Lägesrapport nr 6 till förtroendevalda 20 mars 2020
Styrgruppen
Styrgruppen på tjänstemannanivå arbetar vidare och har styrgruppsmöten två
gånger per dag för att hantera den situation vi befinner oss i och att ligga steget
före i planeringen.
Vi kommer att se över möjligheten att hjälpa riskgrupper genom utökad
fixartjänst för att kunna hjälpa till med enklare uppgifter som hemleveranser av
t.ex. livsmedel och medicin för att därigenom avlasta hemtjänsten.
Möjligheten till ett ”Föreningspaket” för att mildra effekterna för föreningslivet
liknande det Näringslivspaket som presenterades igår snabbutreds.
SL
SL har informerat om begränsning av kollektivtrafiken från och med måndag
23 mars. Mer detaljer om finns att läsa på SLs hemsida www.sl.se eller i
reseappen. Kommunen kommer informera om förändringarna i
kollektivtrafiken på hemsidan och intranätet.
SKR Ekonomi
Situationen vi befinner oss i kommer att ha en påverkan på företagen och
sysselsättningen. Med anledning av detta gör Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) en extra bedömning av utvecklingen av skatteunderlaget. I
väntan på nästa skatteunderlagsprognos väljer SKR att, till sina medlemmar,
kommunicera en indikation för skatteinkomsterna 2020.
SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka
betydligt svagare än tidigare beräknat. Prognososäkerheten är naturligtvis
väldigt stor i nuläget, men allt talar för att produktion och sysselsättning i
Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av pandemin.
SKR har landat i prognosindikation om 1,5 procent för
skatteunderlagstillväxten 2020. Detta innebär en betydande nedrevidering
(nästan en procentenhet) jämfört med den prognos som SKR publicerade i
februari.
Österåker ekonomi
På kommunal nivå skiljer sig självfallet förutsättningarna åt, beroende på en rad
faktorer. Ingen kommun kommer dock gå opåverkad ur detta. Österåkers

1

ekonomi är god och vi har en buffert, men vi bör vara medvetna om att det
kommer bli en ansträngd situation framöver.
Fredag förra veckan, som jag tidigare meddelat, lämnade jag uppdrag till
kommundirektören att:
• Analyserar vilka ekonomiska risker vi ser kopplat till de
marknadseffekter Corona nu orsakar.
• Analysera hur dessa risker ser ut per nämnd och verksamhet
• Påbörjar arbete med en plan, på kort såväl som lång sikt, för hur vi kan
motverka dessa effekter
• Påbörjar en plan för en eventuell ombudgetering för att kompensera
för negativa ekonomiska effekter i kritiska kärnverksamheter orsakade
av situationen
Analysen behöver göras skyndsamt för att en eventuell ombudgetering ska
kunna hanteras av KF i april.
Gruppledarmöte
Gruppledarna lämnade i dag uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag
beträffande ett kvittningssystem i fullmäktige i linje med det partierna i riksdagen
kommit överens om, om beslutsförhet, dvs. att mer än hälften av ledamöterna
(inklusive tjänstgörande ersättare) måste vara närvarande, är uppfyllt. Om det
finns ersättare närvarande på sammanträdet som får tjänstgöra för en
frånvarande ledamot, så ska denne gå in och tjänstgöra.

Fler händer i välfärden
Efter uppdraget som lämnades i söndags kväll har planering pågått under
veckan, idag i samverkan med de fackliga företrädarna och vid kl.13:00 idag
publicerades också insatsen att snabbutbilda, rekrytera till välfärden efter
lämnat uppdrag i söndags – mycket snabbt hanterat.
Dela gärna i Era olika kanaler:
http://www.osteraker.se/omosteraker/arkiv/nyhetsarkiv2020omosteraker/vill
dugoraenviktiginsatsforinvanarnaiosteraker.5.7b9fa543170f6977095854.html
Med förhoppning om en trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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