
Tjänsteutlåtande 
15 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2019-03-14 
Dnr KS 2019/0087 

Till Kommunstyrelsen 

o 

Aterkallelse av delegation avseende tecknande av förvaltningsspecifika 
avtal inom Produktionsförvaltningens ansvarsområde 

Sammanfattning 
Då det framkommit att Kommunstyrelsens delegation till Produktionsförvaltningen behöver 
förtydligas, särskilt med avsikt på hanteringen av förvaltningsspecifika avtal, föreslås att 
Kommunstyrelsen återtar nuvarande delegation, punkt 14.25 som omfattar delegation till 
förvaltningschefen att teckna förvaltningsspecifika avtal. Förtydligandet ska omfatta samtliga de 
förhållanden vilka kan bli aktuella för produktionsförvaltningen när det gäller hanteringen av 
förvaltningsspecifika avtal och överenskommelser, t ex teckna, säga upp eller besluta om 
upphörande, under förutsättning att sådant ärende inte är av principiell betydelse för 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Återkalla den nuvarande delegationen, punkt 14.25 i Kommunstyrelsens delegationsordning 
avseende "Tecknande av förvaltningsspecifika avtal och dra ur förvaltningschefens beslut från 
förteckningen över ärenden vilka anmäls vid dagens sammanträde, 

2. Uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med reviderat förslag gällande 
hanteringen av förvaltnings specifika avtal 

Bilagor 
1. Skrivelse från Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S). 
2. Utdrag ur Kommunstyrelsens delegationsordning, antagen KS 2019-03-04, § 3:4, punkt 14.25. 
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Skrivelse till Kommunstyrelsen 
2019-03-13 

Inför Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-18 och med anledning av ärende 31 "Redovisning 
av delegationsbeslut Kommunstyrelsen" 

Vi har läst igenom handlingarna inför KS måndag och noterar på punkt 31 Redovisning av 
delegationsbeslut följande; 

" Produktionschefen har 2019-03-12 beslutat att upphöra med driften av Ljusterö daglig verksamhet i 
enlighet med Daglig verksamhet LOV-2012-150. 
Beslut är fattat i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning p 14.25. " 

Vi har mot bakgrund av ovanstående noterat följande; 

1. Den delegationsordningspunkt som refereras till p 14.25 säger följande; 
" Tecknande av förvaltningsspecifika kontrakt inom utskottets ansvarsområde" och där har 
Produktionschef delegation. 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning p 14.25 där anförs följande" Tecknande av 
förvaltningsspecifika kontrakt inom utskottets ansvarsområde" . 

Ovan visar att någon delegation att fatta beslut om att upphöra med drift av någon verksamhet 
har inte Produktionschefen. Upphörande av verksamhet är ett beslut som skall fattas av 
Kommunstyrelsen. 

Vi vill redan nu tala om att vi kommer att yrka på att frågan lyfts på särskilt punkt på 
dagordningen på Kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-18 

Vi förutsätter att det nu skrivs fram ett ärende till Kommunstyrelsen med faktaunderlag som 
beskriver verksamheten, som visar statusen av verksamheten, analys av verksamheten och hur 
behovet för dem denna verksamhet nyttjas skall tillgodoses. Det skall framgå uppgifter om 
förhandlingar med fackliga organisationerna. 

Ann-Christine Furustrand (S) 
Kommunalråd i opposition 
i Österåkers kommun 
0708-26 33 96 

Mats Larsson (S) 
Ledamot Kommunstyrelsen 



P Österåker 

Österåkers kommuns styrdokument 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Antagen av Kommunstyrelsen 2019-03-04, KS § 3:4 

Dnr: KS 2019/0062 

Kommentar: 



Nr Ärende Delegat/Ersättare Hänvisning Anmärkning 
14.24 Beslut att utse 

resultatansvariga inom 
utskottets ansvarsområde 

Produktionschef/ 
Verksamhetschef 

14.25 Tecknande av 
förvaltningsspecifika 
kontrakt inom utskottets 
ansvarsområde. 

Produktionschef 

14.26 Beställning av upphandling 
inom utskottets 
ansvarsområde 

Produktionschef 

14.27 Tilldelningsbeslut inom 
utskottets ansvarsområde 

Produktionschef 

15.0 Brådskande ärenden 
15.1 Utskottets beslut kan ej 

avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande KL: 6 kap § 39 

16.0 Skolformsövergripande 

16.1 Beslut om när 
rektor/förskolechef ska gå 
särskild 
befattningsutbildning 

V erksamhetschef SL: 2 kap 12 § 

16.2 Beslut om utformning och 
genomförande av 
systematiskt kvalitetsarbete 
på huvudmannanivå 

V erksamhetschef SL: 4 kap 3 § 

16.3 Beslut om anställning 
under längre period än sex 
månader av person som 
saknar behörighet för 
aktuell undervisning 

Verksamhetschef SL 2 kap 18-19 § 

16.4 Beslut om mottagande på 
försök i grundskolan, 
grundsärskolan eller 
specialskolan i högst 6 
månader 

Rektor SL: 7 kap 8 § Såvida berörda 
huvudmän är 
överens samt 
elevens 
vårdnadshavare 
medger detta 

16.5 Beslut om integrerad elev i 
annan skolform 

Rektor SL: 7 kap 9 § Såvida berörda 
huvudmän är 
överens samt 
elevens 
vårdnadshavare 
medges detta 

16.6 Beslut om läsårsdata Verksamhetschef SL 3 kap. 1 § 
16.7 Beslut om enstaka 

kostnader för barn/elever i 
verksamheten (enligt 
Skollagen) 

Förskolechef 
Rektor 

SL 9 kap 9 §; 10 kap 
11 §; 11 kap 14 §; 15 
kap 18 § 

16.12 Beslut om skadestånd Produktionschef SL: 6 kap 12 § 
16.13 Elevhälsans medicinska 

insatser 
Elevhälsochef Får vidaredelegeras 

till s kolläkare 


