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Sammanställd rapport avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente,  

uppdrag givna i Budget 2019 samt i ärenden där särskilt anslag annars beviljats  
 
Redovisning sker i två avsnitt 
 
Kap 1 – Ärenden som fullmäktige, med stöd av Kommunallagen 5 kap 2 §, delegerat till nämnderna via deras reglementen  
             (tidsperiod 2018-07-01- 2019-06-30) 
 
Kap 2 –  Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av Kommunallagen 5 kap 4 §, i ärende om budget för 2019 
 
Kap 3 –  Ej aktuellt denna tidsperiod men skulle i förekommande fall ha omfattat uppdrag som fullmäktige givit nämnderna utöver ärendet om budget där 
               särskilt anslag beviljats, med stöd av Kommunallagen 5 kap 4 § (tidsperiod 2018-07-01-2019-06-30) 
 
 
Kap 1 Ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna via deras reglementen (tidsperiod 2018-07-01-2019-06-30) 

 

1:1 Kommunstyrelsen 

Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar (vem beslutade, om ej 

beslut så vem verkställde) 

vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer 
som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de 
närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit 

Inga  

i borgensärenden besluta om att avslå ansökan om 
kommunal borgen 

Inga  

kommunens förvaltningsorganisation Inga  
 

Kommunstyrelsens politiska organisation -  
beslut om eventuella ytterligare utskott inom 
Kommunstyrelsen, förutom arbetsutskottet och plan-
arbetsutskott samt produktionsutskott 

Inga  
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Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar (vem beslutade, om ej 

beslut så vem verkställde) 

ge uppdrag att upprätta detaljplan och 
områdesbestämmelser samt att besluta i fråga vid 
programsamråd, samråd och utställning 

6 planuppdrag 
1 beslut om 
programsamråd 
3 beslut om samråd 
2 beslut om 
utställning/granskning 

Kommunstyrelsen 
Planarbetsutskott 
 
Planarbetsutskott 
Planarbetsutskott 

godkänna program för detaljplaner och planeringsavtal för 
reglering av plangenomförande  

1 planeringsavtal Beslutat av plan- och exploateringschef 
 

besluta om antagande, ändring eller upphävande av 
detaljplan och områdesbestämmelser då bestämmelserna om 
enkelt planförfarande får tillämpas 

Inga  

köp, försäljning, byte, gåva eller inlösen med stöd av plan- 
och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse 
av tomträtt samt för de tekniska och ekonomiska 
utredningar, avtal och genomförandefrågor som hör till 
verksamheten. Ovan angivna ansvar för nämnden gäller för 
vad som inte är av principiell betydelse eller av större vikt 

Inga  

godkänna exploateringsavtal som inte är av principiell 
betydelse eller av större vikt 

Inga  

Vid behov göra ombudgeteringar av investeringsbudgeten 
inom de ramar som satts för respektive objektgrupp i 
enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut, 

2 Beslut KS 2019-03-18 § 4:31 – Revidering 
av investeringsbudget inom kultur- och 
fritid samt Ordförandebeslut KS 2019-06-
19 redovisat som delegationsbeslut KS 
2019-08-26 § 9:35 - omdisponering 
av investeringsbudget inom objektsgrupp 
kultur och fritid 
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Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar (vem beslutade, om ej 

beslut så vem verkställde) 

utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör 
kommunen 

60 tillfälliga 
markupplåtelser  
 
 
3 lägenhets- eller 
anläggningsarrende 

Beslut fattade av Markförvaltare, Tf 
Markförvaltare, Väg- och trafikchef och 
Tekniska nämndens ordförande 
 
Beslut fattade av exploateringsingenjör 
eller exploateringschef 

upplåta platser för torghandel 4 tillstyrkanden Beslut fattade av Markförvaltare och Tf 
Markförvaltare 
 

vid tecknande av avtal följa av kommunfullmäktige 
fastställda  
kostnadsramar och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt 

- 
 
 

Detta görs vid tecknande av samtliga 
avtal, generellt inom 
förvaltningsorganisationen 

 

hantera inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev 
liksom andra liknande åtgärder 

Inga  

ansöka hos länsstyrelsen om förordnande om avstående och 
upplåtande av mark samt kostnader för vägar, vatten och 
avlopp enligt plan- och bygglagen 

Inga  

ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som 
inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse 

Inga  

upphäva villkor, som inte är av principiell beskaffenhet eller 
av större vikt, upptagna i köpebrev för försålda fastigheter 

Inga 
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Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar (vem beslutade, om ej  

beslut så vem verkställde) 

yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning 
(2013:460) 
 

Inga Med anledning av att den nya 
kamerabevakningslagen (KBL) trädde i 
kraft 2018-05-25 så begränsades kravet på 
tillstånd till myndigheter och utförare av 
uppgifter av särskilt allmänt intresse. 
Detta har medfört färre ansökningar och 
uppdrag till kommunen.   

i sådana mål och ärenden, där det ankommer på 
Kommunstyrelsen att föra kommunens talan på 
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning 
av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

Inga  

avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om 
inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala 
självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i 
sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige 

Inga Kommunstyrelsen för kommunens 
talan i de fall som anges i KL 6 kap 15 
§: ”Styrelsen får själv eller genom 
ombud företräda kommunen eller 
landstinget i alla mål och ärenden, om 
inte någon annan ska göra det på grund 
av lag eller annan författning eller beslut 
av fullmäktige. Detta gäller också mål 
där någon har begärt laglighetsprövning  
av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv företräda 
kommunen eller landstinget i målet”. 
Inga yttranden som ankommer på 
Kommunfullmäktige har begärts  
och besvarats av Kommunstyrelsen. 
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Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar (vem beslutade, om ej 

beslut så vem verkställde) 

avge yttranden som berör flera nämnder Inga  
 
 

träffa avtal i övergripande frågor  
som inte är av principiell betydelse eller  
av större vikt 

1 Avtal har tecknats med R2B avseende  
E-arkiv.  

med de undantag som följer av bestämmelserna i 10 kap 1-3 
§§ kommunallagen och med iakttagande av de riktlinjer och 
föreskrifter som fastlagts i kommunens företagspolicy samt  
fullmäktiges ägardirektiv omhänderha kommunens 
ägarfunktion såvitt gäller verksamheten i de företag som 
kommunen helt eller delvis äger. 

 Kommunens ägarfunktion har stärkts 
visavi samtliga kommunala bolag där 
Österåkers kommun har ett 
bestämmande inflytande, genom  
revidering av bolagsordningar och 
ägardirektiv.  
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1:2 Kultur- och fritidsnämnden  

Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar  

Avskrivning av fordran inom nämndens ansvarsområden upp 
till ett halvt basbelopp. 

inga  

 

 

1:3 Förskole- och grundskolenämnden 

Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar  

Avskrivning av fordran inom nämndens ansvarsområden upp 
till ett halvt basbelopp. 

inga  

 
 
1:4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar  

Avskrivning av fordran inom nämndens ansvarsområden upp 
till ett halvt basbelopp. 

inga  

 
 

1:5 Tekniska nämnden 

Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar  

Avskrivning av fordran inom nämndens ansvarsområden upp 
till ett halvt basbelopp. 

inga  

 
 

1:6 Socialnämnden 

Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 

Socialnämnden ska besluta om den årliga justeringen av 
försörjningsstödet till högst riksnormens belopp, som 
fastställts av regeringen. 

1 beslut Beslut SN 2018-12-20 
Ärendets Dnr SN 2018/0088 
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Kap 2 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna i budgetärendet (budget för 2019)    

Siffrorna inom parantes anger ordningen för beslutsatserna i Kommunfullmäktiges beslut 
 

2:1 Kommunstyrelsen 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

X   

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att arbeta vidare med resultatstyrning med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och indikatorer samt modellen 
för ”Mål och resultatstyrning”. 

X   

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september 
enligt Ekonomienhetens mall. 

X  
X 

Har skett för mars samt kommer att ske för september. 

39. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa 
upp modellen för kvalitetsutveckling i form 
av ”Mål och resultatstyrning” i relation till  
projektet Sveriges kvalitetskommun 2021. 
Detta ska redovisas till Kommunstyrelsen 
delårsbokslutet per augusti 2019. 
 
 
 
 
 
 

 X Mål och resultatstyrningen har utvärderats i och med 
kommunkompassen som gjordes under våren 2019. Detta 
kommer att återrapporteras i delårsbokslutet i oktober. 
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Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår Övrigt 

40. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
uppdatera vision 2040 med hänsyn taget till 
delaktighet från medborgare och 
medarbetare. Detta ska rapporteras senast 
tillsammans med direktiv och anvisningar för 
budget 2020 och plan 2021-22 i juni 2019 till 
Kommunfullmäktige. 

 X Ett arbete med visionen har pågått under våren i 
tjänstemannaorganisationen. Just nu ligger frågan hos 
politiken. Återrapporteras senast i samband med budget 
2020 och plan 2021-2022. 
 

41. Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla 
ärenden som har ekonomiska 
konsekvenser utöver nämndernas tilldelade 
ramar för 2019 och framöver ska stämmas av 
med budget- och kvalitetsenhet innan 
handlingar lämnas över till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige. 
 
 

X  
 
 

Detta sker.  

42. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram effektiviseringspaket på 10 Mkr genom 
förnyelse (exempelvis digitalisering, 
processkartläggning och samverkan samt 
utmaning/konkurrensutsättning) i första hand  
inom icke peng relaterade verksamheter. 
Detta ska redovisas tillsammans med 
”Direktiv och anvisningar för budget 2020 
och plan 2021-2022” i maj 2019. 
 
 

X  Avslutat och redovisat i och med att budgetdirektiven 
antogs i KF 2019-06-17 KF § 6:5 
Ärendets Dnr KS 2019/0156 
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Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår Övrigt 

43. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utveckla finansiering av utgifter 
avseende Sverigeförhandlingen med hänsyn 
till både kort- och långsiktighet. Detta ska 
rapporteras till nästkommande  
Kommunfullmäktiges sammanträde. 

X  Kommunfullmäktige fattade beslut om finansiering  
KF 2019-01-28 KF § 1:6 
Ärendets Dnr KS 2018/0326 

44. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utvärdera omorganisationen inom 
Socialförvaltningen tillsammans med 
ekonomiska konsekvenser i samråd med 
Budget-och kvalitetsenheten. 

 X Utredning pågår.  
 

45. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta 
åtgärder för att förbättra rankningen inom 
företagsklimat så att Österåker ska vara en av 
sju bästa i länet eller en av 20 bästa i landet.  

 X Svenskt näringslivs ranking över företagsklimat är en 
attitydundersökning som består av en lång rad 
frågeställningar. Allt från ren statistik (såsom 
kommunalskatt) till medias attityder till företagande. Flera 
av parametrarna har kommunen inte inflytande över. De 
parametrar som kommunen kan påverka arbetar Närings- 
och utvecklingsenheten kontinuerligt med i enlighet med 
den beslutade näringslivsstrategin. Den 24 september 2019 
släpptes 2019 års ranking där Österåkers kommun har stigit 
till plats 8 i länet och 38 i landet.  

46. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta 
åtgärder för att förbättra kommunens 
rankning enligt Aktuell hållbarhet (f.d. 
Miljöaktuellt) så att Österåkers kan vara en av 
50 bästa i landet. 
 

 X Åtgärder är vidtagna.  
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Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår Övrigt 

47. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera 
avgiftsnivåer inom barnomsorg utifrån 
Skolverkets uppgifter om ekonomiskt tak för 
familjernas inkomstår som lämnas 1 
december 2018. 

X  Avgiftsnivåerna är justerade utifrån inhämtade uppgifter 
från Skolverket 

48. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
förutsättningar för att inrätta ett 
ungdomsfullmäktige eller ungdoms-  
parlament/liknande i samråd med berörda 
nämnder. 

 X Dialog mellan berörda tjänstemän pågår och det har gjorts 
en omvärldsspaning där man tittat på andra kommuner 
som har inrättat liknande. 

49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta 
vidare med Samhällsbyggnadsförvaltningens 
plan för markförsäljning, köp av mark samt 
redovisning av exploateringsverksamhet för 
att förbättra långsiktigheten ur både 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
perspektiv. Detta ska redovisas senast mars 
2019. 

 X Pågår och redovisat till Ekonomidirektören. 

 

 

50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheter till förlängning av Näsuddens 
naturreservat utmed Täljöviken. 

 X Pågår – Process har initierats och görs parallellt med 
Näsängens omarbetning av Mark- och Miljödomstolens 
upphävda detaljplan.  

51. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i 
samråd med Stockholms läns landsting ta 
fram ett förslag för att möjliggöra båtpendling 
och att utreda eventuell medfinansiering av 
extra turer från Åsättra samt tur från 
fastlandet. 

 X Pågår inom ramen för pendelbåtsutredningen, delrapport i 
bokslut. Utredning av möjligheter till båtpendling har 
startat i anslutning till arbetet med TÖP. 
Trafikförvaltningen genomför samtidigt en egen utredning. 
Med dessa klara, kan möjligheterna till extra turer 
diskuteras vidare. 
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Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår Övrigt 

52. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
förutsättningar för att etablera en ny simhall i 
samråd med Kultur- och fritidsnämnden. 
Utredningen ska omfatta lokalisering och dess 
finansiering. Avrapportering ska ske senast 
november 2019 i samband med budget 
2020, plan 2021-2022. 
 

 X Samordning sker mellan planenheten, 
lokalförsörjningsenheten, strategiska planeringsenheten 
och kultur- och fritidsförvaltningen.  

53. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram en plan för en hållbar 
destinationsutveckling inom tematiskt tillägg 
till översiktsplan (TÖP). 
 

 X Arbetet startade upp i somras internt i kommunen. Planen 
behöver ta hänsyn till de processer som pågår inom våra 
samarbeten Visit Roslagen och Stockholm Archipelago. 

54. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra 
en förstudie för vattenprojekt 
(Ren havsvik). Finansieringen sker inom 
Kommunstyrelsens tilldelade ram. 
 

 X Kommunen har avtalat med Länsstyrelsen om finansiering 
av projekt kring biotopskydd av grunda vikar. Projektet har 
startat och förslag till biotopskydd kan väntas kring 
årsskiftet. 
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2:2 Kultur- och fritidsnämnden 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

X   

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att arbeta vidare med resultatstyrning med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och indikatorer samt modellen 
för ”Mål och resultatstyrning”. 

X   

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september 
enligt Ekonomienhetens mall. 

X  
X 

Har skett för mars samt kommer att ske för september. 

21. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag 
att utvärdera Skånsta Ryttares fastighet med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges tidigare 
beslut (KF § 134, 2005-12-19) i samråd med 
Kommunstyrelsens kontor och 
Samhällsbyggnadsförvaltning. 

 X Uppdraget pågår och väntar på politisk behandling. 
 
 

22. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag 
att utreda förutsättningar för att organisera 
kulturskola och dess finansiering i samråd 
med Budget-och kvalitetsenheten. 

 X Utredningen pågår och förväntas redovisas innan årets slut. 

23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag 
att utreda om behov finns för att hålla 
Solskiftets bad öppet för funktionsnedsatta 
över sommaren. 

X  
 
 
 

Uppdraget är genomfört, beslut fattades vid Kultur och 
fritidsnämndens sammanträde 2019-06-15.  
Återrapporterades till Kommunfullmäktige som ett 
anmälningsärende 2019-09-16 KF § 7:3 
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Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår Övrigt 

24. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag 
att utreda genomförande av kulturvecka 
under sommartid och dess finansiering 

X  Uppdraget är slutfört, beslut fattades vid Kultur och 
fritidsnämndens sammanträde 2019-06-15.  
Återrapporterades till Kommunfullmäktige som ett 
anmälningsärende 2019-09-16 KF § 7:3. 

25. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag 
att utreda halverad avgift avseende ridning för 
funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen 
för nämnden. 
 

X  Uppdraget är genomfört, beslut fattades vid Kultur och 
fritidsnämndens sammanträde 2019-06-15.  
Återrapporterades till Kommunfullmäktige som ett 
anmälningsärende 2019-09-16 KF § 7:3. 
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2:3 Förskole- och grundskolenämnden 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

X   

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att arbeta vidare med resultatstyrning med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och indikatorer samt modellen 
för ”Mål och resultatstyrning”. 

X   

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september 
enligt Ekonomienhetens mall.  

 X  

26. Förskole- och Grundskolenämnden får i 
uppdrag att följa upp och utvärdera 
införandet av två eller flerlärarsystem i 
kommunala grundskolor i kommunen. Detta 
ska ske i samråd med Produktionsstyrelsen.   

 X Har delrapporterats i Skolnämndens verksamhetsberättelse 
2018 för FGN 2019-03-05, Dnr FGN 2019/0072. 
 
 

27. Förskole- och grundskolenämnden får i 
uppdrag att följa upp tidigare satsningar och 
utreda förutsättningarna för fler vuxna i 
skolan i syfte att avlasta lärare och minska 
lärares administrativa uppgifter med hänsyn 
till extra satsningar via skolpeng under 2016-
2019. 
 
 

 X Följs upp höstterminen 2019 i samband med enkät ”Med 
målen i sikte”. Återrapporteras till nämnden i årsbokslut 
2019, tåg 1 alt tåg 2, 2020. 
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Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår Övrigt 

30. Förskole- och grundskolenämnden får 
uppdrag att följa upp genomförandet av extra 
satsning på utökat antal timmar, motsvarande 
32 timmar per läsår i åk 6-9 idrott- och hälsa 
med hänsyn till satsningar i budget 2018. 

 X Följs upp i enkäten ”Med målen i sikte” under 
höstterminen 2019 och återrapporteras till nämnden i 
Årsbokslut 2019, Tåg 1 alt tåg 2, 2020. 
 

31. Förskole- och grundskolenämnden får i 
uppdrag att införa första förskolelärartjänst 
för 15 personer från och med 2019, vilket ska 
utvärderas efter 2 år. 

 
 
 
 
 

X Planerad återrapportering till Förskole- och 
grundskolenämnden 2019-11-05, ärendets Dnr FGN 
2019/0361. 
 

32. Förskole- och grundskolenämnden får i 
uppdrag att kartlägga, följa upp och analysera 
effekten av politiska satsningar under de tre 
senaste åren inom både förskole- och 
skolverksamhet. Detta ska rapporteras till 
Kommunstyrelsen senast juni 2019. 

 X Planerad återrapportering till nämnd i årsbokslut 2019, Tåg 
1 alt tåg 2, 2020. 
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2:4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

X   

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att arbeta vidare med resultatstyrning med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och indikatorer samt modellen 
för ”Mål och resultatstyrning”. 

X   

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september 
enligt Ekonomienhetens mall. 

 X  

28. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
får i samråd med socialförvaltningen och 
skolornas huvudmän i uppdrag att kartlägga 
pågågående arbete kring hedersrelaterad 
problematik i syfte att motverka psykisk och 
fysisk ohälsa hos unga. 

X  
 
 
 

Behandlad vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
sammanträde 2019-08-29,  
Ärendets Dnr GVN 2019/0061. 
Återrapporterades till Kommunfullmäktige som ett 
anmälningsärende 2019-09-16 KF § 7:3 

29. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
får i uppdrag att utreda behov av ytterligare 
yrkesprogram. Syftet är att ge ökad valfrihet 
inom kommunen och ökade möjligheter att 
gå vidare till annan utbildning, t.ex. från 
språkintroduktion. 
 
 

 X Planerad behandling av GVN 2019-10-09. Ingår i plan för 
utbyggnad av förskolor och skolor.  
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Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår Övrigt 

33. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
får i uppdrag att utreda orsakerna bakom 
resultatet gällande psykisk ohälsa bland annat 
med hjälp av resultat från 
Stockholmsenkäten och föreslå eventuella 
åtgärder. 
 
  
 

 X Planerad behandling av GVN 2019-11-07 
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2:5 Vård- och omsorgsnämnden 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

X   

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att arbeta vidare med resultatstyrning med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och indikatorer samt modellen 
för ”Mål och resultatstyrning”. 

X   

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september 
enligt Ekonomienhetens mall. 

X  
 

X 

Har skett för mars samt kommer att ske för september. 

34. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för att inrätta ett 
biståndsbedömt trygghetsboende ur både 
ekonomi-och verksamhetsperspektiv. 

X  VON behandlade ärendet 2019-05-21 § 6:18 
Återrapporterades till Kommunfullmäktige som ett 
anmälningsärende 2019-09-16 KF § 7:3. 
 

35. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag 
att genomföra Silviacertifiering för berörda 
undersköterskor under 2019-2021. 

 X Pågår under åren 2019-2021 för att återrapporteras 
vid delårsbokslut samt årsbokslut. 
Förvaltningen har beställt uppdraget från stiftelsen 
Silviahemmet. Aktuell verksamhet är Vårdbo särskilda 
boende och daglig verksamhet. Start september 2019. 

36. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för att införa en 
kvalitetspeng till utförare som uppnår av 
kommunens uppsatta kvalitetsmål.  

X  
 
 

VON behandlade ärendet 2019-08-27 
Återrapporterades till Kommunfullmäktige som ett 
anmälningsärende 2019-09-16 KF § 7:3. 

 

 



     2019-10-08 

 19 

 

2:6 Socialnämnden 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

X   

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att arbeta vidare med resultatstyrning med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och indikatorer samt modellen 
för ”Mål och resultatstyrning”. 

X   

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september 
enligt Ekonomienhetens mall. 

X  
 

X 

Har skett för mars samt kommer att ske för september 

37. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa 
internfördelad budget för flyktingverksamhet 
(både asylsökande och nyanlända som har fått 
permanent uppehållstillstånd, PUT/tillfälligt 
uppehållstillstånd, TUT) senast januari 2019 i 
syfte att kvalitetssäkra bokslutsprognosen och 
budget i balans för 2019.  
 

X   Socialnämnden har beslutat om Budget 2019, plan 2020-
2021 för Socialnämndens verksamheter på sammanträde 
2019-01-24 vari redovisning finns.  
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2:7 Produktionsstyrelsen (besvaras av produktionsförvaltningen under Kommunstyrelsen) 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

38. Produktionsstyrelsen får i uppdrag att 
följa ”Styrmodellsprinciper för 
beställar- och utförarorganisationen” som 
fastställts av Kommunfullmäktige, så att bl.a. 
Produktionsstyrelsen ska fastställa 
budget för resultatenheterna och 
Produktionsstyrelsen ansvarar för att 
uppföljning av verksamheten sker månatligen 
på enhetsnivå.  
Uppföljningen ska omfatta prestationer, 
kvalitet, personal och ekonomi.   
 

X  Fördjupad uppföljning per resultatenhet sker fyra gånger 
per år. Varje månad följs avvikelser upp per resultatenhet.  
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2:8 Byggnadsnämnden 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

X   

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att arbeta vidare med resultatstyrning med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och indikatorer samt modellen 
för ”Mål och resultatstyrning”. 

X   

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september 
enligt Ekonomienhetens mall. 

  Har ej förekommit riktade bidrag 

 

2:9 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

X   

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att arbeta vidare med resultatstyrning med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och indikatorer samt modellen 
för ”Mål och resultatstyrning”. 

X   

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september 
enligt Ekonomienhetens mall. 

  Har ej förekommit riktade bidrag 
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2:10 Tekniska nämnden 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

X   

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att arbeta vidare med resultatstyrning med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och indikatorer samt modellen 
för ”Mål och resultatstyrning”. 

X   

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september 
enligt Ekonomienhetens mall. 

  Har ej förekommit riktade bidrag 

 

2:11 Val- och demokratinämnden 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar. 

X   

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att arbeta vidare med resultatstyrning med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och indikatorer samt modellen 
för ”Mål och resultatstyrning”. 

X   

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag 
att redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljning per mars och september 
enligt Ekonomienhetens mall. 

  2 statsbidrag har erhållits: Statsbidrag för kommunernas 
medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet, 
Statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser 
där valsedlar kan läggas ut. 
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2:12 Armada Fastighets AB 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

55. Armada Fastighet AB får i uppdrag att 
rusta upp kök och uteplats vid Ruffens 
lokaler på Storängsvägen 7 i samråd med 
Vård- och omsorgsnämnden. Finansieringen 
sker inom Vård- och omsorgsnämndens 
tilldelade ram. 

 X Pågår.  

56. Armada Fastighet AB får i uppdrag att 
redovisa underhållsplan för kommunala 
verksamhetslokaler för förskolor, skolor samt 
idrottshallarnas nödvändiga upprustning i 
kommunen med hänsyn till dagens behov. 
Avrapportering ska ske till Kommunstyrelsen 
senast juni 2019. 
 

 X Pågår. 

57. Armada Fastighet AB får i uppdrag att 
utreda förutsättningar för att iordningställa 
fler omklädningsrum och förråd vid ishallen. 
Uppdraget redovisas senast september 2019 
till Kommunstyrelsen och ska innehålla en 
plan för genomförande samt dess 
finansiering. 

 X Pågår. 
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2:13 Österåkersvatten AB 

Uppdrag i budget 2019 Verkställt Pågår  Övrigt 

58. Österåkersvatten AB får i uppdrag att 
inrätta en återvinningsstation på Ingmarsö 
inom sitt uppdrag. 
 

 X Vi håller på att skriva arrendeavtal med markägare på 
tilltänkt mark. Vi kan få tillträde tidigast januari 2020. Vi 
behöver utreda hur centralen ska utformas och hur vi ska 
hantera de olika fraktionerna så att centralen kan drivas 
både säkert och miljöeffektivt för besökare, driftpersonal 
samt miljön. 

59. Österåkersvatten AB får i uppdrag att 
planera för hämtning av grovsopor en gång 
per år. 
 

 X Pågår. 

60. Österåkersvatten AB får i uppdrag att 
införa hämtning av återvinnings-fraktioner 
hushållsnära. 
 

 X I och med den nya förpackningsförordningen har 
producenterna fått krav på sig att till 2021 samla in 
förpackningar bostadsnära från 60 % av hushållen och 
2025 ska 100% av alla fastigheter erbjudas bostadsnära 
insamling. I den nya förordningen har det fastslagits att 
kommunerna inte själva kan fatta beslut om fastighetsnära 
insamling utan att det ska ske via en av Naturvårdsverket 
godkänd part som t. ex. FTI och TMR. Roslagsvatten 
tillsammans med representanter från kommunen ska ha 
samråd med FTI under hösten där detta ska diskuteras. Vi 
hoppas även få till samtal med TMR för att få till så bra 
bostadsnära insamling som möjligt för hushållen i 
kommunen. 
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Kap 3 Ej aktuellt denna tidsperiod  

 


