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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-10 

AU §8:13 Dnr. KS 2018/ 0291 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, inom 
ansvarsområdet "Arbetsgivarfrågor" 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Komplettera delegationsordningen, i de delar som omfattar delegation till "Personalch ef , 
punkterna 9.3, 9.6, 9.9 och punkterna 9.21 - 22 samt 9.36, med följande delegater, i tur och 
ordning, - "Ersättare: Kommundirektör/Stf. Kommundirektör", i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-09. 

2. Omedelbart justera beslutet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 

Omedelbar justering av ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om revidering av delegationsordningen, inom 
ansvarsområdet "Arbetsgivarfrågor", i de delar som omfattar delegation till "Personalchef. 
Med syftet at t uppnå en effektiv administration och förvaltning föreslås att gällande 
delegationsordning för "Personalchef kompletteras med följande delegater, i tur och ordning 
— "Ersättare: Kommundirektör/Stf. Kommundirektör." 
På punkterna 9.21 — 22 omfattar förslaget till revidering endast komplettering beträffande 
"Stf Kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2018-10-09. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
1. Komplettera delegationsordningen, i de delar som omfattar delegation till "Personalche f , 
punkterna 9.3, 9.6, 9.9 och punkterna 9.21 - 22 samt 9.36, med följande delegater, i tur och 
ordning, - "Ersättare: Kommundirektör/Stf. Kommundirektör", i enlighet med förvaltningens 
tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-09. 
2. Omedelbart justera beslutet. 
Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet. 

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

Expedieras 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer ^ Utdragsbestyrkande 


