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Kommunkansliet 

Datum     2021-08-17 

Dnr         KS 2021/0018 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut för 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, rev. 2020-
01-08, § 1:28). 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. 
 
Upphandlingschefen har 2021-04-26 i enlighet med p 5.8 i Kommunstyrelsens delegationsordning 
avropat Planarkitekt enligt option om ytterligare 1 år, avropat Bullerutredning Hagby äng och kulle 
enligt option om ytterligare 1 år samt förlängt avtal om leverantörsfakturaskanning och e-
fakturamottagning t.o.m. 2021-09-30. 
 
Sammanställning av anställningsbeslut under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. 2021-05-09. 
 
Sammanställning av anställningsbeslut under perioden 2021-01-01 – 2021-03-31. 2021-05-27. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har 2021-06-21 på brådskande delegation i enlighet med p 13.1 i 
Kommunstyrelsens delegationsordning beslutat att utse Chef Lokalförsörjningsenheten och 
Lokalstrateg till representanter för Österåkers kommun i mål/ärende 8167-21 och 5452-21, i Hyres- 
och arrendenämnden i Stockholm, Hyresnämnden, samt i övriga intressen mot företaget Vallentuna 
Företagsby AB. Dnr. KS 2021/0018. 
 
Ekonomidirektören har 2021-07-14 i enlighet med p. 4.1, Avskrivning av fordringar upp till 1 
prisbasbelopp (pbb). Antalet fordringar är 27 stycken och avser perioden 2021-01-01 – 2021-06-30, 
totalbelopp 312 669 kr. Av dessa fordringar avser 18 st dödsbo, 2 st skuldsanering avslutad, 2 st tvist 
samt 5 st preskription. Dnr. KS 2021/0013. 
 
Sammanställning över delegationsbeslut inom Samhällsbyggnadsförvaltningens område under 
perioden 2021-05-25 – 2021-08-17. 
 

___________ 

Expedieras 

Akt 


