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KS §5:15 Dnr. KS 2017/0105 

En modell för kvalitetsutveckling i form av "Mål- och 
resultatstyrning" i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Modellen för kvalitetsutveckling i form av "Mål- och resultatstyrning" för Österåkers 
kommun godkänns. 

2. Upphäva kommunens kvalitetspolicy för Österåkers kommun antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 88. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Modellen ska beaktas i direktiv och anvisningar för budget 2018. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att upphandla och implementera ett integrerat 
verksamhetssystem för "Mål- och resultatstyrning" som innefattar bl.a. miljömål i samråd med 
Budget- och kvalitetsenheten. 

3. Finansiering av verksamhetssystemet görs av alla förvaltningar enligt fördelningsnycklar 
inom behovsstyrd administration. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi har valt att inte gå in och föreslå ändringar i beslutsförslaget i detta skede då start av 
kvalitetsutveckling genom mål och resultatstyrning är ett så angeläget område att det får sätta 
högsta fart. Vi återkommer sannolikt i senare skede när vi ser hur detta arbete faller ut. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i budget 2017, plan 2018-2019, Kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram en modell för kvalitetsutveckling i form av mål- och resultatstyrning omfattande 
Kommunfullmäktiges sju inriktningsmål och miljömålen. När modellen är framtagen ska 
Kommunstyrelsen som stöd för arbetet upphandla och implementera ett digitalt 
verksamhetssystem. 
Genom tillämpning av "Mål- och resultatstyrning" skapas ett samband mellan resurser, 
produktion och resultat. Detta underlättar kommunikation mellan förtroendevalda, ledning 
och verksamhet. Styrmodellen innebär fokus på uppföljning och analys av avvikelser samt 
förslag ull korrigerande åtgärder för en ständig utveckling. Kommunens välfärdstjänster 
levereras av både andra företag/utförare och kommunens egen produktion, 
forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-04-26 

Forts. KS § 5:15 

Utförama ges samma ekonomiska förutsättningar och konkurrerar på en gemensam marknad 
med kvalitet. Resultatet ska mätas och analyseras hos alla utförare för att ge förutsättningar för 
en ständig utveckling. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens kontor tjänsteutiåtande daterat 2017-04-10. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-04-05, § 6:13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Modellen för kvalitetsutveckling i form av "Mål- och resultatstyrning" för Österåkers 
kommun godkänns. 
2. Upphäva kommunens kvalitetspolicy för Österåkers kommun antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 88. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Modellen ska beaktas i direktiv och anvisningar för budget 2018. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att upphandla och implementera ett integrerat 
verksamhetssystem för "Mål- och resultatstyrning" som innefattar bl.a. miljömål i samråd med 
Budget- och kvalitetsenheten. 
3. Finansiering av verksamhetssystemet görs av alla förvaltningar enligt fördelningsnycklar 
inom behovsstyrd administration. 

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

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Ekonomienheten 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


