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Revidering av ti llämpningsanvisning avseende Produktionsutskottets 
styrregler 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottet styrregler, i 
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-03. 

Reservation 
Ann-Christine Furustrand (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Fram och med januari 2019 har Produktionsutskottet inrättas, i stället för den tidigare 
nämnden Produktionsstyrelsen som har funnits i kommunen sedan 2.a halvåret 2007 fram till 
och med 2018. 
Det finns av Kommunfullmäktige sedan tidigare antagna styrmodellsprinciper för beställare-
och utförarorganisationen. Dessa principer behöver revideras till följd av den nya politiska 
organisationen. Fin del av styrdokumentet avser "Tillämpningsanvisning produktionsstyrelsens 
styrregler" som omfattar Produktionsutskottets uppdrag och su rregler för uppföljning, dialog 
samt resultatkrav. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-03. 

Deltar ej i beslutet 
Roger Johansson (RP) deltar ej i beslutet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att godkänna revidering av tillämpningsanvisning avseende Produktionsutskottet styrregler, i 
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2019-04-03. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på ändring i Tillämpningsanvisningar avseende 
Produktionsutskottets styrregler innebärande 
1. I fj ärde punkten under rubriken Produktionsutskottets huvuduppgift ändras till Efter beslut 
av kommunstyrelsen planera för utveckling,l avveckling av verksamheter. 
2. I tr edje punkten under rubriken Produktionsutskottets uppdrag ändras till Kommunstyrelsen 
kan i särskilda uppdrag anmoda Produktions utskottet att bedriva verksamhet som finansierad av peng inom 
områden där inga alternativa utförare finns men där Produktionsutskottet bedömt att man inte på 
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affärsmässiga grunder kan bedriva sådan verksamhet. Eventuella ekonomiska konsekvenser av en sådan 
anmodan tas upp med Kommunstyrelsen i samband med att kommunstyrelsen ger produktionsutskottet 
uppdraget om att bed riva ny verksamhet. 
3. Första punkten under rubriken Dialogmöten ändras till Under höstterminen hålls dialogmöte 
mellan Produktionsutskottet och produktionsledningen inför kommande årsbudget... osv... 

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

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottets avslår Ann-Christine Furustrand (S) 
ändringsyrkande och finner att så är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Ann-Christine Furustrand (S) 
ändringsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 4 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Budget- och kvalitetsenheten 
- Kommunkansliet 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2019 - 2022), KSAU 2019-04-03, § 1:10 

Parti Ledamöter Tjänstgörande Ersättare J N A 

i\[ Michaela Fletcher, ordförande X X 

L Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

s Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf. X X 

M Johan Boström X X 

M Harnpe Klein X X 

S Mats 1 .arsson X X 

RP Roger Johansson OBS! Deltar ej i beslutet X - - -

Ersättare 

C Anne-Li Hilbert X 

KD Arne Ekstrand -

MP Michael Solander X 

Resultat 4 2 -


