, vilket kan få positiva effekter på ekonomin.

En risk ñnns dock att utbudsbcgränsningar ger en högre inflation och faller

inte inHationstakten tillbaka finns en risk att räntor höjs tidigare än

prognostiserats, vilket dämpar effekten av tillväxten.
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Vid sidan av pandemin ñnns ytterligare osäkerhetsfaktorer i den globala

utvecklingen som kan påverka återhämtningen. Ett exempel är osäkerheter i

Kina på grund av hög belåningsgrad inom fastighetsscktorn, där det ñnns en

möjlig risk att finansmarknaden drabbas. Andra risker är cybcrhot,

klimatförändringar och extrema Väderhändelser som kan innebära stora

kostnader för samhället.

2.1.2 Konjunkturprognoser

Det ñnns ett flertal prognosinstitut som gör prognoser över den framtida

ekonomiska utvecklingen. Österåkers kommun tar hänsyn till de antaganden

som SKR gör rörande dcn ekonomiska utvecklingen, men bevakar flertalet

prognoser och indikatorer, som till exempel regeringens prognoser, samt

Ekonomistymingsvcrkct (ESV) och Konjunkturinstitutcts (KI) bedömningar.

I SKst beräkningar för ekonomin görs prognosbcräkningnr för 2021 och

2022, därefter antas ett mcdcllångt scenario Över ekonomin för åren 2023-

2025. SKR bedömer att det kommer råda lågkonjunktur under 2022 och att en

mer normal konjunktur nås 2023. En hög tillväxt i efterfrågan Väntas leda till

en succesiv nedgång i arbetslösheten, men som fortsatt beräknas ligga på en

högre nivå än före pandcmin.

KI bedömer att Sverige går in i en mild högkonjunktur under andra halvåret

2022 och att konjunkturförstärkningcn slår igenom på arbetsmarknaden, vilket

gör att arbetslösheten faller tillbaka till 7,1 procent i slutet av 2022.

Ett antal år av svag konjunktur får stor påverkan på arbetsmarknaden och SKR
gör bedömningen att antalet arbetade timmar ökar med 2,2 procent 2021 och

med 2,8 procent 2022, samt att arbetslösheten minskar från 9,0 procent 2021

till knappt 8,5 procent 2022.

SKR prognosdscmr en högre inflation än ESV och regeringen för 2022 och

framåt. Enligt SKR förväntas cn inflation på chygt 2 procent under 2022, för

att därefter minska under inflationsmålct om 2 procent 2023. SKR menar att

regeringens föreslagna satsningar på 74 miljarder till budgetår 2022 bör höja

efterfrågan i ekonomin avsevärt och att det främst är dessa satsningar som
påverkat förändringen i den senaste skattcundcrlagsprognoscn men även en

förbättring av konjunkturen.

2. I .3 Skatteunderlagsutveckling

Kommunscktom är i mycket stor utsträckning beroende av skatteunderlags-

utvecklingen i såväl den egna kommunen som i riket. Utveckling av hela

samhällsekonomin är viktig, då den dominerande inkomstkällan utgörs av

skatteintäkter. Bedömningen av skatteunderlagstillväxten är mycket osäker de

kommande åren mot bakgrund av den så kallade konjunkturkollaps som
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drabbat sysselsättning och löncsummor, trots de åtgärder som vidtagits för att

dämpa effekterna på svensk ekonomi.

Skattcundcrlagstillväxten för 2020 är preliminärt 2,1 procent, Vilket visar den

lägsta tillväxten på tio år. Orsaken är den kraftiga konjunkturnedgång som
pandcmin orsakade, där antalet sysselsatta minskade, sjukfrånvaron bland

sysselsatta ökade och den arbetade tiden per person minskade kraftigt.

Minskningen i skatteunderlaget motverkadcs genom pcrmitteringslöncr och

ökade löncutbctalningar kopplat till arbetslöshet och sjukersättning. 2021

väntar SKR en förbättring av skatteunderlagstillväxten jämfört med 2020,

vilket framförallt beror på att löncsumman växer och att antalet arbetade

timmar väntas öka. SKR bedömer en skattcundcrlagstillväxt om chygt 4

procent 2021 och 2022. I samband med direktivet prognostiscradc SKR en

skattcundcrlagstillväxt om drygt 3 procent 2021 och drygt 4 procent 2022.

Tabell 7.' Olika 5k(Il/eunc/er/(çngmg/øoseø; proveIz/zte///b'rd/z:ir/'ng mel/tm år 2020-2024

2020 202 I 2022 2023 2020-2024

SKR, sep

Reg 3175*

H5 I/ 54)

SKR (mg

Källa: Ekonomistyrningsvcrkcr, regeringen, SKR. (“Regcringcns fastställda uppräkningsfaktorcr för

2021 och 2022)

I den skatteunderlagsprognos som regeringen presenterade i september ökar

skatteunderlaget med 16,7 procent på fem år, vilket är något mindre än SKst
senaste prognos. Dock är regeringen och SKR snarlika i sin bedömning de

närmsta åren. De ändringar som ñnns i budgctpropositioncn för 2022 ingår

inte i ESV:S prognos över skatteunderlaget och skillnader mellan SKst OCh

I'CSVs prognos förklaras troligen till stor dcl'av denna skillnad. Österåkers

budget utgår i huvudsak från SKR:s prognos i augusti.
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Tube/Z 2.' P/vglzøxi/IJ/i/y/J bet/övningar kring ell antal indikatorer (Prømzlzte//ørándnng

om inte mmm' angav)

SKR, 30 sep 202I

BNP*
Sysselsättning, arbetade timmar*

Arbetslöshet, procent av arbetskraften '15-74

åfk*

Timlön, Konjunkturlöncstatistikcn

Timlön, Nationalräkenskaperna

Inflation, KPIF
Inflation, KPI

Arbetadc timmar, kalcnderkorrigcradc Värden

Arbetslöshet, procent av arbetskraften '15-74

år

Timlön, Nationalräkenskapcrna
'I'iml(',')n, Konjunkturlöncstatistiken

Inflation, KPIF
Inflation, KPI
Regeringen, sep 2020

BNP
Sysselsättning, arbetade timmar*

Arbetslöshet, procent av arbetskraften '15-74

år

'1"'imlön, Nationalräkenskapcrna

Timlön, Konjunkturlöncstatistikcn

Inflation, KPIF, årsgcnomsnitt

Inflation, KPI, årsgcnomsnitt

2020 202 I

-2,9 4,3

-3,8 2,2

8,8 9,0

2,1 2,9

4,9 2,5

0,5 2,2

0,5 1,9

-3,8

8,3

4,8

2,1

0,5

0,5

2,5

8,6

1,7

2,8

1,9

'1,7

4,3

3,2

8,8

'1,3

2,6

'1,8

'1,6

2022 2023 2024

3,6

2,8

8,5

2,5

1,6

2,1

2,1

2,7

7,4

0 9
5

'1,4

'1,6

'1,2

8,1

2,5

2,5

'1,8

1,9

ESV, sep 202I 2020 202l 2022 2023 2024

BNP* -3,0 4,3 3,2 1,5 1,5

0,8

73

2:7

2,5

'1,6

1 5

1,6

0,5

7,0

2,6

2,0

'1,7

'1,7

1,4

0,7

7,8

2,6

2,6

2,0

2,3

0,6

7,2

3,0

Källa: SKL, ESV och Finansdepartementet (*KzI/de>(=.ønzgemd) (**]37vg/10J øø'bfmwnêliwzi/g åren

2021-2025 bmwmpå dala ell/;gl /lKU-Mljåz/Uzmumi- duga/z' 2027. IDç/ZIIÃZÄOIIJ'- och Izløløzlzillrhilzgari

/lKU med/bb' lir/xxeriebro/t, får bla/lll all/mt anmälning aø'b zzr/øelaknft. 13072020 (utgav en mgøjEir//g

;gb/Jszz/Ming av de” (Ir/de! arken/rika .ro/Iz :kul/e /m gällt 211m/jb'n'imlringzmm (m /IKU.)

2. I .4 Arbetsmarknad

Nedgången i ekonomin har medfört en svagare arbetsmarknad i många länder,

så även i Sverige. Den snabba återhämtningen i ekonomin har dock fått

genomslag även på arbetsmarknaden, vilket innebär att sysselsättningen

fortsätter att utvecklas positivt. KI gör bedömningen att arbetslösheten

minskar till drygt 7 procent i slutet av 2022.

Enligt SCB är 492 000 personer arbetslösa i Sverige vilket motsvarar ett

arbetslöshetstal på 8,8 procent i september.2_]ä1nfört med tidigare månader

2021 är det en minskning i antalet och andelen arbetslösa. 'län omläggning av

2
Siffran är säsongsrensad, alltså hänsyn har tagits till kraftiga säsongsvariationer.
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arbctskraftsundcrsökningama innebär att arbetsmarknadssiffrorna har ett

tidssericbrott, vilket endast möjliggör jämförelser under innevarande år och de

flesta prognosmakarc har beaktat statistikomläggningcn i sina prognoser.

I Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021

presenteras bedömningar kring hur arbetsmarknaden kan komma att utvecklas

under 2021 och 2022. Återhämtningcn på arbetsmarknaden påbörjades under

hösten 2020, men arbetslösheten är fortsatt hög och effekterna av pandemin

på arbetsmarknaden bedöms långvariga, framförallt kopplat till ökningen av

långtidsarbetslösa. Under slutet av 2022 bedöms antalet inskrivna arbctslösa

närma sig nivåerna före pandemin. Det är framförallt personer med kortare

arbetslöshet och en starkare position på arbetsmarknaden som kommer, enligt

Arbcts förmedlingen prognos, komma i sysselsättning. Situationen på

arbetsmarknaden bedöms fortsatt svår dc kommande åren för personer som
saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med
funkti(')nsncdsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, samt äldre i åldern

55-64 år.

I Österåker var drygt '1600 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen i

september 2021. I likhet med riket finns en trend att antalet långtidsarbetslösa,

det vill säga personer som varit arbetslösa minst ett år, Ökar som en

konsekvens av pandemin. I Österåker klassas drygt 400 personer som

långtidsarbetslösa (av de personer som ingår i kategorin Öppet arbetslösa och

sökande i program), Vilket är en ökning med omkring 100 personer sedan

september 2020. Dessutom har ungefär 650 personer varit arbetslösa mellan 6-

12 månader och riskerar att gå in i långtidsarbetslöshct framöver.

Arbetslösheten var 4,6 procent i Österåker i september 2021 enligt

Arbctsförmedlingcns registcrbascradc statistik. I länet och riket som helhet

ligger arbetslösheten betydligt högre på 7,2 respektive 7,5 procent.

Utvecklingen i Österåker har följt utvecklingen i riket och länet relativt väl.

Bland utrikes födda är arbetslösheten 10,0 procent i Österåker, vilket är lägre

än både länet (14,4 procent) och riket (cirka '18,5 procent). Arbetslösheten

bland unga vuxna '18-24 år är 6,1 procent i Österåker, vilket även det är lägre

än både länet (8,2 procent) och riket (9,8 procent).

2.2 Lokala förutsättningar

Liksom globala och nationella faktorer har effekter på kommunens utveckling

och förutsättningar, har lokala och regionala omständigheter stor påverkan på

en kommun. I ett lokalt och regionalt perspektiv kan det handla om faktorer

som skatteintäkter, statsbidrag, samhällsbyggandc, bostadsbyggande och

demografiska förändringar.
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2.2.I Skatteintäkter och statsbidrag

Kommunernas skatteintäkter är direkt beroende av hur de arbetade timmarna

och bcskattningsbara föwärvsinkomstcrna, det vill säga i huvudsak löncsumma

och trans fcrcringsinkomstcr, utvecklas. Regeringen har i budgetpropositionen

fastställt att skatteunderlaget för 202 '1 och 2022 kommer att uppgå till en

ökningstakt med 4,3 respektive 3,8 procent. SKst aktuella bedömning av

uppräknings faktorerna är något högre och uppgår för närvarande till en ökning

på 4,3 procent för 2021 och 4,2 procent för 2022.

Dessa uppräkningsfaktorcr styr dc preliminära förskottsbetalningarna av

skatteintäkter för 2022. En förändring av uppräknings faktorn med en

procentcnhct för Österåker innebär att skatteintäktcrna förändras med cirka

20,4 mnkr. Med anledning av osäkerheten som pandcmin har medfört gällande

skatteunderlagcts utveckling, både innevarande år och på sikt, har

skatteintäktcma för 2022 beräknats med försiktighet.

2.2.2 Valfrihet

Ett av kommunens strategiska områden i Österåkers Vision är valfrihet och

Österåker är en kommun som präglas av en mångfald av utförare.

Kommunens välfärdstjänstcr levereras av både privata alternativ och

kommunens egen produktion vilket ger invånare och brukare stor möjlighet att

välja utförare. Detta gäller såväl inom förskola och skola, som inom vård och

omsorg, kultur och fritid med mera. Andel köp av verksamheten har utvecklats

i olika verksamhetsområden enligt nedan:

'1
købe/l 3.' Köp av verkat/”hel yow andel [21/ vø/km/lz/Jetermzy kod/md, (mt/el z'pmm/11

Verksamhetsområde 20 I 5 20 I 8 20 I 9 2020

Förskola 38 39 39 40

Grundskola F9 32 32 32 33

Gymnasieskola 71 67 70 72

Funktionsncds. SOL 0-64 år 46 62 71 5.7

Funktionsnedsättning LSS och SFI-3 28 33 36 37

Ordinärt boende äldreomsorg 45 77 79 82

Särskilt boende äldreomsorg 64 72 74 79

Individ och familjeomsorg 22 20 21 20

Kultur och fritid 12 '12 13 13

Källa: SCB, koladasc. Måttct är delvis förändrat i år, vilket gör att iiimförelsema bakåt kan vara

förändrade jämfört med tidigare redovisning.

20
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Kommunen välkomnar initiativ från utomstående och egna medarbetare att

utmana kommunen i syfte att överta verksamhet i andra driftsformer, så kallad

utmanarrätt. All kommunal verksamhet kan utmanas utom

myndighetsutövning och strategiska lcdningsfunktioncr. Ambitionen är att

förändra och utveckla kommunens verksamhet genom att Öka mångfalden i

utbudet av tjänster och därmed öka valfriheten, samtidigt som skattebetalarnas

medel används effektivt. Kommundirektören får därför i uppdrag att se över

vilka av kommunens verksamheter som kan utmanas och konkurrensutsättas.

Gemensamt för samtliga aktörer och leverantörer av Välñirdstjänstcr i

Österåkers kommun är att invånarnas bästa ska ståi fokus. Detta säkerställs

bland annat genom att kundvalsnämndcrna följer upp verksamheterna

kontinuerligt under året.

2.2.3 Samhällsbyggnad

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) pekar bland

annat ut riktningen för kommunernas långsiktiga planering. liålnligt prognosen

kommer antalet invånare i länet att öka med drygt 1,1 miljoner till cirka 3,4

miljoner 2050, vilket innebär en Ökning på nästan 50 procent.

Bostadsbcståndet beräknas Öka från en miljon bostäder i länet till cirka 1,6

miljoner bostäder 2050.

I takt med att Stockholm växer så växer också Österåkers kommun som en del

av storstadsrcgionen. Kommunens Översiktsplan Mad, ykiiwggånl 00/1 /z'Ir/t/J'åkgd-

Överzx'izé/Jp/z/Iz/b'r ÖJleM/êwzr kommun 2040 är en del av en långsiktig strategisk

planering och anger viljcinriktningcn avseende mark- och vattenanvändning.

Som en fortsättning på översiktsplanen pågår arbete med att ta fram en

genomförandcstratcgi, samt former för uppföljning av den. Översiktsplanen är

ett viktigt underlag för kommunens planering och prioriteringar och ett arbete

med att se Över ('Svcrsiktsplancns aktüalitct är planerad under 2022.

Kommunens tillväxt och kommande bostadsbyggande kommer att ställa krav

på offentlig service och kommunens lokalförsörjning. I dc nya stadsdelarna

behöver det möjliggöras för nya vcrksamhctslokalcr och i områden under

förtätning behöver befintliga lokaler scs Över och utvecklas. Fokus kommer
även fortsatt att ligga på att möjliggöra stadsurvccklingsprojekt, innehållande

såväl bostäder och arbetstillfällen som omsorg och utbildningsplatscr. Undcr

höstcn förväntas även ett par markaffárcr genomföras, Vilka kommer
möjliggöra projekt inom Sverigeförhandlingcns influensområdc. Även ett antal

ramavtal väntas kunna tecknas med cxploatörcr, inom kommande
un'ccklingsprojckt dc närmaste åren.

Flera projekt kommer att intensificras under kommande år. Detta gäller till

exempel planeringsunderlagct Fylerk .V/m/ê//trbZ/zl inklusive Urban grämirmêløtn

Aven planering för det fortsatta arbetet med klimatanpassningsfrågor, som har

2I
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resulterat i ett samordningsuppdrag avseende klimatanpassningi

stadsutvccklingsprojcktcn, med fokus på att identiñcra konceptlösningar,

kommer att intensiñeras.

2.2.4 Sverigeförhandlingen

Österåker ingåri Sverigcförhandlingcn, för en förbättrad kollektivtrafik och

ökad tillgänglighet i Stockholmsregionen. För Österåkers del innebär det att

Roslagsbanan förlängs till Stockholm City Via Odenplan. I nuvarande

översiktsplan och den efterföljande planeringen så ligger fokus på utveckling av

de ccntralarc delarna och Roslagsbanans stationslägcn. Detta genom

upprättande och genomförande av program och detaljplaner för bland annat

Åkersberga stad, Kanalstadcn, Hacksta-Berga, Åkers Runö, samt Täljö-

Gottsunda.

Fram till och med 2040 har kommunen åtagit sig att skapa förutsättningar för

7 000 bostäder och 7 000 nya arbetstillfällen, ett arbete där kommunen
behöver vara proaktiv för att skapa inte bara kvantitet, utan även de

arbetstillfällen som skapar förutsättningarna för att nå det Stadsliv som beskrivs

i Översiktsplanen. Rcsultatindikatorcr kommer att utvecklas under året för att

bättre kunna följa upp åtagandct i Sverige förhandlingen gällande

bostadsbyggande och arbetstillfällen.

[Deltagande kommuner samt regionen har kommit överens om att tidigarclägga

delar av de initiala delarna av utbyggandcn av Roslagsbanan till city.

Kommunen finansierar sin del av värdcåtcrförcning genom bidrag från

cxploatörcr i de projekt som bedöms ha störst nyttocffekt av utbyggnaden.

Medñnansicringcn ligger totalt på 562 mnkr till och med 2040.

Det alternativ som kommunen har valt för att hantera avskrivningarna till följd

av Sverigeförhandlingen, är att skriva av hela beloppet vid ett tillfälle. Det

genomfördes i bokslutet för verksamhetsåret 2020. 'I'illvägagångssättct innebär

att hela beloppet påverkade balansräkningen 2020 och att inga kvarvarande

avskrivningar finns att räkna med för kommande år.

2.2.5 Bostadsbyggande

Kommunen fortsätter att planera för att möta behovet av nya bostäder de

närmaste tio åren i takt med att länets befolkning växer.

Samhällsbyggnadsföwaltningcn gör antaganden om kommande

nybyggnationcr i samband med framtagande av bcfolkningsprognos för

kommunen.
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Diqgmm 7.' Nyøggiza/z'ømprøgnøx 202 7-203 7 , [Drog/105 över antal byggda bas/äz/erper år

och (le/område.
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li Centrala Åkersberga I Åkers runö/Täljö I Svinninge I Övriga områden

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, februari 2021

Diagram 1 visar bostadsbyggnadsprognoscn fram till 2031. En majoritet av

bostadsbyggandet förväntas ske i kommunens Västra delar, genom bland annat

utveckling av dclområdct Runö/ 'I'äljö med projekt som Kanalstadcn,

'1"äljövikcn och Hagby Äng och Kullc. I slutet av planpcriodcn väntas

utveckling av 'I'äljö-GOttsunda. I Sörakvarterct har byggnation av

flerbostadshus fortsatt under 2021. I Svinningeområdct väntas Viss utbyggnad

ske under hela planperiodcn.

För 2021 och 2022 väntas omkring 500 lägenheter stå klara för inñytt. Från

2024 väntas en utvecklingi de centrala delarna av Åkersberga. Mellan 2023 och

2025 väntas byggtaktcn gå ner för att under perioden 2027-2031 ta fart och

byggtaktcn uppskattas till mellan 800 och '1100 bostäder årligen.

2.3 Demografiska förändringar

Befolkmingsmvccklingcn har stor betydelse för kommunen, eftersom den

påverkar behov och efterfrågan av kommunala tjänster, men även storleken på

skatteintäkter, generella statsbidrag och det kommunala utjämningssystcmct.

Bcfolkningstillväxtcn står i stark relation till byggande och Birdigställande av

bostäder.

Som diagram 2 visar har Österåkers kommun haft en stadig

bcfolkningsutvcckling sedan 70-talet. Under de senaste tio åren har kommunen

vuxit med i genomsnitt 640 invånare per år.
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Diagram 2.' Fo/,êmz'irggd och bajb/;érzirçgsákw'øgg z' (ÖJ/mike” kom/mm 7970-2020, .mr/7!

prøgnøx 202 7 -203 7.
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Källa: SCB och Österåkers befolkningsprognos 2021, gjord av Sweco våren 2021

Antalet invånare i Österåkers kommun var den sista augusti 2021 cirka 47 700,

enligt SCB, vilket är en ökning om cirka '1050 personer sedan årsskiftet.

Be folkningsökning pcr augusti är i princip i nivå med hela 2020 års

bcfollmingsökning om 1070 personer. Förklaringen till utvecklingen är

framförallt en större inflyttning än vad som prognostiscrats.

'Utifrån nybyggnationsprognoscn har tre alternativa befolkningsprognoser

tagits fram. Österåkers huvudaltcrnativ för befolkningsprognos beräknar en

ökning om totalt drygt 1000 personer under året och utgår från en 80-

proccntig byggtakt. Ett hög- rcspcktivc lågsccnario av befolkningsprognos följs

också under året. Högsccnariot prognostiscrar en ökning om knappt 1300

personer och utgår från en 100-pr0ccntig byggtakt, vilket i dagsläget kan ses

som den troliga utvecklingen under 2022.

Givet att utvecklingen skcr jämnt under året är prognoscns riktvärde för

augusti en ökning om knappt 700 invånare. Jämförs utfallet med prognoscns

riktvärde för augusti har ett 30-tal färre avlidit än prognos, 4 Her fötts, omkring

470 fler har flyttat in och drygt 200 fler har flyttat ut.

24
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Diagram 3.' Bejb/zéningsákning 1'proven! 200 7-2020för (ÖJ/Håkan lime! 0:/9 rike! mm!
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Källa: SCB och Österåkers l'›efolkningspr0gnos 2021, gjord av Sweco våren 2021

Kommunens be folkmingstillväxt har länge varit högre än rikets, men lägre än

länets. Undantaget var 2011 och 2013 då kommunens befolkningstillväxt var

ungefär i nivå med rikets. Sedan 2014 har kommunens befolkningstillväxt varit

högre än snittet, både i riket och i länet och 2021 är inget undantag. En
dämpning av befolkningstillväxtcn skeri länet och i riket, men som diagram 3

Visar går Österåker mot den trenden. Österåker är den kommun i Sverige som
växte mest procentuellt sett under första halvåret 2021.

Befolknin rsdllväxtcn står i stark relation till 11 ?Droduktion Enli rt kommunens
å: ) å

befolknin s . ro nos beräknas Österåkers kommun att öka med cirka 3 800g g
personer under åren 2021-2024, det vill säga med ungefär 940 personer per år i

genomsnitt, där innevarande år och nästkommande väntas vara starkare än

tillväxten 2023 och 2024.

Enligt befolkmingsprognoscn sker ganska stora förändringar i några av

åldersgruppcrna mellan 2020 och 2024. De yngre pensionärerna, 65-79 år,

beräknas minska något under de kommande åren medan de äldre

pensionärerna Ökar mest, med chygt 40 procent. De som befinner sig i

fön'änfsarbctandc ålder, här definierad som 20-64 år, beräknas öka med 9

procent under samma period. Tabellen avser förhållanden den 31 december

respektive är.
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721/761/4: /llzla/pemoner z' 0/zka åldemgnnger; alfa/Z 2078-2020, mpek/z'zøe prognay 202 7-2024

Befolkning, utfall och Utfall Prognos Förändring
prognos mellan

2020-2024

Nyfödda 446 445 513 501 519 520 535 22

0 år

Förskola 2 825 2 826 2 855 2 951 3 060 3 '119 3 184 329
1-5 år

Grundskola 6 456 6 362 6 393 6 455 6 534 6 569 6 649 256
6-15 år

Gymnasium 2 250 2 442 2 558 2 657 2 737 2 727 2 689 '131

16-19 år

Förvärvsarbetande 24 629 25 027 25 733 26 323 27 '[31 27 510 27 994 2 261

20-64 år

Äldre:

65-79 år 6 450 6 546 6 601 6 649 6 684 6 615 6 503 -98

80-w år '1 775 '1 926 '1 991 2 '150 2 350 2 581 2 853 862

90-w år 290 325 313 321 352 381 401 88
| I

Hela befolkningen 44 831 45 574 46 644 47 686 49 015 49 641 50 406 3 762

Förändringar mellan är, *VD '1,6% 1,7% 2,3% 2,2% 2,8% '1,3% '1,5%

[-*'Örä11dring21r mellan år 701 743 '1 070 1 042 '1 330 626 .765

Källa: SCB och Österåkers befolkningsprugnos 2021, gjord av Sweco våren 2021

Givet att bcfolkmingsutvccklingcn följer prognosen, det vill säga en byggtakt

om 80 procent, för 2021 skulle det innebära följande förändringar i antal för

verksamheternas respektive målgrupper inför 2022:

Förskolebarn (1-5 år) Ökning om cirka 100 barn

Grundskolan (6-15 år) Ökning om cirka 60 elever

Gymnasieskolan (16-19 år) Ökning om cirka '100 elever

Målgruppen för eventuell äldreomsorg (Över 65 år) ökning med drygt 200

personer, varav knappt 160 personer över 80 år

Jämförs bcfolkningsprognoscn däremot med en byggmkt om 100 procent,

beräknas en befolkningsökning om totalt '1300 under 2021. Skillnaden mellan

prognoserna skulle framförallt innebära en ökning av gruppen

”föwärvsarbctandc”, men också en ökning med ett 50-tal barn i för- och

grundskoleåldcrn.
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En demografisk förändring som Väntas ske i Österåker under åren som

kommer är att de äldre pensionärerna Över 80 år blir en allt större andel av

befolkningen Över 65 år.

Diagmw 4.' Prognw' al//åfiifldl'l'lgg av (III/al 1%/me i olika åldergmpper mellan 2020 00/9

2024, iprocen/ 0:'/1 glam/illa tal

2500
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0 _
O-I9 år 20-64 år' 65-79 år 80- år'

-500
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30%

a 25%

;o 20%

_§ |5%
:O

|0%

5% °

0% ,
.5% 0-19 år 20-64 år 65- 9 år 80- år

Källa: SCB och Österåkers befolkningspmgnos 2021, giord av Sweco våren 2021

2.3.l Demogra'ñsk försörjningskvot

Det kommunalckonomiska utjämningssystemct tar bland annat hänsyn till

demografiska aspekter. Hur fördelningen och utvecklingen ser ut mellan olika

åldersgrupper inom Österåker och i riket som helhet har därför betydelse för

vad utfallet bliri det kommunala utjämningssystcmct, som finansieras inom

kommunkollckrivet.

Den demografiska försörjningskvoten eller bcrocndckvotcn är ett enkelt mått

för att beskriva åldcrsstrukturcn i ett land. Så kallade icke-produktiva grupper i

befolkningen jämförs med så kallade produktiva grupper. Dessa grupper kan

konstrueras på olika vis. I den här redogörelsen räknas barn och unga 0-19 år,
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samt de som är äldre än 65 år, som icke-produktiva. Den produktiva gruppen

är den åldersgrupp där andelen föwän'sarbctare i regel är hög, i denna

jämförelse 20-64 år. En svaghet med måttet är att det inte tar hänsyn till den

faktiska sysselsättningen i de Olika grupperna. Om det ekonomiska läget

förändras och Sverige går in i en djup lågkonjunktur, beräknas arbetslösheten

öka de kommande åren och andelen i åldersgruppen 20-64 år som är

ekonomiskt aktiva bli lägre, det vill säga den faktiska försörjningskvotcn blir i

realiteten sämre. Dessutom sker det en förflyttning inom gruppen som är äldre

än 65 år, där fler kommer vara över 80 år och i regel mer beroende av stöd.

Måttet kan dock ändå Visa på tendenser och trender för kommunen gällande

försörjningskvot.

För Österåker var den totala demografiska försörjningskvotcn omkring 81 sista

december 2020, Vilket betyder att 100 personer i åldern 20-64 år ska försörja 81

personer, fördelat på 48 barn och unga samt 33 personer som är äldre än 65 år.

Rikets försörjningskvot är något lägre: 77, fördelat på 41 barn och 36 äldre.

Stockholms län är ytterligare lite lägre, 67, där det framförallt är äldrckvotcn

(27) som är lägre.

Sammantaget beräknas en relativt konstant försörjningskvot för Österåker

under prognospcriodcn.
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3. Kommunens ekonomiska förutsättningar

för perioden 2022-2024

3.I Ekonomisk utveckling

Kommunen har med stöd av finansiella mål och god ordning på ekonomin

haft starka resultat under de senaste åren. Totalt har 699,2 mnkr reserverats för

pcnsionsskuldcn på ansvarsförbindclsen. Detta motsvarar 100 procent av

pcnsionsskulden avseende före '1998. Kommunens åtagande i

Sverigcförhandlingen, samt rättningar med anledning av nya

redovisningsrcglcr, har påverkat soliditctcn jämfört med tidigare år. Soliditeten

uppgick till cirka 48 procent vid bokslutet 2020 (exklusive pcnsionsskuld före

'1998).

721%!! 5: Kø/I//I///IZL'IIJ' ekonomiska ”Meck/174g I!I1(/EI'2()76-2020*, ping/lm* 2020-2027,

badge! 2022

Ekonomisk utveckling 20 I 6 20 I 7 20I8 20 I 9 2020 P202I 82022

Ncrtokostnadcr, mnkr 1 959 1 968 2 132 2 177 2 095 2 306 2398

17"örändring, mnkr 57 9 * 165 45 -83 212 92

Förändring, 0/0 3,0% 0,4% 8,4% 2,1% »3,8% 10,1% 4,0%

thtokosmadszmdel, 0/0 95,8% 91,9% 99,6% 98,4% 88,8% 95,6% 98,3%
- :lm/el av :kal/er 00/1 bidrag

Årets resultat, mnkr* 66,9 147,8 16,4 9,7 243,5 165,0 45,0

Soliditet, °/o 61,2% 62,7% 51,3% 52,7% 48,1% 71,3% 31,7%

throkosmadcr pcr inv. 45 250 44 586 47 563 47 771 44 904 48 360 48 924

Förändring 0,2% -1,5% 6,7% 0,4% -6,()% 7,7% 1,2%
*Året; msn/latfr 0,71/ 20 I8 är [Jula/uk;mg/kutemde

Resultatet över en fcmårspcriod (2016-2020) har uppgått till cirka 5 proccnti

genomsnitt av skatter och bidrag. Det ackumulerade resultatet för samma
period uppgår till 484,3 mnkr varav 54,9 mnkr avsats inom

resultatutjämningsrcscw (totalt RUR 225,3 mnkr). Kommunens finansiella mål

har uppfyllts under perioden.
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Dizzgmm 5: Åre/x badge! 00/7 utfall 207 7-2020 00/7 prognos 202 7. Sal/11 badge! 2022, mnkr,
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Budget för 2022 bygger på SKst prognos per augusti samt regeringens

generella stadsbidmg på 2,1 miljarder, Vilka för Österåkers del motsvarar drygt

10 mnkr. I budgeten Överstigcr kommunens intäkter kostnaderna och det

balanskravsjustcradc resultatet uppgår till 45 mnkr, det vill säga en budget i

balans.

3.2 Skattesats, skatteintäkter och statsbidrag

För 2022 sänks skatten med '10 öre, vilket innebär att den nya skattesatsen är

'16,90 öre per skattckrona.

lf'lnligt Skatteverkets preliminära uppgifter för skatteunderlagstillväxten för

2020 har kommunens skatteunderlag ökat med cirka 3,3 procent, länets med

cirka 2,8 procent, och rikets med 2,0 procent.

Till grund för beräkningarna ligger kommunens och rikets skatteunderlag för

2020 uppräknat enligt SKst augustiprognos för 2021 och 2022, 2022 års

bidrag/avgifter i utjämningsystcmct, skattesatsen för 2022 som uppgår till

16,90 örc, kommunens egen bc folkmingsprognos, samt andra lokala faktorer.

Utjämningssystcmct har som huvudsyfte att skapa likvärdiga ekonomiska

förutsättningar för alla kommuner i landet att kunna tillhandahålla sina

invånare likvärdig scwicc, oberoende av kommuninvånamas inkomster och

andra strukturella förhållanden. Utjämningssystcmct består i första hand av

fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag/ -avgift,

regleringsbidrag/ -avgift och LSS-utjämning. chleringspostcn beräknas som ett

enhetligt belopp per invånare.
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Garanterad skattekmft i statens inkomstutjämningsbidrag är 115 procent av

rikets mcdclskattekraft. Om skattckraften för kommunerna överstiger '115

procent av riksgenomsnittet betalas en avgift. Om skattckmftcn understiger

detta erhålls ett bidrag.3 Prognosen för Österåkers skattekraft 2022 (antal

skattckronor per invånare) i förhållande till riket har preliminärt sjunkit med

cirka 0,9 procentenheter jämfört med året innan och uppgår till '110,7 procent,

Vilket innebär att kommunen får ta del av inkomstutjämningcn.

Föränddngar i ansvaret mellan kommunscktorn och staten regleras ekonomiskt

vid tillämpning av den kommunala ñnansicringsprincipcn. Utöver de generella

statsbidragcn finns det flertalet andra riktade bidrag till kommunerna som

huvudmannen kan söka utefter givna kriterier.

3.3 Prisutveckling och personalomkostnader

Vårdförbundets och fysiotcmpcutcmas (Legitimerade Sjukgymnastcrs) avtal

gäller till och med 2022-03-31 och är nivålöst. Avtal för lärarnas samverkansråd

(lärarnas riks förbund och Lärarförbundet) är nivålöst och gäller fram till 2024-

03-31. AKV Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna), samt

avtalet för Kommunal, gäller fram till 31 mars 2024. Vision, SSR och Ledarna

har nivålösa avtal medan Kommunal har fasta årliga belopp för 2022, 380 kr.

Inget fast belopp för 2023 ñnns, men lön räknas upp utifrån den, av centrala

parter, fastställda uppräkningcn. För 2022 tillförs ett utrymme om 0,3 procent

av löncsumman att fördela i lokala förhandlingar i syfte att öka löncspridningcn

för yrkesutbildadc inom Vård, skola och omsorg. SACO-förbundets

tillsvidarcavtal är nivålöst.

Indcxuppräkning i budget för 2022 är generellt 1,7 procent för pris- och

löneökning där hänsyn tagits till en preliminär löneökning om cirka 2,4 procent

från april 2022. Taxor/ avgifter, förutom maxtaxan och försäljning av tjänster,

beräknas med cirka 2 procent. För icke pcngrelatcrad verksamhet har en

generell effektivisering beräknats till 0,7 procent.

Pcrsonalomkostnadcrna för 2022 beräknas med samma nivå som för 2021, det

vill säga 40,15 procent för anställda upp till 65 år. För anställda som vid årets

ingång fyllt 65 år beräknas nivån till '15,81 procent. För anställda som vid årets

ingång är 19-23 år beräknas nivån till 25,45 procent för löner upp till 25 tkr.

För att behålla kommunens konkun'cnsneutralitct ska PO-påläggct täcka

arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioncr. Pcnsionsprognoscr

som KPA gjort åt kommunen visar på en fönnånsbcstämd ålderspension i

samma nivå 2022 som för 2021 för att sedan succesivt öka efterföljande år,

3 Bidraget och avgiften iir proportioncll mot skillnaden mellan kommunens och rikets

genomsnittliga skattckraft.
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viker kan komma att medföra ett Ökat personalomkostnadspålägg för

kommande är.

3.4 Pensionskostnader

Kommunens totala pcnsionskostnadcr består i stort sett av

pensionsutbctalningar för pensionärer, individuell del för nuvarande anställda,

samt: avsättningar för förmånsbestämd pension. Särskild löneskatt på 24,26

procent inkluderas i alla tre delarna.

Pensionskostnader består av kollektivavtal (KAP-KL och AKAP-KL) som är

en avgiftsbcstämd del om 4,5 procent av löncsumman och en förmånsbestämd

del. Den förmånsbestämda pensionen utgår på de inkomstdclar som ligger

utöver 7,5 inkomstbasbclopp (IBB) och garanterar en pcnsionsinkomst av 55

procent i förhållande till slutlig pcnsionsgrundandc inkomst vid full

tjänstgöringstid. Detta gäller för anställda födda tidigare än '1986. För anställda

som är födda '1986 eller senare och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp avsätts

30 procent av lönen. Resterande del av pcnsionskostnadcrna avser kostnader i

den så kallade ansvarsförbindclscn före 1997-12-31. Denna ñnansieras av en så

kallad rcglcringsposti resultaträkningen för pcnsionskostnadcr. För 2022 har

65 mnkr avsatts för denna regleringspost. Ansvarsförbindelsen som är intjänad

före 1998 uppgick vid delårsbokslut“ 2021 till cirka 647 mnkr inklusive

löneskatt.

'För att lindra den ekonomiska belastningen under de år då

pcnsionsutbctalningama Ökar kraftigt har Österåkers kommun reserverat

medel motsvarande hela pcnsionsskuldcn före 1998 i form av

ansvarsförbindclscn under eget kapital i balansräkningen. IE'lnligt kommunens

policy för förvaltning av pcnsionsmcdel har 130 mnkr placerats och

marknadsvärdet var cirka 201 mnkr i dclårsbokslutet för augusti 2021.

Ostcråkcrs kommuns olika delar av pcnsionsskuldcrna prognostiscms att

utvecklas enligt diagram 6 och följer den prognostiscmdc utvecklingen i riket.
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Diagram 6: Pl'øgnoy 0"z›er yli/äcklig appemiønmêzt/d exkl. löna/eat! 2027-2025, mnkr

600 000

500 552
500000 0_ + + _4_ 420 |39

400000
*4
33|X078

300000 __w .øø *
227956 _.4. .- -->4-' "'

200000
:

|00 000
23897 34067

0
.....IIIOOCCOQIOOOOO...0.0.0.0.000QOOOOÖOCQOOOCOO'CU.

202 I 2022 2023 2024 2025

_0_- Förmånsbestämt innan I998 -)(- . Förmånsbestämt efter [998

'NO-0 Avgiftsbestämt

3.5 Pengnivåer

Kundvalsnänmdcrna har tagit fram peng för olika verksamheter enligt

Kommunstyrelsens direktiv och anvisningar. Pcngcn ska gälla för både den

cgcnutförda verksamheten och de externa utövarna. Gymnasicpcngen styrs av

länsprislistan. Pcngnivåcr för olika verksamheter redovisas som bilag(_›r. Pcng

för olika verksamheter exklusive lokalcrsättning, höjs enligt nedan:

Förskola '1-2 2,2 0/0 Grundskolan 4-9 2,2 0/0

Förskola 3-5 2,2 % Vård 84 omsorg 1,7 %
Pedagogisk omsorg 2,2 % Fritidshem 2,2 0/0

Grundskola F 3,0 % Musikskolan Enligt avtal

Grundskola 1-?) 3,0 0/0

Lokalpcngcn höjs med '1,7 % för både förskola och skola.

Gymnasicpeng styrs till största del av länsprislistan, Vilken beräknas höjas med

1,5 procent. Pang inom vuxenutbildning styrs av den gemensamma prislistan

inom KCNO och varierar mellan olika kurser och program.

Pcngrclatcradc verksamheter räknas upp enligt listan ovan för 2022 jämfört

med 2021. Icke pengrclatcradc verksamheter räknas upp med 1,7 procent
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jämfört med innevarande år. För icke pengrelatcrad verksamhet har en generell

effektivisering beräknats till 0,7 procent. Hänsyn har tagits till en preliminär

löneökning om cirka 2,4 procent från april 2022, extra politiska satsningar för

2022, samt riktade statsbidrag till Vissa verksamhetsområden.

3.6 Riktade statsbidrag

Det ñnns flera typer av statsbidrag: generella och sökbara. En del statsbidrag

söks och redovisas av huvudman/ utförare och en del söks och redovisas av

respektive nämnd och Kommunstyrelsen. Det finns en osäkerhet kring

uppskattningcn av statsbidragcns storlek inför budget 2022, liksom tidigare år

då ett flertal av statsbidragcn är sökta men ej beslutade. Bidrag söks också

kontinuerligt under året. I nämndernas ramar ingår riktade statsbidrag och

motsvarande kostnader. Totalt beräknas att kommunen under 2022 får cirka 46

mnkr enligt nedan:

0 Kommunstyrelsens föwaltning 2,3 mnkr

0 Utbildnings förvaltning 4,5 mnkr

0 Kultur- och fritidsförvaltning '1,1 mnkr

0 Socialförvaltning 5,1 mnkr

0 Produktionsförvaltning 33 mnkr

Kommunen har sökt eller avser att söka bidrag för att bland annat möjliggöra

minskade barngrupper, öka kvaliteten i förskolan, arbeta med språkuhrccklandc

arbetssätti förskolan, likvärdig skola, stärkt clcvhälsa och karriärtjänstcr. Inom

kultur och fritid söks bidrag för att förstärka arbete med digitalisering på

biblioteken, för inköp av böcker till skolbibliotek och statsbidrag för

minoritetsspråk. Socialförvaltningen söker bidrag för att till exempel utveckla

arbetet med att motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet inom vården

och omsorgen om personer med demenssjukdom. Utvecklingsmcdel söks även

för mer välfärdstcknik inom äldreomsorgen och för att utveckla arbetet mot

Våld i nära relationer.

3.7 Maxtaxan inom barnomsorg

Hushållen betalar en avgift för att ha barn i förskola, fritidshem och

pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en

procentsats av hushållcts samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder

att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en

viss inkomst. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om
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inkomsttakct och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet

i förskola och motsvarande för fritidshem. Avgiftsnivåcrna för 2022 kommer

att publiceras av Skolverket den '1 december 2021. Statsbidragct till kommunen

för maxtaxan är preliminärt beräknad för 2022, men slutgiltigt besked lämnas

till kommunerna först i januari och en eventuell justering av beloppet hanteras i

kommunens prognos.

3.8 Overhead

Overhead (OH) är ett samlat begrepp som syftar till kommunens centrala

kostnader för bland annat administration, centrala lokaler med mera. Syftet

med systemet är att kommunens administration ska effektiviseras och

konkurrcnsneutralitcten för produktionsfönr'altningcn beaktas.

Kostnaderna för ovcrhcad fördelas i organisationen genom fastställda

fördelningsnycklar. Exempel på fördelningsnyckcl kan vara antal anställda,

antal system med mera. Kostnaden för administration ska alltid vara en fråga

för genomlysning. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar aktivt med att se

Över dc samlade kostnaderna, genom effektivisering och ständiga förbättringar.

Iil'ördclningsnycklama har uppdaterats inför budget 2022 och cirka '102,3 mnkr

fördelas som ovcrhcad, Vilket motsvarar cirka 3,4 procent av kommunens

omsättning. Nytt för 2022 är den centralisering av upphandlingsresurscr som

beslutats under hösten 2021, där resurser flyttar från förvaltningarna till

upphandlingscnhcten för utförande av direktupphandlingar.

Upphandlingscnhctcn utökar också sin organisation för att hantera och

optimera nyttan med det inköpssystcm som Kommunstyrelsen i början av

2021 beslutade att kommunen skulle implementera.

4. Verksamhetens nettokostnader och ramar

4.I Verksamhetens nettokostnader

Det föreliggande budgetförslaget bygger på att intäkterna överstiger

kostnaderna under perioden 2022-2024. Det budgeterade resultatet för 2022

uppgår till 45 mnkr. Nämndernas utgiftstak avseende bruttokostnadcn är

beräknad till 2 789,9 mnkr och intäkter till 339,9 mnkr, Vilket motsvarar en

nettokostnadsökning om 110,4 mnkr jämfört med budget 2021.

Verksamhetens nettokostnadcr omfattar, förutom nämndernas verksamheter,

även kostnader för pensioner, statsbidrag för maxtaxan, kompensation för

prisutvcckling för Vissa år, samt avskrivningar. I resultatbudgctcn har det även

avsatts '12 mnkr för oförutscdd verksamhet och 5 mnkr för lokaler som en
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central post. Medel för ”oförutsedd verksamhet” ska kunna ñnansicra till

exempel volymförändringar som inte har varit kända under budgetproccsscn

eller för lägre skatteintäkter än vad som har beräknats i resultatbudgctcn. I

budget 2022 ingår också 5 mnkr för rcalisemde vinster för markförsäljning och

redovisas som en central post i resultatbudgctcn.

Verksamhetens nettokostnad för 2022 har budgeterats till cirka 2 512 mnkr,

det vill säga drygt 116 mnkr högre än i budget 2021.

4.2 Driftbudget

Nämndernas budget 2022 har i stort sett grundats på prestationer.

Prcstationsbudgctcring innebär att resurs fördelningen baseras på volymer och

pris per prestation, exempelvis antal elever och kostnad per elev. Beräkningen

av budget 2022 bygger på budget 2021, volymförändringar med hänsyn till

bland annat kommunens bcfolkningsprognos, indcxuppräkning,

bokslutsprognosen för 2021 per kommunens delårsbokslut, samt andra kända

faktorer.

Under 2021 inleddes en konsultinsats på produktionsförvaltningen för att

kartlägga orsakerna till de senaste årens underskott, samt ta fram förslag på

områden där organisationen måste arbeta vidare för att nå en budget i balans.

Under 2022 går denna insats in i fas 2, varför kravet på Prcxluktionsutskottets

beräknade driftsrcsultat tillfälligt sänks till 0 kr. Från 2023 beräknas återigen

driftsrcsultatct till 5,0 mnkr årligen för att hantera, och på sikt, återställa det

ackumulerade underskottet som har byggts upp.

Nämndernas totala nettovolymökningar inklusive Multihallcn har beräknats till

64,0 mnkr. Volymc'ikningarna avser Kultur- och fritidsnämnden (16,4 mnkr)

Vård- och omsorgsnämnden (-5,5 mnkr), Socialnämnden (13,5 mnkr),

Förskole- och grundskolcnämndcn (11,5 mnkr), Gymnasic- och

vuxenutbildningsnämndcn (16 mnkr inklusive länsprislista), Tekniska nämnden

(7 mnkr) och Kommunstyrelsen (5,1 mnkr).
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Tabell 6: I*70"-rJ'/a<g till bil/llokoxtmdy- od? z“n/äk/ymwarper ;lá/7711512022, [ola/belopp 2023-24

Bruttokostnader (tkr) Budget
2022

Plan

2023
fasta priser

Plan

2024
fasta priser

Kommunfullmäktige -8 210 *8 400

Val- och demokratinämndcn -650 -2 700

Kommunstyrelsen -209 100 -220 330

Kultur- och fritidsnämnden] -99 970 -'1 17 420

Förskole- och grundskolcnänmdcn -1 083 700 -'1 '120 200

Gymnasic- och -256 540 -267 300

vuxenutbildningsnämnden

Tekniska nämnden -'128 350 4136 600

Vård- och omsorgsnämnden -741 890 -748 650

Socialnämnden -137 420 -132 000

Byggnadsnämnden -21 480 -21 700

Miljö- och hälsoskyddsnämnden - 15 '100 - 14 550

SUMMA -2 702 410 -2 789 850 -2 914 081 -3 004 250

Intäkter (tkr) Plan Plan

2023 2024
fasta priser fasta priser

Kommunfullmäktige 0 0

Val- och demokratinämndcn 0 800

Kommunstyrelsen '101 250 '106 380

Kultur- och fritidsnämnden 9 000 9 200

Förskolc- och gnmdskolcnämndcn 79 '140 81 700

Gymnasic- och '15 500 9 500
vuxc-nutbildningsnänmdcn

Tekniska nämnden 6 650 6 800

Vård- och omsorgsnämnden 77 690 78 900

Socialnämnden 49 330 27 000

Byggnadsnämnden '13 650 13 900

Miljö- och hälsoskyddsnämndcn 5 600 5 700

Produkrionsutskottet 5 000 0

SUMMA 362 810 339 880 352 340 359 390
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4.3 Investeringsbudget

Anslagsbindningen för investeringsbudget är på projektnivâ och kan sträcka sig

Över flera budgetår. Investeringar ska beräknas med ett bestående Värde och en

livslängd på minst tre år. Eftersom investeringar verkställs vid olika tidpunkter

under året kan ett budgeterat projekt helt eller delvis skjutas upp till kommande
år. En sådan förändring ska fastställas av Kommunfullmäktige.

Investeringsbudgetcn för 2022 är beräknad till '151,3 mnkr i utgifter och 24,0

mnkr i inkomster. Med anledning av fortsatta förseningar av projektet

Säbybron sker en omdisponcring av investeringsmedel från 2021 till 2022.

Nettoinvcstcringarna för 2023-2024 uppgår till 110,0 mnkr årligen.

'I ?MM/l 7.' I Värde/ning [112 inmulerirzgxnøet/e/

Budget Budget Plan Plan
Investeringsbudget (tkr)

202' 2022 2023 2024
UTGIFTER (tkr)

Tekniska nämnden -1'18 250 -143 250 -1 10 200 -'113 200

Kommunstyrelsen (Ledning) -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Kommunstyrelsen (Produktionsutskottct) -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

SUMMA UTGIFTER -126 250 -151 250 -118 200 -121 200

INKOMSTER (tkr)

Tekniska nämnden 8 500 24 000 8 200 'l '1 200

Kommunstyrelsen (1_,edning) 0 0 0 0

Kommunstyrelsen (Produktionsurskottet) 0 0 0 0

SUMMA INKOMSTER 8 500 24 000 8 200 11 200

NETTO (tkr)

Tekniska nämnden - 109 750 -1 19 250 -'l()2 000 - 102 000

Kommunstyrelsen (Ledning) -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Kommunstyrelsen (Produkn'onsutskottct) -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

SUMMA NETTO -117 750 -127 250 -110 000 -110 000

[Detaljerade uppgifter för Tekniska nämndens investeringar finns i bilaga 15.

Produktionsutskottets budgeterade investeringsmedel på 4,0 mnkr ska

användas av de enheter som har möjlighet att stå för kapitalkosmadcr med
anledning av gjorda investeringar. Kommunstyrelsens investeringsmedel på 4,0

mnkr budgctcras på lcdningsnivå och fördelas av Kommundircktörcn.
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4.3.I Avskrivningar

De totala avskrivningarna för investeringar beräknas uppgå till cirka 51,0 mnkr

2022. För 2023 respektive 2024 uppgår avskrivningarna preliminärt till 54,0

mnkr och 56,0 mnkr. Storleken på avskrivningarna påverkas av omfattningen

av investeringar och aktiveringar av anläggningar som tas i bruk.

Kapitalkosmadcr beräknas uppgå till cirka 63,0 mnkr 2022. Kapitalkostnadcr

består av avskrivningar och internränta. Avskrivningar och internränta bokförs

på nämndnivå och motsvarande internränta bokförs som intäkt på en central

post i rcsultatbudgeten.

Komponcntavskrivningar enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) har

genomförts. Avskrivningsmctodcn ska avspegla hur tillgångars Värde

förbrukas. Detta innebär att hänsyn ska tas till skillnader i förbrukning och

nyttjandcpcriodcr av betydande komponenter i en materiell anläggningstillgång.

Enligt nya modellen varierar avskrivningstiden beroende på typer av

investeringar för olika komponenter. Österåkers kommun tillämpar SKst
beräkningar för intcrnränta och för 2022 sänks internräntan till 1,0 procent

från tidigare 1,25 procent.

5. Finansiella intäkter/kostnader

Finansiella kostnader avscr i första hand räntekostnadcr för pension som
avsatts på balansräkningen och kostnader för pcnsionsförvaltaren Söderberg 8:

Partners. Finansiella intäkter utgörs av borgensavgift och rcaliscmde vinster för

placerade medel samt akticutdclning från de kommunala bolagen.

Krav som ställs på en borgcnsavgift är bland annat att den ska vara

marknadsmässig. Nivån på borgcnsavgiftcn var 0,35 procent av beloppet för

2021 avseende Armadakonccrncn och 0,25 procent för Österåkersvattcn AB.

I-*Iänsyn har tagits till jämförelse med andra kommuner. Detta innebär för

nämrarandc en avgift om cirka '12 mnkr för 2022. En uppdatering av

borgcnsåtagandct görs i samband med årsbokslutct för 2021, vilket kan

föranleda en förändring av borgensavgiften.

Enligt beslutad rcdovisningslag En ändamâ/.W/I/ég kolv/muta! ret/omlrnz'ng. som

trädde i kraft januari 2019, gäller särskilda regler för värdering av finansiella

instrument. Finansiella instrument som innehas för att generera avkastning

eller Värdcstcgring ska värderas till verkligt Värde. Orealiscradc vinster i

värdepapper ska inte beaktas vid beräkningen av årets resultat efter

balanskravsjustcringar. Vid beräkningen av årets resultat efter

balanskravsjustcringar ska inte heller åtcrföring av orealiscradc Vinsteri

Värdepapper beaktas.
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6. Likviditet och finansiering av

investeringsbehov

För perioden 2022-2024 planeras nettoinvcsteringar om 347 mnkr. Det är

Viktigt att beakta vilka effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på

längre sikt. En viss osäkerhet råder gällande näri tiden investeringarna kommer
att genomföras liksom omfattningen av investeringarna.

Investeringsvolymcn kommer att ñnansicras med egna mcdcl. Detta innebär

att ingen upplåning bedöms behövas under perioden 2022-2024. En utredning

avseende eventuell framtida upplåning ska genomföras varje år.

Placering av medel om '130 mnkr har gjorts enligt kommunens policy för

förvaltning av pcnsionsmedel. Detta klassificeras som omsättningstillgångar

och är kontinuerligt föremål för köp och försäljning. Totalt har tillgångarna i

pensionsportföljcn ett marknadsvärde per dclårsbokslutet för augusti månad

2021 om cirka 201 mnkr.

Överlikviditct har under 2014 och 2017 placerats i enlighet med policy för

förvaltning av överlikviditct. Det totala placerade beloppet uppgick till 400

mnkr. Totalt har tillgångarna i Övcrlikviditctsportföljcn ett marknadsvärde om
470 mnkr i delårsbokslutet för augusti månad 2021.

Kommunens likvida medel var vid ingången av 2021 206,9 mnkr, vilket finns

på ett bankkonto utan räntcintäktct med hänsyn till Sveriges reporänta på 0

procent. Likviditctcn ska täcka löpande utbetalningar avseende både drift och

investeringar.

7. Avstämning mot finansiella mål

Årets resultat visar att kommunens intäkter Överstigcr kostnaderna under

perioden 2022-2024 enligt den föreslagna budgeten.

I den finansiella målsättningen ingår att utdebitcring ska hållas så låg som
möjligt under mandatperioden. 2021 har Österåker haft den lägsta kommunala

skattesatsen i landet och inför 2022 sänks den med ytterligare '10 öre till '16,90

öre per skattckrona. Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,0

procenti snitt under mandatperioden. Budgetförslagct för 2022 har byggts på

en kostnadsutvcckling om '1,2 procent jämfört med prognos för 2021, Vilket

ger en genomsnittlig kostnadsutvcckling under mandatperioden på 0,8 procent

per år. Kommunen har avsatt '116 mnkr per år (snitt under perioden 2022-

2024) för nettoinvcstcringar. Minst 50 procent av investeringsvolym som
överstiger årets avskrivningar (exklusive exploatering), ska finansieras med
årets resultat. Ärlcllanskillnaden för 2022_2024 kan hanteras Via egna medel.
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Kommunen har utvecklat ekonomiska styrprinciper och har god kontroll över

kostnadsutvecklingcn i syfte att säkerställa ambitionen om att en god

ekonomisk hushållning upprätthålls. Dessutom har kommunen rcscwcmt

medel för en del av pcnsionsskulden i syfte att lindra den ekonomiska

belastningen under de år då pcnsionsutbctalningarna ökar kraftigt. Kommunen
har tagit fram en policy för förvaltning av pcnsionsmcdcl. Medel har också

reserverats inom Resultatutjämningsrcscrv (RUR), vilka kan användas för att

utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Årets resultat som överstiger 2

procent av eget kapital kan reserveras för RUR i balansräkning under posten

eget kapital. I budgetförslaget för 2022 och plan 2023-2024 har hela

pensionskostnadcn beräknats i kommunens driftbudget.

8. Balanskrav

Det lagstadgade balanskravct innebär att årets resultat ska vara minst ett

nollrcsultat från och med räkenskapsåret 2000. Om bokslutet visar på ett

underskott innebär huvudregeln att det ska återställas inom tre år. Det

balanskravsjustcradc resultatet för 2020 var '197,8 mnkr och bokslutsprognosen

2021 är ett balanskravsjusterat resultat om '165 mnkr.

9. Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas av många faktorer och i tabellen nedan visas

exempel på hur förändringen av några Väsentliga parametrar skulle påverka

kommunens resultat.

7211701/ 8.' Pak/orm n“/z///e//apâmka/øpå kommunens mur/la!

Känslighetsanalys

Exempel förändring vid;

Ändrad utdcbitering, '1 kr '129

Skatteundcrlagsförändring, 1 0/o - 20,4

thtokostnadsförändring, 1 0/0 25

Löncökning, 1 0/0 '10,8

En miljard kr i statlig satsning till kommunerna 4,6

'10 hcltidstjänstcr 6
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