
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2018-10-02 
Dnr KS 2018/0212 

Till Kommunstyrelsen 

Redovisning från nämnderna enligt 6 kap 5 § Kommun allagen (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. Den nya Kommunallagen som trädde i kraft 2018-01-01 har nya 
paragrafhänvisningar men med i stort sett samma lydelser av de a ktuella paragraferna. 

Kommunallagens 6 kap 5 § stipulerar att nämnderna skall redovisa til l fullmäktige hur de har 
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap 2 § och 5 kap 4 § . 
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 anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning 
skall avgöras av fullmäktige får dock int e delegeras till nämnderna" 
samt 
"I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars bevil jas får fu llmäktige uppdra åt en 
nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer om verksamheten som 
fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag eller annan författning". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor har begärt rapportering från samtliga nämnders respektive förvaltning 
avseende dels hur de har fullgjort sådana uppdrag som delegerats från fullm äktige till res pektive 
nämnd via deras reglementen, dels hur de har fullgjort sådana uppdrag som givits av fullmäktige i 
Budget 2018. Inga anslag har beviljats nämnd erna av fullmäktige utöver ärendet om budget 2018 där 
uppdrag samtidigt givits, varför detta ej är aktuellt för de nna redovisningsperiod 
(2017-07-01-2018-06-30). 

Bilaga 
- Bilaga Sammanställd rapport avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente, 

uppdrag givna i Budget 2018 samt i ärenden där särskilt anslag annars beviljats 
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Sammanställd r apport avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente, 
uppdrag givna i Budge t 2018 samt i ärend en där särskilt anslag annans 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 2017-07-01- 2018-06-30) 

_ 
Kap 2 — Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av Kommunallagen 5 kap 4 §, i ärende om budget för 2018 

Kap 3— Ej aktuellt denna tidsperiod men skulle iförekommande fall ha omfattat uppdrag som fullmäktige givit nämnderna utöver ärendet om budget där 
särskilt anslag beviljats, med stöd av Kommunallagen 5 kap 4- § (tidsperiod 2017-07-01-2018-06-30) 

Kap I Ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna via deras reglementen (tidsperiod 2017-07-01-2018-06-30) 

1:1 Kommunstyrelsen 
Delegering särskilt angivet i gälla nde reglemente Antal Kommentar (vem beslutade, om ej beslöt 

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 
kommunens förvaltningsorganisation 2 Bildande av lokalförsörjningsenheten 

Permanentning av strategiska planeringsenheten, 
beslutade av samhällsbyggnadschef 

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

inga 

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

6 uppdrag 
5 samråd 
3 utställningar 

Komi 
Komr 
Kom; 

nunstyrelsen 
nunstyrelsens planarbetsutskott 
nunstyrelsens planarbetsutskott 



Delegering särskilt angivet i gäll ande reglemente Antal Kommentar (vem beslutade, om ej beslut 
så ve^n verkställde) 

godkänna program för detaljplaner och planeringsavtal för reglering av 
plangenomförande 

3 planerings avtal Explo pteringschef/Planchef 

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

5 köpebrev 
3 försäljningar 

Kommundirektör, Samhällsbyggnadsche f, 
Exploateringschef 

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

3 Exploateringschef 

uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen Inga 
utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen 51 49 beslutade av väg- och trafikenheten 

2 beslutade av exploateringsenheten 
upplåta platser för torghandel 1 Väg- och trafikenheten 
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 

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 (1998:150) 5 Säkerhetsstrateg 



Delegering särskilt angivet i g ällande 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 

1 
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 

ändringar av redaktionell och formell art i kommunens regelverk Komrinunkansliet verkställer beslut om revidering 
av regelverket. 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 (tidigare paragrafhänvisning) och med iakttagande av de 
riktlinjer och föreskrifter som fastlagts 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 

3 



1:2 Kultu r- och fritidsnämnden 
Deiegering särskilt angivet i g ällande reglemente Antal »B

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

inga 

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

Inga 

1:4 Socialnämnden 
Deiegering 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 SN 2017-12-14 § 11:8 

4 



Kap 2 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna i budgetärendet (budget för 2018) 
Siffrorna inom parantes anger ordningen för beslutsatserna i Kommunfullmäktiges beslut 

2:1 Kommunstyrelsen 
Uppdrag i b udget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och indikatorer samt modellen för "Mål och 
resultatstyrning". 

X 

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

X 
X 

Har skett för mars samt kommer att ske för september 

(49.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan 
med Skolnämnden och Socialnämnden finna 
finansiering för permanentning av verksamheten som 
hanterar det kommunala aktivitetsansvaret så att 
samordningsvinst beaktas. 

X Uppdraget är känt och då det kommunala aktivitetsansvaret bör ses 
som hela kommunens ansvar har frågan om gemensam finansiering 
av del av verksamheten inom det kommunala aktivitetsansvaret tagits 
upp med Socialförvaltningen, sett som ett kommunövergripande 
förebyggande arbete kring målgruppen. Detta har dock ej landat i 
någon överenskommelse. Dialog pågår nu mellan Skolförvaltningen 
och Budget- och kvalitetsenheten. 

(50.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
möjligheter för lokalanpassning med syfte att minska 
barngruppemas storlek inom förskoleverksamhet i 
samråd med Armada fastighet AB. Detta ska 
rapporteras till Kommunstyrelsens arbetsskott senast 
maj 2018. 

X Ärendet bereds för att behandlas på Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 2018-12-12. 
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Uppdrag i b udget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(51.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att skriva ett 
medfinansieringsavtal med Trafikverket i syfte att 
utöka Ljusteröfarjans turer med avgångar 
kl. 20:40, 21:40 respektive 23:30. Finansiering sker 
inom Kommunstyrelsens tilldelade ram för 2018. 

X Ett stort antal kontakter 
april 2017 till augusti 20 
påbörjad hos trafikverke 
förvaltningen att sända 
redovisning av de 12 ko 
begäran om besked. 

är tagna med ttafikverket, under perioden 
8. Responsen har bara varit att en process är 
t. Detta har föranlett samhällsbyggnads -
n formell skrivelse till trafikverket med en 
a takter som förevarit i ärendet och en 

(52.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp 
modellen för kvalitetsutveckling i form av "Mål och 
resultatstyrning" i syfte till nominering av årets 
kvalitetskommun 2021. Detta ska redovisas till 
Kommunstyrelsen delårsbokslutet per augusti 2018. 

X 

(53.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
effektiviseringspaket på 20Mkr genom förnyelse 
(exempelvis digitalis ering, processkartläggning 
och samverkan samt 
utmaning/konkurrensutsättning) i första hand 
inom icke peng relaterade verksamheter. Detta ska 
redovisas tillsammans med "Direktiv och anvisningar 
för budget 2019 och plan 2020-2021" i maj 2018. 

X 

(54.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för Idebur et Offentligt Partnerskap (IOP) 
som en ny modell för samverkan som. kan fylla 
mellanrummet mellan upphandling och 
verksamhetsbidrag. Detta ska redovisas till 
Kommunstyrelsen senast mars 2018. 

X I linje med ett mer systematiskt arbete med det civila samhället har 
ett förslag till riktlinjer tagits fram. Förslaget kommer under hösten 
att beredas vidare internt med berörda verksamheter, bland annat 
upphandlingsenheten. 

(55.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att inventera 
mark för återvinningscentral i Svinninge och 
rapportera till Kommunstyrelsen senast mars månad. 

X Redovisad i Kommunst ̂ relsen 2018-04-25 § 5:3 

p..| .~-p| rr- i 
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Uppdrag i b udget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
56. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
kemikalieplan i syfte att fasa ut och minska 
användningen av farliga kemikalier i den 
kommunala verksamheten. För att uppnå en bättre 
hälsa och miljö och inom ramen för 
miljökvalitetsmålet en giftfri miljö. 

X Beräknas klart under vår en 2019. 

(57.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
möjligheter för ungdomars feriearbete som också kan 
innehålla ledsagning av funktionshindrande. Detta 
ska göras i samråd med Socialnämnden. 

X Enligt Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer beviljas enbart 
ledsagning för skola och fritid, inte arbete. Därför beviljas inte heller 
ledsagning vid feriearbete. Kommunstyrelsen har löst det denna 
sommar dels genom att i ett fall anställa en handledare separat, dels 
genom att sörja för att fler handledare finns i de verksamheter som 
tar emot personer med funktionsvariation. I sommar har målgruppen 
bestått av ett 15-tal personer. Flertalet av dem har haft ett feriearbete 
inom den kulturella sektorn. 

(58.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera 
omorganisationen inom Socialförvaltningen 
tillsammans med ekonomiska konsekvenser i 
samråd med budget och kvalitetsenheten. 

Ställföreträdande kommundirektören kommer att börja arbeta med 
detta uppdrag under oktober. 

(59.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att placera 100 
Mkr av kommunens överlikviditet enligt kommunens 
policy för placering av överlikviditet. 

X 

(60.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla ärenden 
som har ekonomiska konsekvenser utöver 
nämndernas tilldelade ramar för 2018 och 
framöver ska stämmas av med budget- och 
kvalitetsenheten innan handlingar lämnas över till 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Ej verkställt. Ställföreträ 
vidare med detta uppdra 

dande kommundirektören kommer att arbeta 
g snarast. 
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Uppdrag i b udget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 

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

X En ny näringslivsstrategi 
för att på ett mer system 
företagsklimatfrågorna. 

med en årlig aktivitetsplan har tagits fram 
atiskt sätt arbeta med 

(62.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta 
åtgärder för att förbättra kommunens rankning enligt 
Aktuell hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt) så att Österåker 
ska vara en av 50 bästa i landet. 

X Analys av rankingens be 
med bl. a. Agenda 2030. 

iömningsgrunder har genomförts. Arbeta 
Fler resurser har tillförts hållbarhetsarbetet. 

(63.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta 
vidare med vision 2040 som ska redovisas 
tillsammans med "Direktiv och ekonomiska 
förutsättningar för upprättande av förslag till budget 
2019 och plan 2020-2021". 

X Arbete pågår och har dekedovisats för Kommunfullmäktige 2018-
06-18 § 5:5 i ärende om "Direktiv och ekonomiska 
förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2019 och plan 
2020-2021". 

(64.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta 
vidare med Samhällsbyggnadsförvaltningens plan för 
markförsäljning, köp av mark samt redovisning av 
exploateringsverksamhet för att förbättra 
långsiktigheten ur både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. Detta ska redovisas 
senast mars 2018. 

X 

8 



2:2 Kultur- och fritidsnämnden 
Uppdrag i bu dget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och indikatorer samt modellen för "Mål och 
resultatstyrning". 

X 

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

X 
X 

Har skett för mars samt kommer att ske för september 

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

X Måndag den 20:e augusti 2018 skedde en besiktning av Skånsta 
ryttares lokaler med en bedömning av nödvändiga åtgärder inom en 
tioårsperiod samt beräknade kostnader för dessa åtgärder. 

2:3 Skolnä mnden 
Uppdrag i bu dget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och indikatorer samt modellen för "Mål och 
resultatstyrning". 

X 

TTI' rj-r—— —-—T r~r~ -"-p—-
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Uppdrag i b udget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(20.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
redovisa läget för riktade bidrag vid 
månadsupp följ ning per mars och september enligt 
ekonomienhetens mall. 

X 
X 

Har skett för mars samt sommer att ske för september 

(24.) Skolnämnden får i uppdrag att fördela medel till 
huvudmän för att införa digitalt schemaläggnings-
och närvarohanteringsystem som syftar till att 
underlätta planering av barngrupper och personal 
inom förskoleverksamhet. 

X Två kommunala förskolor testar ett digitalt närvarosystem "nuddis" 
under en testperiod (kostnadsfritt) för att utvärdera effekterna. 
Samtal har även pågått med fristående förskolor, dock ingen 
fristående förskola som nar testat systemet än. 50 000 kronor finns 
att rekvirera för att införa digitalt schemaläggnings- och 
närvarohanteringsystem som syftar till att underlätta planering av 
barngrupper och personal inom förskoleverksamhet. 

(25.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheten att starta förskola alternativ pedagogisk 
omsorg på Ingmarsö i samråd med berörda familjer 
och näringsidkare. 

X Skolnämnden behandlade ärendet 2018-03-06 § SKN § 2:11 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 i § 3:9 att uppdra till 
Produktionsstyrelsen att från och med augusti 2018, anordna 
barnomsorg i form av pedagogisk omsorg på Ljusterö. 

(26.) Skolnämnden får i uppdrag att följa upp och 
utvärdera införandet av två- eller flerlärarsystem i 
kommunala grundskolor i kommunen. Detta 
ska ske i samråd med Produktionsstyrelsen. 

X Ingår i höjd peng i budget 2018, utskick för utvärdering sker i 
september 2018. Redovisas i bokslut mars 2019 

(27.) Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med 
Produktionsstyrelsen utreda behovet och 
förutsättningar för att inrätta kommunala 
resursskolor läsåret 18/19 inom den tilldelade ramen 
för 2018. Rapportering ska ske till Kommunstyrelsen 
januari 2018. 

X Skolnämnden behandlade ärendet 2018-01-30 § 1:8 
Produktionsstyrelsen har behandlat ärende 2018-02-01 § 1:6 

Kommunstyrelsen har fattat beslut 2018-03-19 § 3:22 

(28.) Skolnämnden får i uppdrag att möjliggöra att 
stimulera lärares kompetensutveckling att bli behörig 
även i ämnen man nu undervisar i utan behörighet. 
Rapportering ska lämnas till Kommunstyrelsen 
senast april 2018. 

X Skolnämnden behandlac 
Kommunstyrelsen har el 
5:27 

e ärendet 2018-04-10 § 3:5. 
mottagit återredovisningen 2018-04-25 § 

1 
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Uppdrag i b udget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(29.) Skolnämnden får i uppdrag att följa upp 
genomförandet av hur elevhälsan kan stärkas med 
fler kuratorer samt utreda behov och 
förutsättningar för fler professioner inom elevhälsan, 
t.ex. talpedagog, logoped eller arbetsterapeut. 
Uppdraget ska utföras i dialog med representanter för 
huvudmän och elevhälsan. 

X Ingår i höjd peng i budg 
september 2018. Redov 

pt 2018, utskick för utvärdering sker i 
isas i bokslut mars 2019. 

(30.) Skolnämnden får i uppdrag att följa upp den 
nystartade utbildningen av barnskötare till 
förskollärare samt utreda förutsättningarna för en 
fortsättning och föreslå finansiering för en ny 
utbildningsomgång under 2018. 

X Redovisas i delårsbokslutet. 

(31.) Skolnämnden får i uppdrag att följa upp hur 
huvudmännen genomför komplettering av 
basläromedel i grundskolan med utgångspunkt i den 
inventering av behov som genomfördes enligt 
uppdrag i budget 2017. 

X Ingår i höjd peng i budget 2018, utskick för utvärdering sker i 
september 2018. Redovisas i bokslut mars 2019. 

(32.) Skolnämnden får uppdrag att följa upp 
genomförandet av extra satsning på utökat antal 
timmar, motsvarande 32 timmar per läsår i åk 
6-9 idrott- och hälsa i budget 2018. 

X Ingår i höjd peng i budget 2018, utskick för utvärdering sker i 
september 2018. Redovisas i bokslut mars 2019. 

(33.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
förstelärarfunktionen inom Österåkers skolor samt 
undersöka om förändringar krävs i villkor och 
förutsättningar för att optimera dess effekt för den 
pedagogiska verksamhetens kvalitet. 

X Redovisas i delårsbokslutet. 
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Uppdrag i b udget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(34.) Skolnämnden får i uppdrag att tillsammans med 
Socialnämnden utreda hur Österåkers kommun kan 
få en ökad skolnärvaro genom 
förvaltningsövergripande arbete inom hela 
kommunen. Finansiering av detta ska skapas av ovan 
nämnda nämnder gemensamt. Förslag ska 
återredovisas till Kommunstyrelsen i mars 2018. 

X Skolnämnden behandlac 
Socialnämnden har beha 
Kommunstyrelsen har ei 
7:34 

e ärendet 2018-03-06 § SKN § 2:10. 
ndlat ärende 2018-02-22 § 2:8 
mottagit återredovisningen 2018-05-28 § 

(35.) Skolnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna att förlänga läsåret för att Österåkers 
skolors elever för att öka deras förutsättningar att nå 
målen/kunskapskraven. Utredningen skall 
innefatta en inventering i nationellt och 
internationellt perspektiv med inriktning att 
undersöka möjligheterna att förändra läsårets längd 
från nuvarande 178 dagar upp till max 190 dagar. 

X Samråd sker med fackförbund. 

(36.) Skolnämnden får i uppdrag att kartlägga, följa 
upp och anlysera effekten av politiska satsningar 
under de tre senaste åren inom både förskole- och 
skolverksamhet. Detta ska rapporteras till 
Kommunstyrelsen senast juni 2018. 

X Skolnämnden behandlade ärendet 2017-12-12 § 9:9. 
Kommunstyrelsen har fattat beslut 2018-01-08 § 1:19 

(37.) 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 
månadsuppföljning per november 2018. 

X Utvärdering pågår och rapporteras till Kommunstyrelsen i 
månadsuppföljningen för november 2018. 

12 



2:4 Vård- och omsorgsnämnden 
Uppdrag i bu dget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och indikatorer samt modellen för "Mål och 
resultatstyrning". 

X 

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

X 
X 

Har skett för mars samt tömmer att ske för september 

(38.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta 
fram ersättningsnivåer för Ljusterös särskilt boende 
med 10 platser i samarbete med Budget och kvalitets
enheten. Detta ska redovisas till Kommunfullmäktige 
senast mars månad 2018. 

X Ärendet är under beredning. 

(39.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
kardägga personalens kompetens inom LSS 
verksamhet och hur mycket av ekonomiska 
resurser används för kompetensutveckling. 

X Vård-och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2018-09-25 § 8:7 

Redovisningen anmäls på Kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-10-22. 

(40.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
redovisa utveckling av personer gällande neurologiska 
diagnoser under tre senaste åren och 
prognos för framöver utifrån kända 
omvärldsfaktorer. 

X Vård-och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2018-09-25 § 8:8 

Redovisningen anmäls på Kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-10-22. 

(41.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utreda definitionen "Mellanboende" som brukar 
användas mellan Trygghetsboende och 
äldreboende och hur kommunen kan utveckla den 
typen av verksamhet. 

X Vård-och omsorgsnämnden behandlade ärendet 2018-09-25 § 8:9 

Redovisningen anmäls på Kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-10-22. 
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Uppdrag i budget 2© 18 Verkställt Pågår Övrigt 

(42.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
utreda hur effektiv trygghetsboende drivs i egen regi 
och hur man kan skapa möjligheter för andra 
utförare. 

X Ärende som berör uppdjraget bereds för att behandlas på Vård- och 
omsorgsnämndens samiiianträde 2018-10-23. 

(43.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
genomföra Silviacertifiering för undersköterskor. 

X Vård-och omsorgsnämn len behandlade ärende 2018-08-28 § 7:9 

2:5 Socialnämnden 
Uppdrag i budget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och indikatorer samt modellen för "Mål och 
resultatstyrning". 

X 

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

X 
X 

Har skett för mars samt sommer att ske för september 

44. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa 
internfördelad budget för flyktingverksamhet (både 
asylsökande och nyanlända som har fått 
PUT/TUT) senast januari 2018 i syfte att 
kvalitetsäkra bokslutsprognosen och budget i balans 
för 2018. 

X Socialnämnden behandlade ärendet 2018-02-22 § 2:7 
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2:6 Byggnadsnämnden 
Uppdrag i budget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och indikatorer samt modellen för "Mål och 
resultatstyrning". 

X 

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

Förekommer inte gällanc .e Byggnadsnämnden 

2:7 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Uppdrag i budget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och indikatorer samt modellen för "Mål och 
resultatstyrning". 

X 

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

Förekommer inte gällande Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

(45.) Miljö- hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta 
fram handlingsplan i samverkan med länsstyrelsen 
angående avfallshantering från det rörliga friluftslivet. 

X Uppdraget har påbörjats och beräknas kunna redovisas under våren 
2019. Uppdraget kommer att utföras av Väg- och trafikenheten i 
samråd med strategisk planering under Kommunstyrelsen. 
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2:8 Produktionsstyrelsen 
Uppdrag i b udget 2018 Verkställt Pågår Övrigt 
(18.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges 
ramar. 

X 

(19.) Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att 
arbeta vidare med resultatstyrning med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och indikatorer samt modellen för "Mål och 
resultatstyrning". 

X 

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

X 
X 

Har skett för mars samt tömmer att ske för september 

(46.) Produktionsstyrelsen får i uppdrag att analysera 
och utveckla läget för styrtalet barn per årsarbetare 
och åtgärdsplaner så att resultatet förbättras 
ytterligare i förhållande till jämförbara kommuner 
och enskilda förskolor i kommunen. Detta ska 
rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2018. 

X Produktionsstyrelsen behandlade ärendet 2018-06-19 § 6:6 

(47.) Produktionsstyrelsen får i uppdrag att införa ett 
digitalt schema- och närvarosystem som syftar till att 
underlätta planering av barngrupper och personal i 
samråd med Skolnämnden inom förskoleverksamhet. 

X Försöksverksamhet genomförs på två förskolor och ett fritidshem 
under hösten 2018. 

(48.) Produktionsstyrelsen får i uppdrag att 
livsmedelskostnader för ekologiska produkter, ska 
öka från 20 % (år 2016) till 25 % (år 2018) och 30 % 
(år 2019). 

X Resultat sammanställs vid årets slut. 

Kap 3 Ej aktue llt denna tidsperiod 
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