
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-11-17 
Dnr KS 2015/0385 

Vidaredelegation från Produktionschefen till vissa enhetschefer: rätt att 
anställa biträdande chef 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna att produktionschefen, i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9.12, 
till enhetschefer med ansvar för större enheter, vidaredelegerar rätten att fatta beslut om anställning 
av biträdande enhetschef inom produktionsförvaltningen. 

Produktionschefen och verksamhetschefer har delegation från Kommunstyrelsen när det gäller att 
besluta om anställning av chef med budget- och personalansvar i enlighet med Kommunstyrelsens 
delegationsordning, KS 2014/0222-059, punkt 9.12. Produktionschefens bedömning är att såväl 
effektivitet som kvalitet ökar om rätten att besluta om anställning av biträdande chef delegeras ull 
enhetschefer vid större enheter inom produktionsförvaltningen. 

Bakgrund 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Bilagor 
Produktions förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-11 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör Kanslichef 
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o Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Produktionsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-1 I-Il 
Dnr PS 2015 /0101-002 

Vidaredelegation från Produktionschefen till vissa enhetschefer: rätt 
att anställa biträdande chef 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen godkänner att produktionschefen, till enhetschefer med ansvar för större 
enheter, vidaredelegerar rätten att fatta beslut om anställning av biträdande enhetschef inom 
produktionsförvaltningen. 

Bakgrund 
Produktionschefen och Verksamhetschefer har delegation från Kommunstyrelsen när det gäller att 
besluta om anställning av chef med budget- och personalansvar (KS delegationsordning KS 
2014/0222-059, punkt 9.12). Produktionschefen har som förvaltningschef också rätt att 
vidaredelegera denna beslutsrätt. Produktionsförvaltningens organisation följer en hierarki i flera led. 
Inom förvaltningen finns ett 70-tal enheter. Vid de största enheterna finns behov av ledningsstöd 
för att enheten ska fungera så effektivt som möjligt med hög kvalitet. Vissa enhetschefer har i 
dagsläget personalansvar för närmare 100 medarbetare. 

Förvaltningens slutsatser 
Förutsättningarna ser olika ut för olika enheter. För att enheterna ska fungera så väl som möjligt är 
det viktigt att de kan organiseras utifrån de behov som finns. De som bäst kan bedöma vilken 
organisation som bäst svarar mot behoven är enhetschefen i samråd med verksamhetschefen. I 
praktiken bör det därför vara enhetschefen som beslutar om anställning av biträdande chef. Om 
förvaltningschefen ska fatta beslut i dessa ärenden medför det dels fördröjning och maktförskjutning 
från enheten, dels ökad administration och tidsåtgång för produktionschefen. 

Produktionschefens bedömning är därför att såväl effektivitet som kvalitet ökar om rätten att besluta 
om anställning av biträdande chef delegeras till enhetschefer vid större enheter inom produktionen. 

I föreliggande förslag ges Kommunstyrelsen möjlighet att godkänna att Produktionschefen 
vidaredelegerar till enhetschefer vid större enheter att i samråd med verksamhetschef anställa 
biträdande chefer. Biträdande chefer kommer att ha såväl budget- som personalansvar. 

Kent •son Kent Henningson 
Produktionschef 
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o Österåker 

Österåkers kommun 
Produktionsförvaltningen 

Kommunstyrelsen Österåkers kommun 
Datum: 2015-1 l-l I 
Ärende/nr: PS 2015/0101 - 002 

Vidaredelegation av uppgift delegerad till förvaltningschef: 

Vidaredelegation från Produktionschefen till vissa 
enhetschefer inom produktionsförvaltningen: rätt att 
anställa biträdande chef 

Bakgrund 
Produktionschefen och Verksamhetschefer har delegation från Kommunstyrelsen 
när det gäller att besluta om anställning av chef med budget- och personalansvar (KS 
delegationsordning KS 2014/0222-059, punkt 9.12). Produktionschefen har som 
förvaltningschef också rätt att vidaredelegera denna beslutsrätt. 
Produktions förvaltningens organisation följer en hierarki i flera led. Inom 
förvaltningen finns ett 70-tal enheter. Vid de största enheterna finns behov av 
ledningsstöd för att enheten ska fungera så effektivt som möjligt med hög kvalitet. 
Vissa enhetschefer har i dagsläget personalansvar för närmare 100 medarbetare. 

Förvaltningens slutsatser 
Förutsättningarna ser olika ut för olika enheter. För att enheterna ska fungera så väl 
som möjligt är det viktigt att de kan organiseras utifrån de behov som finns. De som 
bäst kan bedöma vilken organisation som bäst svarar mot behoven är enhetschefen i 
samråd med verksamhetschefen. I praktiken bör det därför vara enhetschefen som 
beslutar om anställning av biträdande chef. Om förvaltningschefen ska fatta beslut i 
dessa ärenden medför det dels fördröjning och maktförskjutning från enheten, dels 
ökad administration och tidsåtgång för produktionschefen. 

Produktionschefens bedömning är därför att såväl effektivitet som kvalitet ökar om 
rätten att besluta om anställning av biträdande chef delegeras till enhetschefer vid 
större enheter inom produktionen. Som förvaltningschef beslutar undertecknad att 
vidaredelegera till enhetschefer vid större enheter att i samråd med verksamhetschef 
besluta om anställning av biträdande chefer. Biträdande chefer kommer att ha såväl 
budget- som personalansvar. Beslut fattade enligt denna vidaredelegation ska 
rapporteras skriftlig till Produktionschefen. 

r~ 

Kent Henmngson 
Produktionschef 
ken t. hc n nmgson@os tera ker. se 
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