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Sammanställd rapport avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente, uppdrag givna i Budget 2021 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 2020-07-01- 2021-06-30)  
 

 Kap 2 – Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av Kommunallagen 5 kap 4 §, i ärende om budget för 2021 
 

 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 2020-07-01-2021-06-30)  
 

  

Kap 1 Ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna via deras reglementen (tidsperiod 2020-07-01-2021-06-30) 
 

 

 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  
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Delegering särskilt angivet i gällande  

reglemente 
Antal Kommentar (vem beslutade, om ej  

beslut så vem verkställde) 
Kommunens förvaltningsorganisation  
 

1 Ny enhet inom Näringsliv- och 
utvecklingsavdelningen sedan 1 december 
2020 - Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten.  
Beslutat av Kommundirektören 

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

1 Kommunstyrelsen inrättade och utsåg 
ledamöter till beredskapsutskottet på 
sammanträde 2021-03-22 

Ge uppdrag att upprätta detaljplan, 
program och områdesbestämmelser samt 
att besluta i fråga vid plansamråd, 
programsamråd samt granskning av 
detaljplaner 

1 planprogram  
(Program för Hacksta/Berga- 
samråd) 
3 granskningsbeslut  
(dpl för utökning av värmeverket, 
dpl för Runö 7;123, dpl för 
Slussholmen)  
3 samrådsbeslut  
(dpl för utökning av värmeverket, 
dpl för Näsängen, dpl för Tuna 
6:151) 
3 planuppdrag  
(dpl för nytt skyttecenter, skeppsbol 
1:69, dpl för Säby 2:31 mfl, dpl för 
Dragontorpsvägen) 
 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
 
 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
 
 
 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
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Delegering särskilt angivet i gällande  

reglemente 
Antal Kommentar (vem beslutade, om ej  

beslut så vem verkställde) 
Godkänna planavtal för upprättande av 
förstudier och detaljplaner samt program, 
föravtal om överenskommelser om 
genomförande av detaljplaner samt 
program 

2 plankostnadsavtal  
(dpl för Näsängen, dpl Säby 2:31) 
1 uppdrag om förstudie  
(skyttebana skeppsbol 1:69) 
2 ramavtal                                                     
(Pilstugetomten västra etapp 2 och 3 
och Tuna 6:151 mfl.) 

Planchef och chef för mark och stora 
projekt, exploateringschef 
Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen 
 

Beslut om antagande, ändring eller 
upphävande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser då bestämmelserna 
om förenklat förfarande 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 

1 köp 
2 försäljningar 
 
8 övriga beslut till exempel 
överenskommelse om 
fastighetsreglering, övriga 
överenskommelser och servitutsavtal 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
 
Exploateringsenheten  

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

1 beslut om tillägg i 
exploateringsavtal 
 
 
 
 

Chef Mark och stora projekt 



     2021-09-20 

4 
 

Delegering särskilt angivet i gällande  

reglemente 
Antal Kommentar (vem beslutade, om ej  

beslut så vem verkställde) 
Vid behov göra ombudgeteringar av 
investeringsbudgeten inom de ramar som 
satts för respektive objektgrupp i enlighet 
med kommunfullmäktiges budgetbeslut 
 

5 3 ombudgeteringar av Kommunstyrelsen 
på sammanträde 2020-11-16: 
- från projektet naturreservat Täljö och 
   Näs till Investeringsprojekt Smedbyån 
- från projektet skate-,cykel-och 
  ungdomspark till Investering i 
  idrottsanläggningar 
- från projektet Biskopstuna till 
  Investering i Ekbacken 

 

2 ombudgeteringar av Kommunstyrelsen 
på sammanträde 2021-05-03: 
- från Projekt Reinvestering gator och 
  vägar Säbybron till Investeringsprojekt 
  idrottsanläggningar konstgräs  
- från investeringsprojekt 
  Kråkbergsparken till 
  Investeringsprojekt Bergsättraparken 

Utarrendera, uthyra eller annars upplåta 
fastighet som tillhör kommunen i de fall 
detta inte ankommer på annan nämnd 

3 markupplåtelseavtal 
 

17 övriga beslut till exempel 
gällande torghandel, tillstånd för 
matvagn medmera.  

Exploateringsingenjör 
 

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 
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Delegering särskilt angivet i gällande  

reglemente 
Antal Kommentar (vem beslutade, om ej  

beslut så vem verkställde) 
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  

Yttranden enligt lagen om allmän 
kameraövervakning (2013:460) 
 

Inga Med anledning av att den nya 
kamerabevakningslagen trädde i kraft  
2018-05-25, begränsades kravet på 
tillstånd till myndigheter och utförare av 
uppgifter av särskilt allmänt intresse. 
Detta har medfört att färre ansökningar 
inkommer till tillståndsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och 
därmed IMY:s begäran om yttranden av 
kommunen. 
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Delegering särskilt angivet i gällande  

reglemente 
Antal Kommentar (vem beslutade, om ej  

beslut så vem verkställde) 

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. 

Avge yttranden som berör flera nämnder Inga  

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

Inga  
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Delegering särskilt angivet i gällande  

reglemente 
Antal Kommentar (vem beslutade, om ej  

beslut så vem verkställde) 
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 omhänderta 
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 

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  
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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 av enhetschef 2020-12-21 
Socialnämnden har 2019-02-21 § 2:13 
delegerat till ansvarig enhetschef att årligen 
fördela riksnormen i de aktuella ändamåls-
posterna och redovisa detta till 
Socialnämnden 
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Kap 2 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna i budgetärendet (budget för 2021)  

Siffrorna inom parantes anger ordningen för beslutsatserna i Kommunfullmäktiges beslut 

2:1 Kommunstyrelsen 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt 
Kommunfullmäktiges ramar samt läsa in 
internbudgeten i ekonomisystemet senast den 31 
januari 2021. 

X  Beslut på sammanträde 2021-01-11 § 1:19 

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljningen per mars och 
september enligt ekonomiavdelningens mall. 

X  
 
 
X 

Redovisat per mars på sammanträde 2021-05-03 § 
5:14 
 
Pågår 

30. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och 
under året genomföra insatser för att motverka 
stigande arbetslöshet och långvarigt 
försörjningsstöd.   

 X Den nya arbetsmarknads- och integrationsenheten 
har under året utvecklat sitt arbetssätt med fokus på 
kartläggning, matchning och anställning. Nya 
målgrupper har tillkommit i nära samarbete med 
socialförvaltningen. Utvärdering av resultatet väntas 
ske under 2022.  

31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för att öka kunskapen om och 
förebygga förekomsten av invasiva arter som kan 
drabba markägare i kommunen. 

 X Projektet uppstartas under september 2021. 
Beräknas kunna vara klart under 2021. 

 

32. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga 
behovet inom egen regi av ytterligare 
kompetenser inom det Centrala elevhälsoteamet. 
 

X  Samtliga kompetenser finns i enlighet med skollagen 
och Elevhälsans uppdrag. Övriga kompetenser som 
omnämnts har varit del av landsting/regions 
åtagande och finansiering. 
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2:2 Kultur- och fritidsnämnden 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar samt läsa in internbudgeten i 
ekonomisystemet senast den 31 januari 2021. 

X  Beslut på sammanträde 2021-01-21 § 1:4 

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljningen per mars och 
september enligt ekonomiavdelningens mall. 

X  

 
 
X 

Redovisat per mars på sammanträde 2021-05-27 § 
3:4, månadsuppföljning per mars 2021 
 
Pågår 

23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att 
utreda möjligheterna och formerna för att starta ett 
sportotek. 

 X Arbetet med uppdraget pågår och planeras 
beslutas i Kultur- och fritidsnämnden den 11 
november 2021. 

 

2:3 Förskole- och grundskolenämnden 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar samt läsa in internbudgeten i 
ekonomisystemet senast den 31 januari 2021. 

X  Beslut på sammanträde 2021-01-26 § 1:3 

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljningen per mars och september enligt 
ekonomiavdelningens mall. 

X  
 
 
X 

Redovisat per mars på sammanträde 2021-05-17 § 
3:4, månadsuppföljning per mars 2021 
 
Pågår 

24. Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag 
att införa ett strukturbidrag för resursskolor som ska 
gälla från och med januari 2021. 

X  Beslut på sammanträde 2020-11-17 § 8:8. 
Genomfört. 
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2:4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar samt läsa in internbudgeten i 
ekonomisystemet senast den 31 januari 2021. 

X  
 
 

Beslut på sammanträde 2021-01-28 § 1:4 

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljningen per mars och september enligt 
ekonomiavdelningens mall. 

X  
 
 
X 

Redovisat per mars på sammanträde 2021-05-20 § 
3:4,månadsuppföljning per mars 2021 
 
Pågår 

 

 

2:5 Vård- och omsorgsnämnden 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar samt läsa in internbudgeten i 
ekonomisystemet senast den 31 januari 2021. 

X  Beslut på sammanträde 2021-01-26 § 1:7  
 
 

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsuppföljningen per mars och september enligt 
ekonomiavdelningens mall. 
 
 

X  
 
 
X 

 
 

Redovisat per mars på sammanträde  
2021-04-21 § 4:10 
 
Redovisning riktade bidrag per september redovisas 
2021-10-19 
 
 
 
 



     2021-09-20 

12 
 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

25. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
göra en kompetensinventering inom 
verksamhetsområdet daglig verksamhet. Uppdraget 
ska återrapporteras till nämnden 
senast 15 september 2021. 

X  Inventeringen visade att kompetensen varierar inom 
de olika verksamheterna. Produktions-förvaltningen 
har en plan för kompetensutveckling. I avtalen är 
det kravställt att utföraren ska stå för den 
kompetensutveckling som behövs i verksamheten. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade på 
sammanträde 2021-08-24 att återrapportera 
uppdraget till Kommunfullmäktige.  

26. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att, i 
samråd med digitaliseringsavdelningen, kartlägga 
behovet av kompentensutveckling inom IT för 
personal som arbetar inom området 
funktionsnedsatta.  

X  Kartläggningen visade att det finns ett behov av 
ytterligare kunskaper i personalgrupperna gällande 
det direkta och brukarnära stödet till brukarna inom 
området välfärdsteknik. I avtalen är det kravställt att 
utföraren ska stå för den kompetens-utveckling 
som behövs i verksamheten. Vård- och 
omsorgsnämnden beslutade på sammanträde 2021-
08-24 att återrapportera uppdraget till 
Kommunfullmäktige.  

27. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utarbeta en modell så att samtliga särskilda boenden 
i kommunen kan Silviacertifieras.  

X  Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet på 
sammanträde 2021-08-24 och föreslog att 
kommunen genomför en satsning för att möjliggöra 
Silviahemscertifiering av samtliga verksamheter 
inom särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet 
och träffpunkter i Österåkers kommun. Detta ska 
finansieras genom statsbidrag ”säkerställa god vård 
och omsorg av äldre personer” där Österåkers 
kommun tilldelats 16 676 071 kronor. 
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Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

28. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utreda kostnader och former för införandet av 
mobila trygghetslarm för äldre och funktions-
nedsatta. Uppdraget ska återrapporteras till 
nämnden senast den sista april 2021. 

X  Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet på 
sammanträde 2021-08-24 och föreslog att införa en 
pilotstudie gällande mobila trygghetslarm. 
Återrapportering till Kommunfullmäktige sker 
under hösten 2021.  

 

 

 

 

 

2:6 Socialnämnden 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar samt läsa in internbudgeten i 
ekonomisystemet senast den 31 januari 2021. 

X  Beslut på sammanträde 2021-01-28 § 1:4 
 

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

X  
 
 
X 

Redovisat per mars på sammanträde  
2021-04-22 § 4:8 
 
Redovisning riktade bidrag per september 
redovisas 2021-10-21 
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2:7 Byggnadsnämnden 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar samt läsa in internbudgeten i 
ekonomisystemet senast den 31 januari 2021. 

X  Beslut på sammanträde 2021-02-16 § 2:7 

 

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

 X  Inga riktade bidrag finns redovisade i 
månadsuppföljning för mars. Månadsuppföljning 
för september blir klar i oktober 

 

 

2:8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar samt läsa in internbudgeten i 
ekonomisystemet senast den 31 januari 2021. 

X  Beslut på sammanträde 2021-01-19 § 1:8 

 

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

 X Inga riktade bidrag finns redovisade i 
månadsuppföljning för mars. Månadsuppföljning 
för september blir klar i oktober 
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2:9 Tekniska nämnden 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar samt läsa in internbudgeten i 
ekonomisystemet senast den 31 januari 2021. 

X  Beslut på sammanträde 2021-02-23 § 1:8 

 

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

 X Inga riktade bidrag finns redovisade i 
månadsuppföljning för mars. Månadsuppföljning 
för september blir klar i oktober. 
 

29. Tekniska nämnden får i uppdrag att uppdatera 
kommunens cykelkarta och att från och med 2021 
inkludera enskild mark. 

X  Uppdraget har verkställts genom att ny cykelkarta 
har tagits fram. Uppdraget ska återrapporteras till 
Tekniska nämnden i november 2021 och därefter 
vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. Effekten av verkställandet 
blev att ny cykelkarta finns att dela ut. 

 

2:10 Val- och demokratinämnden 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar samt läsa in internbudgeten i 
ekonomisystemet senast den 31 januari 2021. 

X   

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

  Har ej förekommit riktade bidrag.  
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2:11 Armada Fastighets AB 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

34. Armada Fastighets AB får i uppdrag att 
renovera förskolor och skolor i eget 
fastighetsbestånd. Samråd ska ske med 
kommunstyrelsens förvaltning gällande 
prioritering av enheter. Renoveringarna ska 
vara klara augusti 2022 och omfattar även 
den inre lärmiljön. 

 X Åtgärdslista för att rusta upp skolor och förskolor är 
framtagen i ett samarbete mellan 
Produktionsförvaltningen, Lokalförsörjningsenheten och 
Armada. Pågående status för uppdraget samt innehållet i 
åtgärdslistan är redovisad för Armada Fastighets AB:s 
styrelse på styrelsemötet den 22:a juni 2021.  

35. Armada Fastighets AB får i uppdrag att 
utreda möjligheten att installera solceller på 
kommunala fastigheter, både befintliga och 
nyproducerade. 

 X En möjlighetsutredning är framtagen avseende lämpliga 
fastigheter att installera solceller på inom 
Armadakoncernens fastighetsbestånd. Utredningen som 
även innehåller en ekonomisk bedömning för 
installationerna är presenterad för Armada Fastighets AB:s 
styrelse på styrelsemötet den 22:a juni 2021. Fortsatt arbete 
pågår.  

36. Armada Fastighets AB får i uppdrag att 
utveckla fler trygghetsboenden i kommunen 

 X Tre olika alternativ för att utveckla fler trygghetsboenden i 
Österåker är framtagen. Alternativen presenterades för 
Armada Fastighets AB/Armada Bostäders AB:s styrelse på 
styrelsemötet den 20:e april 2021. Styrelsen valde att gå 
vidare med två av dessa alternativ i enlighet med 
rekommendation från företagsledningen. Dessa två 
alternativ arbetas nu vidare med. Det ena alternativet som 
arbetas vidare med är att utöka trygghetsboendet 
Solgården. Dialog pågår med Socialförvaltningen för att 
omlokalisera några av lägenheterna som de har på adressen 
för att det ska bli ett bra renodlat och utökat 
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trygghetsboende. I början av 2022 kan uthyrning troligtvis 
startas för ett utökat trygghetsboende.  
Det andra alternativet som arbetas vidare med är att bygga 
ett nytt trygghetsboende på den byggrätt som 
Armadakoncernen redan äger i närheten av 
Solskiftesskolan.   

 

2:12 Österåkersvatten AB 

Uppdrag i budget 2021 Verkställt Pågår Övrigt 

33. Österåkersvatten AB får i uppdrag att utreda 
och införa en säker och hållbar lösning för 
återvinning av bilbatterier på Brännbackens ÅVC. 
 

X  Sedan den 30:e april i år tar Roslagsvatten åter 
emot bilbatterier på ÅVC Brännbacken. Vi har 
specialtillverkat ett låst mottagningsskåp som 
öppnas av personalen vid kundavlämning. Efter ca 
en månads drift kan vi konstatera att det hittills har 
fungerat mycket bra. Sorteringsinformationen är 
även uppdaterad på Roslagsvattens hemsida.  

 

 

Kap 3 Ej aktuellt denna tidsperiod 


