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Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers

kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta styraökument Stråfégi' för verksamhetsutvecklingi Österåkers

kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande,

daterat 2022-01 -1 8.

2. Genom antagande av styrdokumentet Strategi för verksamhetsutvecklingi

Österåkers kommun, upphör det hittills gällande styrdokumentet IT-sttategi

(KS 2010/0085) 2010-09-27 § 113, att gälla.

Sammanfattning

Att kunna erbjuda en trygg kommunal verksamhet med hög kvalitet för de som
bor, vistas och verkar i Österåker är ett av kommunens Viktigaste uppdrag. För
att kunna hantera de förändringskrafter, bland annat globalisering,

klimatförändringar och demograñsk utveckling, som framgent påverkar

kommunal sektor och klara det framtida välfärdsuppdxaget, kommer det att
_

krävas ett systematiskt utvecklingsarbete samt olika typer av resursoptimeting,

både inom administrativ verksamhet och inom kämverksamhet.

En kommunövergripande strategi har tagits fram för att ge nämnder, bolag och
förvaltningar Vägledning i hur olika utvecklingsinsatser ska prioriteras och
drivas, både på kort och på lång sikt. I framtagandet av strategin har arbetet

utgått från forskning och beprövad erfarenhet inom kvalitetsledning med fokus

på offensiv kvalitetsutveckling samt kommunorganisaü'onens förutsättningar,

och mynnar uti fem strategiska spår för att nå Österåkers Vision, Vision 2040.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-01-26 § 2:3.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-01-18.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande:

1. Anta styrdokument Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers

kommun, in enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande,

daterat 2022-01-18.

Forts.
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2. Genom antagande av styrdokumentet Strategi för verksamhetsutvecklingi

Österåkers kommun, upphör det hittills gällande styrdokumentet IT-strategi

(KS 2010/0085) 2010-09-27 § 113, att gälla.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

samtliga nämnder,

Armada Fastighets AB,
Övriga helägda bolag,

Akt

.9
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