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Kommunkansliet 

Datum 2019-04-08 

Dnr KS 2019/0009 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteman 
enligt en av Kommunstyrelsen antagen delegationsordning (antagen KS 2019-03-04, § 3:4)  Dessa 
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får 
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det Kommunstyrelsen fritt att återkalla 
lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos kommunkansliet samt hos 
sekreteraren under sammanträdet. 
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. 
Kommunstyrelsens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är 
uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa 
från det datum då sökanden fått del av beslutet 
 

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-03-25 beslutat att ge fullmakt till Lars Österlind att vara 
representant för ägarombud för Armada Fastighets AB samt dotterbolagen vid extra bolagsstämma 
den 23 april 2019. 
 

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-03-27 beslutat att ge fullmakt till advokaterna och jur. 
kand. vid Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå AB att företräda Österåkers kommuns intressen mot 
privatpersoner.  
 

I enlighet att med Kommunstyrelsens delegationsordning p 6.2 har Kommundirektören med 
kontrasignering av Budget- och kvalitetschefen beslutat om uppsägning av hyresavtal 16-911-02-117 
(f.d. korttidslokaler) avseende lokal i fastigheten Hacksta 1:53, Hackstavägen 22, Österåkers 
kommun, 2019-03-27. 
 

I enlighet att med Kommunstyrelsens delegationsordning p 6.2 har Kommundirektören med 
kontrasignering av Budget- och kvalitetschefen beslutat om uppsägning av hyresavtal A13578 (41-
435-02-004) avseende lokal om 363 kvm, på fastigheten Smedby 19:553, Österåkers kommun, 2019-
03-27. 
 

I enlighet att med Kommunstyrelsens delegationsordning p 6.2 har Kommundirektören med 
kontrasignering av Budget- och kvalitetschefen beslutat om uppsägning av hyreskontrakt 41-100-01-
001 Solskiftesvägen 10 A-E och 41-100-01-004 Solskiftesvägen 12 F-G & L-N (summa 10 st lgh), 
2019-03-20. 
 

I enlighet att med Kommunstyrelsens delegationsordning p 6.2 har Kommundirektören med 
kontrasignering av Budget- och kvalitetschefen beslutat om uppsägning av hyresavtal A14003 (41-
931-02-315) avseende lokal ca 1390 kvm, på fastigheten Smedby 30:4, Stenhagensvägen 45-47, 
Österåkers kommun, 2019-03-29. 
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