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AU §7:1 I Dnr. KS 2015/ 

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

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunkansliet bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
O Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2015-08-17 
Dnr KS 2015/0252 

Till Kommunstyrelsen 

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 10 § första stycket och 12 §. 

Bakgrund 
I Kommunfullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) 19 § framkommer att redovisning från 
nämnderna ska ske till Kommunfullmäktige enligt Kommunallagens (KL) 3 kap 15 § vid ordinarie 
septembersammanträde. 

Kommunallagens 3 kap 15 § stipulerar att nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de hat-
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 respektive myndighet samt dess 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 i samband med 
fastställande av budget. Datum av 2015-05-31 har valts för att avgränsa rapporten i närtid. 

Bilaga 
- Bilaga Sammanställd rapport avseende nämndernas redovisning av ärenden delegerade via deras 
reglementen, uppdrag som Österåkers Kommunfullmäktige givit i ärendet om budget för 2015 samt 
övriga uppdrag givna under perioden 2014-06-01 - 2015-05-31. 
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Rapport avseende nämndernas redovisning av uppdrag som Österåkers Kommunfullmäktige beslutat om 
Redovisning sker i tre avsnitt: 

Kap 1 — Uppdrag i ärenden som fullmäktige, med stöd av Kommunallagen 3 kap 10 §, delegerat till nämnderna via deras reglementen (tidsperiod 
2014-06-01-2015-05-31) 

Kap 2 - Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av Kommunallagen 3 kap 12 §, i ärende om budget för 2015 

Kap 3 - Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna utöver ärendet om budget, inklusive där särskilt anslag beviljats, med stöd av Kommunallagen 3 
kap 12 § (tidsperiod 2014-06-01- 2015-05-31) 

Kap I Uppdrag i ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna via deras reglementen 

1:1 Kommunstyrelsen 
Delegering av Kommunfullmäktige särskilt angivet i gällande 
reglemente 

Antal Kommentar 

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 Inga lån har upptagits 

i borgensärenden besluta om att avslå ansökan om kommunal borgen inga Inga borgensansökningar har avslagits 
kommunens förvaltningsorganisation 2 nya 

förvaltningar 
har inrättats 

I och med antagande av reglementen för Skolnämnden 
samt Kultur- och fritidsnämnden, pä 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-15, § 9:33 
har Kommunstyrelsen genom Kommundirektören 
inrättat två motsvarande förvaltningar; 
Skolförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen 
som därmed ersätter den tidigare Kultur- och 
utbildningsförvaltningen. 

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

1 ytterligare 
utskott har 
inrättats 

Planarbetsutskottet (Plan-AU) har inrättats jämte 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), pä 
Kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-12, § 1:24. 
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Delegering av Kommunfullmäktige särskilt angivet i gällande 
reglemente 

Antal Kommentar 

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

7 samråd 
5 utställning 
1 planuppdrag 
6 planbesked 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

godkänna program för detaljplaner och planeringsavtal för reglering av 
plangenomförande 

11 
planerings avtal 

Plan- och exploateringschef 

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

inga Har ej förekommit 

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 genomförande frågor som 
hör till verksamheten. Ovan angivna ansvar för nämnden gäller för vad 
som inte är av principiell betydelse eller av större vikt 

14 Plan-och exploateringschef 

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

2 Plan- och exploatering 

uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen inga Har ej förekommit 
utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen 80 

markupplåtelser 
Plan- och exploatering 

upplåta platser för torghandel 3 torgplatser Plan- och exploatering 
vid tecknande av avtal följa kommunfullmäktiges fastställda kostnadsramar 
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

- Detta görs vid tecknade av samtliga avtal, generellt 
inom förvaltningsorganisationen 

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

inga Har ej förekommit 

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

inga Har ej förekommit 

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

inga Har ej förekommit 
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Delegering särskilt angivet i gällande reglemente Antal Kommentar 
upphäva villkor, som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, 
upptagna i köpebrev för försålda fastigheter 

inga Har ej förekommit 

yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning (1998:150) inga Har ej förekommit 
i sädana mäl och ärenden, där det ankommer på Kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan pä kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

inga Har ej förekommit 

avge yttrande som ankommer pä 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 nägon annan skall göra det 
på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
fullmäktige. Detta gäller ocksä 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. 

träffa avtal i övergripande frågor inga Har ej förekommit 

ändringar av redaktionell och formell art i kommunens regelverk Kommunkansliet verkställer beslut om revideringar av 
regelverket, t. ex. nytt reglemente för Kommun
styrelsen. Andringar av redaktionell art i kommunens 
regelverk sker löpande vid behov av kommunkansliet. 

med de undantag som följer av bestämmelserna i 3 kap 16- 18 §§ 
kommunallagen och med iakttagande av de riktlinjer och föreskrifter som 
fastlagts i kommunens företagspolicv samt fullmäktiges ägardirektiv 
omhänderha kommunens ägarfunktion såvitt gäller verksamheten i de 
företag som kommunen helt eller delvis äger. 

Kommunstyrelsens ägarfunktion och uppsiktsplikt har, 
med anledning av skärpning av Kommunallagens 
bestämmelser, stärkts visavi Armada Fastighets AB 
med dotterbolag samt Roslagsvatten AB med 
dotterbolag genom införande av nya ägardirektiv, nya 
bolagsordningar och reviderat reglemente. 
Kommunstyrelsen har uppdragits att genomföra 
motsvarande översyn av ägardirektiv och 
bolagsordningar för de resterande delägda kommunala 
bolagen. 



1:2 Kultur- och utbildningsnämnden (fram till 2014-12-31) 
Delegering av Kommunfullmäktige särskilt angivet i då 
gällande reglemente 

Antal Kommentar 

Kultur- och utbildningsnämnden ska besluta i ärenden gällande: 
Avskrivning av fordran inom nämndens ansvarsområde upp till ett halvt 
basbelopp 

inga Finns inga avskrivningar för avgifter i musikskolan 

1 :3 Kultur- och fritidsnämnden (2015-01-01-2015-05-31) 
Delegering av Kommunfullmäktige 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 Finns inga avskrivningar för avgifter i musikskolan 

1:4 Skolnämnden (2015-01-01-2015-05-31) 
Delegering av Kommunfullmäktige 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 Finns inga avskrivningar i barnomsorgen 

1:5 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 2015 har fastställts av 
Socialnämnden, SN § 2:7/2015 
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Kap 2 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna i budgetärendet (budget för 2015) 
Siffrorna inom parantes anger ordningen för beslutsatserna i Kommunfullmäktiges beslut 

2:1 Kommunstyrelsen 
Uppdrag i budget 2015 Verkställt Pågår Övrigt 
(19.) Anslå 15 Mkr för resecentrum och 
infartsparkeringar i Arningeområde under 
förutsättning av finansieringsavtal mellan Täby 
kommun och Österåkers kommun träffas. 

X Beslut KF § 1:10/2015-02-09 gällande att godkänna 
ett finansieringsavtal med mera. 

(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta 
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Verkställs i samband med budget 2016. 

(32.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att kardägga 
kommunägda fastigheter (kommunens anläggningar) 
med nulägebeskrivning och löpande ansvar för inre-
och yttre underhåll samt intäkter frän eventuellt 
kontrakt med olika intressenter. 

X Beräknas klart under år 2015. 

(33.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
förvaltningens kostnadsutveckling som helhet (drift, 
investering, exploateringsredovisning samt 
markförsäljning). Detta ska redovisas senast mars 
2015. 

X Beräknas klart under år 2015. 

Utredningen blev mer komplex än vad som kunde 
förutses. 

(34.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheter för effektvisering av olika 
verksamhetsområde under 2015 via utveckling av 
organisatorisk förändring och förnyelse av arbetssätt. 
En rapport ska redovisas tillsammans med "Direktiv 
och anvisningar för budget 2016 och plan 2017-
2018". Rapporten ska redovisa genomförda 
förändringar och framtida planerade förändringar. 

X 
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Uppdrag i budget 2015 Verkställt Pågår Övrigt 

(35.) Kommunstyrelsen fär i uppdrag att se över 
kvalité på upprättande av statistiska uppgifter till olika 
myndigheter. 

X Beräknas klart under år 2015. 

(36.) Kommunstyrelsen fär i uppdrag att uppdatera 
kommunens kostpolicv. 

X Arbete inom berörda förvaltningar har påbörjats 
genom en arbetsgrupp. Beräknas klart under är 2015. 

(37.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
förutsättningar för anläggande av en multihall i 
Näsvägen i samråd med Kultur- och fritidsnämnden. 

X Utredning pågår. Beräknas klart under är 2015. 

(38.) Kommunstyrelsen fär i uppdrag att utreda 
förutsättningar för anläggande av en idrottsplats pä 
Ljusterö samt idrotts- och friluftspäret i samråd med 
Kultur- och fritidsnämnden. 

X Utredning pågår. Beräknas klart under är 2015. 

(39.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar i 
samråd med Kultur- och friddsnämnden. 

X Förslag till beslut i KFN § 4:8/2015-06-11 om bland 
annat tecknande av avsiktsförklaring kring 
kommunens kulturmiljöer av riksintresse samt att 
kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo ska 
förses med skyltar. 
Kommunstyrelsen tar ställning till ärendet under 
hösten 2015. 

(40.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
uppdatera/revidera kommunens cykelplan. 

X Kommunstyrelsen tar ställning till uppdaterad 
cykelplan på sammanträde 2015-08-24 

(41.) Kommunstyrelsens får i uppdrag att 
förnya/revidera miljömål för kommunen och 
kommunens invånare. 

X Beslutsförslag beräknas vara klart 
november/december 2015. 

(42.) Kommunstyrelsen fär i uppdrag att utreda 
hantering av fastigheter/anläggningar för kommunala 
verksamheter ur ett koncernperspektiv. Utredningen 
ska beakta bäde organisatoriska och ekonomiska 
effekter. 

X Extern konsult anlitad. 
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Uppdrag i budget 2015 Verkställt Pågår Övrigt 

(43.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheter för en effektivare modell för 
lokalersättning till friskolor och skolor i stället för 
faktiska lokalkostnader till olika enheter eller utövare 
i samråd med Skolnämnden. Detta ska rapporteras till 
KS inför upprättande av "Direktiv och anvisningar 
för budget 2016 och plan 2017-2018". Modellen ska 
beakta bl.a. marknadshyror. 

X 

(44.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
förutsättningarna om separation av spill- och 
dagvatten så att det fortsättningsvis inte skickas till 
Margretelunds reningsverk. 

X Befintliga system av spill- och dagvatten är 
separerade. Löpande arbete sker av Roslagsvatten AB 
gällande kontroll av ev. felkopplingar. 

(45.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja 
arbetet med framtagande av plan samt intensifiera 
kontakterna med Trafikverket i syfte att skynda på 
med kapacitetshöjande åtgärder vid 276:an vid 
korsningen Söralidsvägen där kommunen ställer sig 
positiv till delfinansiering. 

X Anknyter till arbetet med transportstrategin. 
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2:2 Kultur- och fritidsnämnden 
Uppdrag i budget 2015 Verkställt Pågår Övrigt 
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta 
vidare med måluppfyllelse med hänsyn ull 
Kommunfullmäktiges inriktningsmäl och indikatorer. 

X Verkställs i samband med budget 2016. 

(21.) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
utvärdera söndagsöppet pa Österåkers bibliotek. 

X KFN § 4:6/2015-06-11. Under 2016 fortsatt 
utvärdering. 

(22a.) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheterna till kulturella aktiviteter för äldre 
över 65. 

X KFN § 4:5/2015-06-11. Riktlinjer ska tas fram och 
en generell äldretaxa ska införas i budget 2016. 

(22b.) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
under 2015 se över nolltaxa för barn och 
ungdomsföreningar. 

X 

2:3 Skolnämnden 
Uppdrag i budget 2015 Verkställt Pågår Övrigt 
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta 
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Verkställs i samband med budget 2016. 

(23.) Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en 
modell för uppföljning avseende samband mellan 
resursåtgång, prestation, resultat samt effekter för 
både skolor och förskolor. Resultatet ska vara 
tillgängligt pa enhetsnivå för medborgarna. 

X KUN § 9:8/2014-12-16 avseende beslut om modell -
"jämförarverktyg". 

(24.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda hur olika 
typer av ekonomiska resurser används för bl.a. 
barn/elever med särskilt stöd samt hur antal 
barn/elever med diagnoser har utvecklats i 
kommunen. 

X KUN § 7:5/2014-10-21 Utredningen anmäld till 
fullmäktige november 2014. 
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2:4 Vård- och omsorgsnämnden 
Uppdrag i budget 2015 Verkställt Pågår Övrigt 
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta 
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Verkställs i samband med budget 2016. 

(25.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utreda utveckling av hemtagningen från sjukhus 
genom att införa anpassningsstöd. 

X Beräknas klart under är 2015. 

(26.) Värd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se 
över ersättningsnivåer i särskilt boende och hemtjänst 
utifrån lokala förutsättningar i samråd med 
ekonomienheten. 

X Verkställs i samband med budget 2016. 

(27.) Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att se 
möjligheten för peng inom trygghetsboende 
(dagverksamhet). 

X Verkställs i samband med budget 2016. 

(28.) Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheter för ytterligare zon nivå pä hemtjänst 
verksamhet (för är 2014 finns tvä zoner, tätort och 
landsbvggd) inom hemtjänstens totala ram. 

X Verkställs i samband med budget 2016. 

(29.) Värd- omsorgsnämnden får i uppdrag att införa 
kommunalt bostadstillägg för personer med bostad 
med särskild service eller annan särskilt anpassad 
bostad enligt LSS fr.o.m. 1 juli 2015 inom nämndens 
tilldelade ram. Riktlinjer för genförandet av 
bostadstilläget ska beslutas av Vård- och 
omsorgsnämnden. 

X Verkställt VON § 4:10/2015-04-28 
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2:5 Produktionsstyrelsen 
Uppdrag i budget 2015 Verkställt Pågår Övrigt 
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta 
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X En redovisning gjordes PS § 5:6/2015-06-25. 
Verkställs i samband med budget 2016. 

(30.) Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
kompetensutvecklingsplan för respektive 
verksamhetsområde. 

X Verkställt PS § 5:7/2015-06-25. 

2:6 Socialnämnden 
Uppdrag i budget 2015 Verkställt Pågår Övrigt 
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta 
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Verkställs i samband med budget 2016. 

(31.) Finansiering av Österåkers kommuns del av 
Samordnings förbund Södra Roslagen ska ske inom 
Socialnämndens tilldelade ram. 

X Verkställt i samband med beslut om SN budget 2015, 
SN§ 2:5/2015-01-22 

2:7 Byggnadsnämnden 
Uppdrag i budget 2015 Verkställt Pågår Övrigt 
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta 
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Verkställs i samband med budget 2016. 

2:8 Miliö- och hälsoskyddsnämnden 
Uppdrag i budget 2015 Verkställt Pågår Övrigt 
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta 
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer. 

X Verkställs i samband med budget 2016. 

10 



Kap 3 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna utöver ärendet om budget, och i förekommande fall, inklusive beslut om beviljande av särskilt 
anslag 

3:1 Kommunstyrelsen 
KF § Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 
KF § 5:5 
/ 
2014-06-16 

Direktiv och ekonomiska 
förutsättningar för 
upprättande av förslag till 
budget 2015 och plan 2016-
2017 

Beslut 
1. Direktiv och anvisningar för 
2015-2017 godkänns. 
2. Preliminära ramar avseende 
drift anvisningar för 
Kommunstyrelsen och nämnder 
fastställs. 
3. Styrelse och nämnder delges 
direktiv och anvisningar inför 
arbetet med budget 2015 och 
planer 2016-2017. 

4. Kommunstyrelsen fär i uppdrag att ta 
fram en plan för byggande av 
friidrottsanläggning med hänsyn till de ramar 
som ingår i direktiv och anvisningar för 
budget 2015 och plan 2016-2017 samt en 
plan för fortsatt utveckling av detta projekt. 

X Projektering av 
idrottsanläggning pågår. 
F örfrägningsunderlag 
godkändes av 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott, AU § 
8:3/2015-07-15. 

KF §5:15 
/ 
2014-06-16 

Ställningstagande till 
översiktsplanens aktualitet 

Beslut 
1. Huvuddragen i 
översiktsplanen fran 2006 
bedöms vara aktuella. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram en plan och genomföra insatser för att 
främja dialogen om översiktsplanen med 
medborgarna. 
3. Kommunstyrelsen fär i uppdrag att 
tillsätta en referensgrupp med bred 
politisk sammansättning. 
4. I en kommande översiktsplan öka fokus 
pä hållbar utveckling och analys av 
konsekvenser ur ett miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. 

3.X 

2.X 

4.X 

2. Arbete med översiktsplan 
pågår och beslut väntas 
behandlas av 
Kommunfullmäktige 
årsskiftet 2017/2018. 

3.Verkställd. KS 2015-02-16, 
§3:28, KS 2015-05-06, §7:5 

4. Se punkt 2. 
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KF § Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 
KF § 5:16 
/ 
2014-06-16 

Andringar i bolagsordningar 
och ägardirektiv för 
Roslagsvatten AB och dess 
dotterbolag 

Beslut 
1. Anta kompletteringar av 
bolagsordningar för 
Roslagsvatten AB och dess 
dotterbolag (i enlighet med 
Roslagsvatten AB:S bilaga, 
daterad 2013-11-25), 
innebärande att 
a) verksamhets föremålen samt 
ändamålet med bolagens 
verksamhet tydliggörs. 
b) de begränsningar som finns 
med hänsyn till de kommunala 
befogenheterna i 2 kap. 
kommunallagen tydliggörs. 
c) en bestämmelse om exklusiv 
kompetens för bolagsstämman 
införs. 
2. Anta kompletteringar för 
Roslagsvatten AB och i 
tillämpliga delar dess 
dotterbolag med en föreskrift 
om att bolagsstyrelsen i 
årsredovisningarna ska uttala sig 
om verksamhetens förenlighet 
med bolagsordningen m.m. 

3. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att fatta 
årliga beslut om vissa förhållanden i de 
kommunala bolagen med underlag från 
årsredovisningarna och vid behov föreslå 
kommunfullmäktige att 
besluta om åtgärder. 

X Pågår och verkställs i 
samband med fullmäktiges 
behandling av 
årsredovisningen. 
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?) 

Li
_ 

Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 
KF §6:10 
/ 
2014-09-01 

Beslut om lokalt antagande 
av bestämmelser om 
omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda(OPF-KL) 

2. Utse Kommunstyrelsen dll 
pensionsmyndighet som därmed får i 
uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter 
enlig OPF-KL. 

2.X 2. Kommunstyrelsen har 
utsett personalberedning som 
beslutar om 
tillämpningsföreskrifter. 

Beslut 
1. Anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda (OPF-KL) 
att tillämpas på förtroendevalda 
som nytillträder uppdrag efter 
valet 2014 eller senare. 

3. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
revidera arvodesreglementet 
— Bestämmelser avseende arvoden och 
ersättningar till Österåkers kommuns 
förtroendevalda samt stöd till politiska 
partier — med anledning av de ändrade 
pensionsreglerna 

3.X 3. Arvodesreglementet — 
Bestämmelser avseende 
arvoden och ersättningar till 
Österåkers kommuns 
förtroendevalda samt stöd till 
politiska partier - har tillförts 
bilaga med de antagna 
bestämmelserna om 
omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda 
(OPF-KL). 

KF §7:17 
/ 
2014-12-20 

Styrmodells-
principer for beställar-
utförarorganisationen i 
Österåkers kommun, 

Beslut 
1 .Fastställa styrmodellsprinciper 
för beställar-
utförarorganisationen. 
3. All text där ordet kund 
används byts ut till ordet 
medborgare. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att 
regelbundet anpassa och komplettera 
tillämpningsanvisningarna 

X Arbete pågår. 
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Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 
KF § 9:32 
/ 
2014-12-15 

Justering av avfallstaxa samt 
taxa för hämtning av slam 
och fett 

Beslut 
1. Justera Österåkers avfallstaxa 
samt Österåkers taxa för 
hämtning av slam och fett i 
enlighet med Österåkers vatten 
AB styrelsebeslut daterat 2014-
09-29 att gälla fr.o.m. 2015-01-
01. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att undersöka 
möjligheten till att återinföra hämtning av 
grovsopor hos hushallen en gäng per är. 

X Pågår. Ärendet har 
överlämnats till 
Roslagsvatten. De förväntas 
ge besked i frågan efter 
sommaren. 

KF §9:33 
/ 
2014-12-15 

Reglementen för nämnder 
och styrelser i Österåkers 
kommun för mandatperioden 
2015-2018 

Beslut 
1. Anta reglementen för 
Kommunstyrelse och övriga 
nämnder, inklusive 
Produktionsstyrelsen, samt 
Valnämnden och 
Överförmyndare, för 
mandatperioden 2015-2018, i 
enlighet med tjänsteudätande 
jämte bilaga, daterat 2014-11-06. 

O.B.S ytterligare 7 beslutsatser 
gällande mandattider och 
redaktionella ändringar i 
reglementen. 

9. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma 
med förslag om 
komplettering av Valnämndens reglemente 
avseende nämndens verksamhetsområde 
och uppdrag. 

X Verkställt. Valnämndens 
reglemente reviderades 
KJF § 2:35/2015-03-16. 
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KF § Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 
KF § 2:37 
/ 
2015-03-16 

Ändring av bestämmelser 
avseende stöd till politiska 
partier representerade i 
fullmäktige för 
mandatperioden 2015-2018 

Beslut 
1. Ändring av de nuvarande 
bestämmelserna § 24 "Politisk 
beredning" respektive § 25 
"Politisk sekreterare", i enlighet 
med tjänsteudätande, daterat 
2015-01-26. 

2. Kommunstyrelsen far i uppdrag att se 
över förutsättningarna för arbetsplats för de 
partier i Kommunfullmäktige som idag ej 
finns pä plats. 

X 

KF § 2:38 
/ 
2015-03-16 

Svar på motion nr 2/2014 från 
Ann-Christine Furustrand (S) 
— Ständig medborgardialog i 
centrum 

Bifalla motionen innebärande att Österåker 
inrättar en plats centralt i Åkersberga för 
ständig medborgardialog. 

X 
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3:2 Kultur- och fritidsnämnden 

LL
. 

Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 

KF §7:19 
/ 
2014-10-20 

Svar på motion nr 4/2014 från 
Marie Ende (S) -Österåker -
en vattensäker kommun 

Beslut 
2. Kostnaden för medlemskap i 
Svenska Livräddningssällskapet 
2500 kr och 10 000 kr för 
certifiering finansieras inom 
Kultur- och 
utbildningsnämndens budget. 

1. Bifalla motionen innebärande en 
revidering av det övergripande trygghets-
och säkerhetsprogrammet för att uppfylla 
certifiering Vattensäker kommun, samt 
ansöka om medlemskap i Svenska 
Livräddningssällskapet 

X 

X 

Medlemskap bekräftat hos 
Svenska 
Livräddningssällskapet. 

Arbete med revidering av 
trygghets-och 
säkerhetsprogrammet pågår 
tillsammans med 
kommunens 
säkerhetsansvarig, och 
beräknas klart 2015/2016. 
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3:3 Skolnämnden 
KF§ Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 

KF § 1:6 
/ 
2015-02-09 

Svar på medborgarförslag nr 
5/2013 — Bra och näringsrik 
mat till alla i skolan 

Beslut 
1. Anse medborgarförslag nr 
5/2013 besvarat med hänvisning 
till att de nationella riktlinjerna 
om näringsriktiga maltider i 
skolan följs samt att en ny 
kostpolicy ska tas fram utifrån 
bland annat Livsmedelsverkets 
nya rekommendationer och 
tillagningskök ska, där det är 
praktiskt möjligt, finnas pä 
skolan. 

2. Uppdra till Skolnämnden att utreda om 
Österåkers skolor kan servera frukost för 
elever 

X Pågår och beräknas klart 
under år 2015. 

KF § 1:19 
/ 
2015-02-09 

Revidering i reglementet för 
Kultur- och fritidsnämnden 
avseende Barn- och 
ungdomsrådets 
organisatoriska tillhörighet 

Beslutl. I reglemente för 
Kultur- och fritidsnämnden 
under 1 § stryka texten "samt 
Barn- och ungdomsrådet". 

2. Skolnämnden beslutar själva om 
inrättande av ett Barn- och ungdomsråd 

X Informerat om i 
SKN § 3:11/2015-04-28 men 
beslut om tillsättande av råd 
har ännu inte skett. 
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KF § Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 

KF §2:41 Svar på motion nr 31/2012 1. Bifalla motionen i enlighet med följande l.X Pågår och beräknas klart 
/ från Sara Kjernholm (MP) - reviderade lydelse: att mal om under år 2015/2016. 
2015-03-16 Mål, plan och riktlinjer för personaltäthet i förskolan tas fram utifrån 

barngruppers storlek i tillgänglig forskning, erfarenheter och goda 
förskolan exempel. exempel. 

2.X Skolförvaltningen ansvarar 
2. En plan tas fram för hur personaltätheten för att ta fram sådan plan 
ska öka för att nä målen om ca 5,2 barn per vilket kommer ske i 
vuxen och minska barngrupperna successivt verksamhetsplan för är 2016. 
i storlek 
samt verka för ett ökat antal utbildade 3.X Se ovan. pedagoger. 

3.X Se ovan. 

3. Uppdraget redovisas senast december 
2016. 
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3:4 Socialnämnden 
KF § Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 

KF § 5:17 
/ 
2014-06-16 

Inrättande av sociala 
insatsgrupper för att hjälpa 
ungdomar och unga vuxna 

Beslut 
2. Verksamheten avseende 
sociala insatsgrupper för att 
hjälpa ungdomar och unga 
vuxna startas upp under hösten 
2014. Finansiering under 2014 
sker inom Socialnämndens 
budgetram. 
3. I budgeten för 2015 beakta 
finansiering för verksamheten 
avseende sociala insatsgrupper 
för att hjälpa ungdomar och 
unga vuxna. Verksamheten 
beräknas kosta 1 MKR ärligen. 

1. Uppdra ät Socialnämnden att inrätta 
sociala insatsgrupper som en insats för att 
hjälpa ungdomar och unga vuxna att bryta 
en kriminell livsstil. 

4. Kommunstyrelsen får en redovisning av 
arbetet under våren 2015. 

1. X 

4.X 

1. Genomfört, beslut om SN 
budget 2015: SN § 2:5/2015-
01-22 

4. Redovisning sker vid KS 
sammanträde 2015-08-24. 
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3:5 Vård- och omsorgsnämnden 
KF § Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 

KF § 6:20 
/ 
2014-09-01 

Boendeprognos för 
Socialnämndens respektive 
Vård- och omsorgsnämndens 
målgrupper samt uppdrag till 
Vård- och omsorgsnämnden 
med anledning av boende-
prognosen 

1. Ge Vård-och omsorgsnämnden i uppdrag 
att inom budgetram genomföra en 
upphandling av en gruppbostad enligt LSS 
för personer med funktionsnedsättning 
inklusive tillgång till lokal och drift av 
verksamheten. 
2. Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag 
att i samråd med Armada 
Fastighets AB undersöka förutsättningarna 
för att bygga en 
gruppbostad för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

1.X 

2.X 

1. Arbete pågår i dialog med 
utförare för att finna en 
adekvat lösning. 

2. Förutsättningar undersöks 
för bostäder på samma tomt 
som gruppbostaden 
Skogstäppan är belägen pä. 

KF § 8:13 
/ 
2014-1 1-17 

Hälso- och sjukvård i bostad 
med särskild service och 
daglig verksamhet, LSS 

Besluta i enlighet med (KSL) 
rekommendation under förutsättning att 
Vård- och omsorgsnämndes budget för 
nettokostnader förstärks med 3 950 000 
kronor frän är 2016. 

X Genomfört. Beslut VON § 
8:4/2014-09-30. 
Budgetförstärkningen gäller 
från år 2016. 
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3:6 Armada Fastighets AB 

Li
_ 

Ärenden Uppdrag Verkställt Pågår Övrigt 

KF § 1:20 
/ 
2015-02-09 

Förstudie särskilt boende för 
äldre på Ljusterö 

Beslut 
1. Godkänna rapporten om 
förstudie Ljusterö särskilt 
boende. 
3. Lämplig placering avgörs 
under projekteringen. 
4. Finansiering av projektet sker 
genom framtida hyra av särskilt 
boende pä Ljusterö som utges 
ull Armada Fastighets AB och 
som får uppgå till maximalt 
2 044 000 kr per är. 
5. Vård- och omsorgsnämndens 
begäran om förstärkt budgetram 
med 10 373 596 kr per helår 
frän och med 2017 eller när det 
särskilda boendet står färdigt 
beaktas i budgeten för 2017. 

2. Ge Armada Fastighets AB i uppdrag att 
gemensamt med Vård- och 
omsorgsnämnden projektera för ett särskilt 
boende för äldre med tio platser vid 
Görjansgården, med möjlighet till parboende 
6. Ge Vård- och omsorgsnämnden i 
uppdrag att ta fram förslag på ersättning för 
särskilt boende på Ljusterö inför budget 
2017. 
7. Se över möjlighet till utökning av den 
gemensamma lokalytan på Görjansgården 
vid anslutning enligt (alternativ B) dä detta 
behövs med tanke på större verksamhet med 
bland annat rullstolar. 

2.X 

6.X 

7.X 

2. Pågår. Arbetat har startat 
men det har inte skett någon 
beställning. 

6. Pägär och genomförs i 
samband med budget 2017. 

7. Pågår i samband med 
projekteringen. Kommer att 
framgå av beställningen efter 
att projekteringen är 
genomförd. 
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