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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04 

AU § 2:10 Dnr. KS 2014/0372-01 

Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i 
ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 
15 § kommunallagen 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare 

Sammanfattning 
I ärende om Redovisning från nämnderna enlig 3 kap 15 § Kommunallagen (KL), vilket 
noterades i beslut 2014-09-01, KF § 6:12/2014, redovisades bland annat hur nämnderna har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av KL 3 kap 12 §. I 3 kap 12 
§ anges: "I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige 
uppdra åt en nämnd att genomför en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige fastställt, om inte någon att följer av lag". 
Med anledning av redovisningen som fullmäktige tog ställning till den 1 september 2014, görs 
en uppföljning av de uppdrag som då redovisades som ej verkställda. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-02-02 

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

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Stina Nilsson 
Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-02-02 
Dnr KS 2014/0372 

Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i 
ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen noterar sammanställd rapport till protokollet avseende de uppdrag som 
redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 
3 kap 15 § Kommunallagen. 

2. Kommunstyrelsen anmodar berörda nämnder som ännu inte verkställt uppdrag givna i budget 
för år 2014, att göra detta. 

3. Samtliga uppdrag givna i budget för år 2014 som inte verkställs inom angiven tid eller som på 
annat sätt avviker från det uppdrag som är givet av Kommunfullmäkdge, ska, från berörda 
nämnder, rapporteras ull Kommunstyrelsen i samband med Kommunstyrelsens behandling av 
årsredovisningen avseende år 2014. 

4. Kommunstyrelsen anmäler rapporten till Kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL), vilket noterades i 
beslut 2014-09-01, KF § 6:12/2014, redovisades bland annat hur nämnderna har fullgjort de 
uppdrag som fullmäkdge givit nämnderna, med stöd av I<L 3 kap 12 §. I 3 kap 12 § anges: "I 
samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäkdge uppdra åt en nämnd 
att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om 
verksamheten som fullmäkdge fastställt, om inte något annat följer av lag". Med anledning av 
redovisningen som fullmäktige tog ställning till den 1 september 2014, görs en uppföljning av de 
uppdrag som då redovisades som ej verkställda. 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Uppsiktsplikten innefattar en rätt att anmoda övriga nämnder, göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande 
organ ingriper. KL 6 kap 3 § anger: "Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i 
kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna 
fullgöra sina uppgifter". (KL s 398). Mot bakgrund av att Kommunstyrelsen givits denna särställning 
av lagstiftaren bör Kommunstyrelsen ha uppsikt över att de uppdrag givna av Kommunfullmäkdge 
givna i budget för år 2014, verkställs. Om uppdragen inte kan verkställas inom angiven tid eller på 
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0 Österåker 

annat sätt avviker från det uppdrag som är givet av Kommunfullmäktige bör därför 
Kommunstyrelsen informeras om detta, som därefter har möjlighet att agera. 

Bilagor 
1. Sammanställd rapport - Rapport avseende de uppdrag som inte redovisats som verkställda i 

ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen daterat 2015-02-02. 
2. Kommunfullmäktiges protokoll, KF § 6:12/2014 

/' 

Jan-Olof Friman 

/ •// Kanslichef Kommundirektör 

/ 
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Bilaga 2015-02-02 

Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 
3 kap 15 § Kommunallagen 

Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av Kommunallagen 3 kap 12 §, i ärende om budget för 2014 eller i ärende där särskilt anslag 
beviljats, med stöd av Kommunallagen 3 kap 12 §. 

Kap I Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna i budgetärendet (budget för 2014) och i ärenden där särskilt anslag beviljats, med stöd av 
Kommunallagen 3 kap 12 § 

Siffrorna inom parantes anger ordningen för beslutsatserna i Kommunfullmäktiges beslut 

1:1 Kommunstyrelsen 

Uppdrag i budget 2014 Verkställt Pågår Övrigt 
(26.) Anslå 1,8 Mkr för välkomstskylt vid E 18 under 
förutsättning av avtal med markägaren samt att 
tillstånd från Trafikverket ges. 

X Arrendeavtal med markägaren är klar. Ansökan om 
tillstånd gjord till Länsstyrelsen. Ansökan avslagen av 
Länsstyrelsen. 1,8 Mkr ingår i SBFs investeringsbudget. 
Alternativ välkomstskylt under utredning. 

(27.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram 
en 10-årig underhällsplan för det kommunala 
vägnätet. En rapport ska redovisas senast mars 2014. 

X En första delrapport lämnades till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 11 augusti respektive 1 
september, KF § 6:15/2014. Underhällsplan framtagen, 
redovisas för Kommunstyrelsen i mars 2015. 

(28.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
framtida infrastrukturåtgärder samt upprätta riktlinjer 
för huvudmannaskap för allmän plats i olika typer av 
områden i enlighet med översiktsplanen. 

X En långsiktig investeringsplan är framtagen för 
infrastruktur och arbete med riktlinjer för 
huvudmannaskap för allmän plats pågår. 
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Uppdrag i budget 2014 Verkställt Pågår Övrigt 

(29.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
konsekvenser vid eventuellt överförande av 
huvudmannaskapet från enskilda vägar i kommunen 
och konsekvenserna för de fastighetsägare som idag 
har enskilda vägar. 

X Arbete med konsekvensbeskrivning pågår. 

(30.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att rapportera 
rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/berörda 
kalkyler för att säkerställa genomförande av 
exploateringsredovisning/plan utifrån en 
matchningsprincip samt investeringar inom 
samhällsbyggnads förvaltningen. Detta ska redovisas 
senast juni 2014. 

X Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2015 
beslutat att en ekonomisk översyn av 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet skall göras 
under 2015. Det tidigare uppdraget från 2014 kommer 
att bakas in i detta nya uppdrag. 

(31.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga 
vilka kulturarv som finns i kommunen samt var 
ansvaret för drift och underhåll ligger i dagsläget. 

X Kommunstyrelsen har i sin behandling av reglementena 
(vilka antogs KF § 9:33) föreslagit att ansvar för 
kulturarvsfrågor åligger Kultur- och fritidsnämnden: 
"Ansvara för kulturmiljöfrågor som rör bevarande, vård och 
lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer 
av kulturhistoriskt och/eller estetiskt värde". 
Kartläggning i stort sett slutförd och beräknas 
behandlas av Kommunstyrelsen i mars 2015. 

(32.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten för lärlingsplatser i samarbete inom 
Stockholm Nordost (STONO) i syfte att minska 
ungdomsarbetslösheten. 

X Utredning har genomförts. 
Ärendet beräknas behandlas av Kommunstyrelsen i 
mars 2015. 

(33.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
miljömål för kommunen och kommunens invånare. 

X Utredning pågår under ledning av miljöstrateg. Förslag 
till struktur och arbetssätt finns framtaget. Fortsatt 
process och tidsplan behöver förankras. 

(34.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheter för återvinnings-central på Ingmarsö för 
att värna skärgårdsmiljön. 

X Utredning pågår under ledning av miljöstrateg och i 
samarbete med Roslagsvatten och Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen. Ett första steg är en 
återvinningsstation vid Åsättra på Ljusterö. 
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2:2 Kultur- och utbildningsnämnden 

Uppdrag i budget 20 S 4 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Kultur- och utbildningsnämnden 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 på enhetsnivå för 
medborgarna 

X Modell för uppföljning och utvärdering av förskolor 
och skolor antogs av Kultur- och utbildningsnämnden 
2014-12-16, KUN § 9:8. Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 2015-02-09. 

(19.) Kultur- och utbildningsnämnden 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 Kultur- och utbildningsnämnden överlämnade i beslut 
tjänsteutlåtande och utredning till Kommunfullmäktige, 
2014-10-21, KUN § 7:5/2014. Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 2014-11-17. 

(20.) Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att utreda behovet kring fritidsverksamhet för 
ungdomar med funktionshinder som inte har 
möjlighet att ta del av fritidsutbud som erbjuds. 

X Kultur- och utbildningsnämnden överlämnade i beslut, 
förvaltningens redovisning med slutsatser och förslag 
på utvecklingsområden till Kommunfullmäktige, 
2014-11-18, KUN § 8:6. Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 2014-12-15. 

2:3 Vård- och omsorgsnämnden 

Uppdrag i budget 2014 Verkställt Pågår Övrigt 
(21.) Värd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
rapportera resultatet av förstudie avseende 
äldreboende på Ljusterö 

X Vård-och omsorgsnämnden behandlade rapport om 
förstudie Ljusterö särskilt boende 2014-10-28, VON § 
9:8. 
Ärendet behandlas av Kommunfullmäktige 
2015-02-09. 
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2:4 Socialnämnden 

Uppdrag i budget 2014 Verkställt Pågår Övrigt 
(23.) Socialnämnden får i uppdrag att utreda eget 
boende för äldre missbrukare i kommunen. 

X Utredning pågår. 

2:6 Armada Fastighets AB 

Uppdrag i budget 2014 Verkställt Pågår Övrigt 
(35). Armada Fastighets AB får, inom ramen för 
gällande ägardirektiv, som direktiv att projektera ett 
äldreboende centralt i Åkersberga i samräd med 
Kommunstyrelsen. 

X Ny detaljplan är under framtagande gällande 
Norrgårdsvägen 67-69 där Odalen Förvaltning AB skall 
uppföra äldreboende 

(36.) Armada Fastighets AB får, inom ramen för 
gällande ägardirektiv, som direktiv, att bygga 
smålägenheter på Norrgårdsvägen. 

X Ny detaljplan är under framtagande gällande 
Norrgårdsvägen 67-69 där Armada skall bygga 
hyrerätter. 
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