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Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige till nämnderna enligt 6

kap 5 § Kommunallagen (KL)

Sammanfattning
.Årlig redovisning enligt Kommunallagen samt enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning.

Årets redovisning omfattar dels hur nämnderna har fullgjort sådana uppdrag som delegerats till dem
via reglementena, dels hur de har fullgjort de uppdrag som givits av fullmäktige i Budget 2019.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport daterad 2019-10-08 till protokollet avseende
nämndernas redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med
stöd av Kommunallagens bestämmelser.

Bakgrund
I Kommunfullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) 19 § framkommer att redovisning från

nämnderna enligt Kommunallagens (KL) 3 kap 15 §, ska ske till Kommunfullmäktige Vid ordinarie

oktobersammanträde. Den. nya Kommunallagen som trädde i kraft 2018-01-01 har nya
paragrafhänvisningar men med i stort sett samma lydelser av de aktuella paragraferna.

Kommunallagens 6 kap 5 § stipulerar att nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap 2 § och 5 kap 4 §.

De hänvisade paragraferna anger: ”Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe

besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller

som enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till

nämnderna” samt ”I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige

uppdra åt en nämnd att genomföra en Viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer om
verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag eller annan
författning”.

Förvaltningens slutsatser

Kommunstyrelsens förvaltning har begärt rapportering från samtliga nämnders respektive

förvaltning avseende dels hur de har fullgjort sådana uppdrag som delegerats frán fullmäktige till

respektive nämnd via deras reglementen, dels hur de har fullgjort de uppdrag som givits av
fullmäktige i Budget 2019. Inga anslag har beviljats nämnderna av fullmäktige utöver ärendet om
budget 2019 där uppdrag samtidigt givits, varför detta ej är aktuellt för denna redovisningsperiod

(2018-07-01 - 2019-06-30).
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A Österåker
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Bilaga

- Sammanställd rapport daterad 2019-10-08 avseende nämndernas redovisning av delegering via

reglemente, uppdrag givna i Budget 2019 samt i ärenden där särskilt anslag annars beviljats.

ta 2. ran sson

Kommundirektör Kan chef

Exped ieras
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