
1 jänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 
Stina Nilsson 

Datum 2017-09-27 
Dnr KS 2017/0213 

Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL) 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport 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. 

Kommunallagens 3 kap 15 § stipulerar att nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har 
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 10 § första stycket och 
12 §. Paragrafen anger även att fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen och 
formerna för den. 
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 avges i 9 § 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 eller andra generella beslut 
om verksamheten som fullmäktige fastställt, om inte något annat följer av lag". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor har begärt rapportering från samtliga nämnder respektive förvaltning 
avseende dels hur de har fullgjort sådana uppdrag som delegerats från fullmäktige till respektive 
nämnd via deras reglementen, dels hur de har fullgjort sådana uppdrag som givits av fullmäktige i 
Budget 2017. Inga anslag har beviljats nämnderna av fullmäktige utöver ärendet om budget 2017 där 
uppdrag samtidigt givits, varför detta ej är aktuellt för denna redovisningsperiod 
(2016-06-01-2017-06-30). 
Rapporten innehåller därtill ett fjärde kapitel med tidigare uppdrag givna av Kommunfullmäktige 
innan 2016-06-01 och som nämnd har behandlat under perioden 2016-06-01-2017-08-31. 
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Sammanställd rapport avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente, 
uppdrag givna i Budget 2017, uppdrag i ärenden där anslag annars beviljats samt redovisning av vissa tidigare uppdrag 

Redovisning sker i fvra avsnitt 

Kap 1 - Ärenden som fullmäktige, med stöd av Kommunallagen 3 kap 10 §, delegerat till nämnderna via deras reglementen 
(tidsperiod 2016-06-01- 2017-06-30) 

Kap 2 - Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av Kommunallagen 3 kap 12 §, i ärende om budget för 2017 

Kap 3 — Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna utöver ärendet om budget där anslag annars beviljats, med stöd av Kommunallagen 
3 kap 12 § (tidsperiod 2016-06-01-2017-06-30) 

Kap 4 — Tidigare uppdrag givna av Kommunfullmäktige innan 2016-06-01 som nämnd har behandlat under perioden 
2016-06-01- 2017-08-31 och som inte redovisats tidigare. 

Kap I Ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna via deras reglementen (tidsperiod 2016-06-01-2017-06-30) 

1:1 Kommunstyrelsen 
Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar (vem beslutade, om ej beslut 

så vem verkställde) 
vid behov ta upp län 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 avslä ansökan om kommunal borgen inga 
kommunens förvaltningsorganisation 1 ny enhet Enheten för strategisk planering har inrättats hos 

samhällsbyggnads förvaltningen, beslut av 
samhällsbyggnadschefen. 
Enheten Alcea-service har bytt namn till 
Servicecenter, beslut av Kommundirektören. 

Kommunstyrelsens politiska organisation - beslut om eventuella ytterligare 
utskott inom Kommunstyrelsen, förutom arbetsutskottet 

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 programsamräd, samråd och utställning 

16 3 planuppdrag beslutades av Kommunstyrelsen, 
7 granskningsbeslut och 6 samrådsbeslut av 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott. 

godkänna program för detaljplaner och planeringsavtal för reglering av 
plangenomförande 

10 1 programbeslut av Kommunstyrelsen, 
9 planeringsavtal beslutade 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 genomförandefrägor som 
hör till verksamheten. Ovan angivna ansvar för nämnden gäller för vad 
som inte är av principiell betydelse eller av större vikt 

3 Beslutades av Kommunstyrelsen. 

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

inga 

uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen inga 
utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen 8 5 beslutade av exploateringsenheten 

3 beslutade av väg- och trafikenheten 
upplåta platser för torghandel 1 2017-06-19- Delegationsbeslut, tillstånd för 

torgplats nr 3, Storängstorget, Väg- och 
trafikenheten. 
2016-06-09 — Delegationsbeslut, tillstånd för 
torgplats 1 Storängstorget, exploateringsenheten. 

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 
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Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar (vem beslutade, om ej beslut 
så vem verkställde) 

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 hyresfasdghet 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 

yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning (1998:150) 21 Yttranden innebärande ingen invändning, av 
Säkerhetsstrategen 

i sadana mål och ärenden, där det ankommer pä 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 6 §: "Styrelsen får själv eller 
genom ombud föra kommunens eller landstingets 
talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan 
skall göra det pä 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 föra talan i målet". Inga yttranden som 
ankommer på Kommunfullmäktige har begärts 
och besvarats av Kommunstyrelsen 

avge yttranden som berör flera nämnder inga 
träffa avtal i övergripande frågor som inte är av principiell betydelse eller 
av större vikt 

inga 

ändringar av redaktionell och formell art i kommunens regelverk Kommunkansliet verkställer beslut om revidering 
av regelverket. Ändringar av redaktionell art i 
kommunens regelverk sker löpande vid behov av 
kommunkansliet. 



Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 
med de undantag som följer av bestämmelserna i 3 kap 16 - 18 §§ 
kommunallagen och med iakttagande av de riktlinjer och föreskrifter som 
fasdagts 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. 

1:2 Kultur- och fritidsnämnden 
Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i ärenden gällande: Avskrivning av 
fordran inom nämndens ansvarsområde upp till ett halvt basbelopp 

inga Inga särskilda avskrivningar har förekommit att 
beslutas om, således 0 st. 

1:3 Skolnämnden 
Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 
Skolnämnden ska besluta i ärenden gällande: Avskrivning av fordran inom 
nämndens ansvarsområde upp till ett halvt basbelopp 

inga 

1:4 Socialnämnden 
Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 
Socialnämnden ska besluta om den ärliga justeringen av försörjningsstödet 
till högst riksnormens belopp, som fastställts av regeringen. 

1 Normen för försörjningsstöd 2017 har fastställts 
2016-11-24, SN § 10:7 
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Kap 2 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna i budgetärendet (budget för 2017) 
Siffrorna inom parantes anger ordningen far beslutsatserna i Kommunfullmäktiges beslut 

2:1 Kommunstyrelsen 
Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Varje nämnd har fattat sådant beslut. 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med "Mål och resultatstyrning" med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
indikatorer samt "Direktiv och anvisningar för 
budget 2017 och plan 2018-19. 

X 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
mänadsupp följ ning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 
X 

Har skett för mars 
samt kommer att ske för september. 

(44.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
möjligheter för lokalanpassning med syfte att minska 
barngruppernas storlek inom förskoleverksamhet i 
samråd med Armada Fastighets AB. 

X Arkitekt har i uppdrag att tillsammans med verksamhet, 
fastighetsstrateg och Armada se över möjligheterna och 
konsekvenserna av anpassningarna. Klart november 2017. 

(45.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
modell för kvalitetsutveckling i form av "Mål och 
resultatstyrning" tillsammans med tidsplan. Detta ska 
redovisas till Kommunstyrelsen senast mars 2017. 

X Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-15, KF § 4:8 innebärande att 
godkänna modellen för kvalitetsutveckling i form av "Mål- och 
resultatstyTning". 

(46.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla 
och implementera ett integrerat verksamhetssystem 
för "Mål och resultatstyrning" som innefattar bl.a. 
miljömål när modellen har framtagits. 

X Uppdraget genomfört och Stratsys är avropat. Klar för drift 
2018-01-01. 
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Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 
(47.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
cffektiviseringspaket på 20 Mkr inom administration 
via utveckling av arbetsprocess (exempelvis 
digitalisering och konkurrensutsättning/utmaning). 
Detta ska redovisas tillsammans med "Direktiv och 
anvisningar för budget 2018 och plan 2019-2020" i 
maj 2017. 

X Har genomförts delvis. Komplettering i Budget 2018, 
plan 2019-2020. 

(48.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta 
åtgärder för att förbättra rankningen inom 
företagsklimat sä att Österåkers ska vara en av 7 bästa 
i länet eller en av 20 bästa i landet. 

X Arbete pågår i enlighet med näringslivsstrategin antagen av 
Kommunfullmäktige 2017-09-18, KF § 6:8. 

(49.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga en 
förskola i Björkhaga med entreprenörer avseende 
byggnation och drift. 

X Pågår genom eftersökande av intressent för att bygga och/eller driva. 

(50.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att förlänga 
hyreskontrakt avseende "Förvaltnings AB Ljusterö 
Torg" till och med 2019-03-31. 

X Dialog pägär med hyresvärden. I och med att nytt hyresavtal tecknas 
önskar kommunstyrelsekontoret även att serviceavtalet som är del av 
avtalet ses över för att förbättra kvalitén för kommunmedborgarna 
och dess besökare. Klart till årsskiftet. 

(51.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla 
samhällsbyggnads förvaltningens plan för 
markförsäljning, köp av mark samt redovisning av 
exploateringsverksamhet för att förbättra 
längsiktigheten ur bäde ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. Detta ska redovisas 
senast mars 2017. 

X Arbete pågår dock kontinuerligt. 

(52.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
planförslag för "Campus" runt Österåkers 
gymnasium för att utöka platserna pä Österåkers 
gymnasium samt att tillföra fler bostäder i området. 

X Kommunstyrelsen föreslås besluta om planuppdrag och 
programuppdrag för Berga 6:162 m.fl. ("Campus") hösten 2017. 
Behovsanalys och visionsarbete för verksamheterna i området pågår. 
Detaljplan beräknas klar för antagande 2019. 
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Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 

(53.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
framtidens automatiserade kollektivtrafik i nya 
stadsdelar (Kanalstaden, Näsängen, Täljö). Detta ska 
ske genom att utveckla Transportstrategi. 

X Utredning pågår, kommer att redovisas inom ramen för arbetet med 
Kanalstaden. 

(54). Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
plan för hållbart vildsvinsbestånd i samråd med 
berörda intresseorganisationer. 

X 1. 2017-02-24, avtal upprättad med viltvårdare som ska göra 
utredning av vildvinsbeständet i ÖK. 
2. 2017-06-21, inkommen version av vildsvinsutredning frän 
konsulten. 
3. 2017-08-15 Utredningen/rapporten skickas på remiss till 
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för yttrande. 

(55). Anslå 100 tkr till ungdomsprojekt på Ingmarsö 
och grannöar för ungdomar 10 år uppåt. Finansiering 
sker via Kommunstyrelsens ram. 

X Finansiering klar. 
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2:2 Kultur- och fritidsnämnden 
Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Varje nämnd har fattat sådant beslut. 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med "Mål och resultatstyrning" med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmäl och 
indikatorer samt "Direktiv och anvisningar för 
budget 2017 och plan 2018-19. 

X Arbete att förbättra mål och resultatstyrningen pågår ständigt men är 
upptagen i Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan för 2018-
2020. 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
mänadsupp följ ning 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 ta 
fram förslag för HBTQ certifiering av Berga 
fritidsgård och ungdomsmottagningen och dess 
finansiering i samråd med Socialnämnden. 

X Slutredovisning sker under hösten 2017. 

(22.) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
utvärdera Skänsta Ryttares fastighet med hänsyn till 
KF:s tidigare beslut (KF § 134 2005-12-19) i samråd 
med Kommunstyrelsens kontor. 

X Påbörjat. Utredning bör vara klar till årsskiftet 2017/2018. 
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2:3 Skolnämnden 
Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse far i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Varje nämnd har fattat sådant beslut. 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med "Mål och resultatstyrning" med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
indikatorer samt "Direktiv och anvisningar för 
budget 2017 och plan 2018-19. 

X 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
manadsuppföljning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 

X 

Har skett för mars 
samt kommer att ske för september 

(23.) Skolnämnden 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 2017. 

X Rapportering till Kommunstyrelsen under hösten 2017. Tas upp i 
Skolnämnden 2017-11-07. 

(24.) Skolnämnden får i uppdrag att genomföra 
"Bonussystem" inom förskoleverksamhet för att 
utöka andelen förskollärare och minska antal barn 
per årsarbetare. Detta ska utvärderas och rapporteras 
till Kommunstyrelsen tillsammans med 
manadsuppföljning per november mänad 2017. 

X 

X Kommer att redovisas hösten 2017. 

(25.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheter för förstärkning av antal timmar i idrott 
och hälsa frän 500 till 700 timmar per år i 
grundskolan alternativ ökad fysisk aktivitet inom 
fritidshemmet för att uppnå högre hälsostatus och 
därmed högre prestation. Detta ska rapporteras till 
Kommunstyrelsen senast mars 2017. 

X Utredning behandlad 2017-06-13, SKN § 5:8. 

9 



Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 
(26.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda lämpliga 
finansieringsmodeller för att vidareutbilda 
barnskötare till förskollärare och för att få fler 
legitimerade lärare exempelvis genom 
"utbildningscheck". 

X X Ett 30-tal barnskötare kommer under hösten 2017 påbörja sin 
utbildning till förskollärare. Redovisat i Verksamhetsplan 2018-2020, 
2017-08-29, SKN § 6:4. 
En arbetsgrupp har bildats med tjänstemän frän kommunstyrelsen, 
produktions förvaltningen, skolförvaltningen samt representanter frän 
fackförbunden för att kartlägga och hitta lösningar för att öka antalet 
legitimerade och behöriga lärare pä kommunens skolor. 

(27.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheter för tvålärarsystem inom grundskola. 
Detta ska redovisas tillsammans budgetförslag för 
2018. 

X Redovisas i Verksamhetsplan 2018-2020, 2017-08-29, SKN § 6:4. 

(28). Skolnämnden får i uppdrag att fördela 2 Mkr för 
digital utrustning till alla grundskolor utifrån antal 
elever. 

X Fördelat enligt antal elever. 
Utbetalat i maj 2017. Redovisas i delårsbokslutet 2017 under hösten. 

(29.) Skolnämnden får i uppdrag att fördela 1 Mkr för 
skolkök utifrån antal elever till dels mältidsenheten i 
egen regi och dels motsvarande enhet inom friskolor. 

X Fördelat enligt antal elever. 
Utbetalat i maj 2017. Redovisas i delårsbokslutet 2017 under hösten. 

(30). Skolnämnden får i uppdrag att inventera 
grundskolornas lokaler för basutrustning med 
likvärdig nivå på uppehållsrum, klassrum, 
omklädningsrum och toaletter i samråd med Kultur-
och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen. 

X Redovisas för Skolnämnden i oktober i delårsbokslutet 2017. 
Fastighetsstrateg har medverkat i inventeringen. 

(31). Skolnämnden får i uppdrag att inventera 
utrustning för basläromedel inkl. digitala läromedel 
och material i de olika ämnena och 
baslaborationsutrustning inom grundskolan. 

X Redovisas för Skolnämnden i oktober i delårsbokslutet 2017. 

(32.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
fjärrundervisning pä Ingmarsö. 

X Årsredovisning 2017. 

(33.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda hur barn 
med särskild begåvning kan tillgodoses och uppnå sin 
fulla potential i enlighet med skollagen om 
likvärdighet. 

X Förslag redovisat i Verksamhetsplan 2018-2020, 2017-08-29, 
SKN § 6:4. 
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2:4 Vård- och omsorgsnämnden 
Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Varje nämnd har fattat sådant beslut. 
VON 2017-03-28 §3:8 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med "Mål och resultatstyrning" med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
indikatorer samt "Direktiv och anvisningar för 
budget 2017 och plan 2018-19. 

X VON 2017-08-29 §7:4 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
mänadsupp följ ning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 
X 

Har skett för mars (VON 2017-04-25 § 4:3) 
samt kommer att ske för september 

(34.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
inrätta en kontrollfunktion för hemtjänstverksamhet 
för att utöka kundnöjdheten. 

X VON 2017-06-20 §6:5 

(35.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
föra dialog med Försäkringskassan för att möjliggöra 
för värdtagare att ta del av lokalen på Daglig 
verksamhet "Sägen". 

X 

(36.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se 
över ersättningsnivåer (pengstrukturen) i "Daglig 
verksamhet", "Stöd & service", "Gruppbostäder" 
samt indexuppräkning för "Särskilt boende" inom 
äldreomsorg i samråd med ekonomienheten. 

X VON 2016-12-21 § 11:9 
Kommunfullmäktige fastställde pengen inom särskilt boende för 
äldre och vissa insatser inom LSS verksamhet pä sammanträde 
2017-01-30, KF § 1:6/2017 

(37.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheter att genomföra Silviacertifiering för 
undersköterskor. 

X Utredningen behandlades 2017-06-20, VON § 6:6 
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2:5 Socialnämnden 
Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Varje nämnd har fattat sådant beslut. 
SN 2017-03-23 §4:7 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med "Mål och resultatstyrning" med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmal och 
indikatorer samt "Direktiv och anvisningar för 
budget 2017 och plan 2018-19. 

X SN 2017-08-24 § 8:6 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
mänadsuppföljning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 
X 

Har skett för mars 
samt kommer att ske för september 

(38.) Socialnämnden får i uppdrag att redovisa 
internfördelad budget för flyktingverksamhet (både 
asylsökande och nyanlända som har fått permanent 
uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt 
uppehållstillstånd (TUT) senast tillsammans med 
mänadsuppföljning per februari 2017 i syfte att 
kvalitetssäkra bokslutsprognosen och budget i balans 
för 2017. 

X 

(39.) Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera 
sommarkollo verksamhet i kommunen i samråd med 
Produktionsstyrelsen samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 

X Redovisas i VON 2017-09-26 
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2:6 Byggnadsnämnden 
Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Varje nämnd har fattat sådant beslut. 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med "Mål och resultatstyrning" med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
indikatorer samt "Direktiv och anvisningar för 
budget 2017 och plan 2018-19. 

X 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
mänadsuppföljning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

Berör inte Byggnadsnämnden. 

(40.) Byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheter och konsekvenser till en revidering av 
skolskjutsriktlinjer så att elever placerade vid skolor 
med särskilda undervisningsgrupper utanför 
kommunen, erbjuds skolskjuts. Detta ska rapporteras 
till Kommunstyrelsen senast mars 2017. 

X Kommunstyrelsen tog del av redovisning 2017-08-28, KS § 8:8 
vilken även anmäldes till Kommunfullmäktige 2017-09-18, KF § 6:3. 
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2:7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Varje nämnd har fattat sådant beslut. 

(19.) Respektive nämnd/styrelse far i uppdrag att 
arbeta vidare med "Mål och resultatstyrning" med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
indikatorer samt "Direktiv och anvisningar för 
budget 2017 och plan 2018-19. 

X 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
mänadsupp följ ning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

Berör inte Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

41. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får uppdrag i att 
utöka tillsyn inom tobak och livsmedel. 

X Utökningen sker bl.a. genom utökad provtagning inom 
livsmedelskontrollområdet och vid kontrollköp av tobak i 
detaljhandeln. Även ett samarbete om rökfria miljöer i samarbetet 
med Trygg i Österåker pågår. 
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2:8 Produktionsstyrelsen 
Uppdrag i budget 2017 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X Varje nämnd har fattat sådant beslut. 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med "Mål och resultatstyrning" med 
hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktmngsmäl och 
indikatorer samt "Direktiv och anvisningar för 
budget 2017 och plan 2018-19. 

X 

(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
mänadsupp följ ning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 
X 

Har skett för mars 
samt kommer att ske för september 

(42.) Produktionsstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheter och ekonomiska konsekvenser för 
eventuell flytt av Komvux lokaler frän Storhagen i 
samråd med Skolnämnden och Kommunstyrelsen. 

X Produktionsstyrelsen har haft ett uppstartsmöte där fastighetsstrateg 
medverkat. 

(43.) Produktionsstyrelsen får i uppdrag att utvärdera 
arbetssättet inom Söralid förskola för att minska 
barngruppernas storlek i samråd med Skolnämnden. 
Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast 
mars 2017. 

X Produktionsstyrelsen fattade beslut med anledning av rapporten 
2017-05-23, PS § 5:5 
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Kap 3 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna utöver ärendet om budget där anslag annars beviljats 
(tidsperiod 2016-06-01 - 2017-06-30) 

Kommunfullmäktige har ej beviljat anslag till nämnderna utöver ärendet om Budget 2017 där uppdrag samtidigt givits. 
Ej aktuell för denna redovisningsperiod. 
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Kap 4 Tidigare uppdrag givna av Kommunfullmäktige innan 2016-06-01 som nämnd har behandlat under perioden 
2016-06-01 - 2017-08-31 och som inte redovisats tidigare. 

4:1 Kultur- och fritidsnämnden 
Uppdrag 
gavs av 
full
mäktige 

Uppdrag Nämnd har 
behandlat uppdraget 
§ 

Ärende och Dnr Verkställt 

2015-11-23, 
KF § 8:3 
Budget
uppdrag nr 
23 

Kommunfullmäktiges beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag 
att ta fram förslag för modern digital 
teknik och lämplig lokal för stimulerande 
fritidsverksamhet för barn och ungdomar 
i samråd med Bam-och ungdomsrådet. 

2017-05-04 
KFN § 3:6 

Syfte och mål för stimulerande 
fritidsverksamhet baserade på modern 
digital teknik för barn och ungdomar 
KFN15 2016/0022 

X 

2015-10-26, 
KF § 6:11 

Kommunfullmäktiges beslut: 
Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden 
att genomföra en total översyn av de 
bidrag som delas ut inom Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde i 
samband med budget 2017. 

2017-06-08, 
KFN § 4:4 

Redovisning av uppdrag att genomföra 
bidragsöversyn inom Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 
KFN15 2017/0027 

X 
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4:2 Skolnämnden 
Uppdrag 
gavs av 
full
mäktige 

Uppdrag Nämnd har 
behandlat uppdraget 
§ 

Ärende och Dnr Verkställt 

2015-11-23, 
KF § 8:3 
Budget
uppdrag nr 
27 

Kommunfullmäktiges beslut: 
Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheter för "Komtek" eller liknande 
verksamhet inom förskola och skola för 
att stärka barn och elevers kunskap och 
intresse inom naturvetenskap/Teknik. 

2017-05-09, SKN § 4:6 Redovisning av uppdrag i Budget 2016 att 
utreda möjligheter för "Komtek" eller 
liknande verksamhet 
SKOL 2016/0031 

X 

2015-03-16 
/ 
2015-03-18, 
KF § 2:41 

Kommunfullmäktiges beslut: 
1. Bifalla motionen i enlighet med 
följande reviderade lydelse: att mål om 
personaltäthet i förskolan tas fram utifrån 
tillgänglig forskning, erfarenheter och 
goda exempel. 
2. En plan tas fram för hur 
personaltätheten ska öka för att nå målen 
om ca 5,2 barn per vuxen och minska 
barngrupperna successivt i storlek samt 
verka för ett ökat antal utbildade 
pedagoger. 
3. Uppdraget redovisas senast december 
2016 

2017-08-29, 
SKN § 6:7 

Reviderad handlingsplan för ökad 
personaltäthet, minskade barngrupper 
och ökat antal utbildade pedagoger i 
förskolan 
SKOL 2015/0016 

X 
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