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Till Kommunstyrelsen

Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
Överförmyndare i Österåkers kommun för mandatperioden 2019 2022
Sammanfattning
Det är obligatoriskt för fullmäktige att utfärda reglementen för styrelsen och övriga nämnder samt
Överförmyndare. Kommunfullmäktige får också bestämma att en nämnd ska ett eller flera utsko tt.
Om fullmäktige inte bestämt något utskott får nämnden själv avgöra den frågan.
Föreliggande förslag innefattar, för mandatperioden 2019 —2022, att Skolnämndens ansvar fördelas
på två nya nämnder — Förskole- och grundskolenämnden respektive Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden. Vidare omfattar förslaget ett reglemente för den nybildade Tekniska
nämnden, som kommer att ansvara för vissa tekni ska frågor samt trafikfrågor. Reglementet för
Kommunstyrelsen reglerar övergripande ansvaret för det nybildade utskottet - Produktionsutskottet.
I övrigt omfattar förslaget reglementen för en nämndorganisation, i huvudsak överensstämmande
med vad som gällt under föregången mandatperiod.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Anta reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder samt Överförmyndare, för
mandatperioden 2019 - 2022, i enlighet med tjänstutlåtande jämte bilaga, daterat 2018-11-08
2. Mandattiden för presidium, ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt
Överförmyndare ska vara fyra år, räknat från och med 2019-01-01.
3. Tidigare gällande reglementen för Kommunstyrelse och övriga nämnder samt Överförmyndare
upphävs i samband med beslut i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2018-11-28, vinner laga kraft.

Förvaltningens slutsatser
Förvaltningen anser att förslaget på ett tydligt sätt beskriver de olika nämndernas uppgifter och
ansvarsområden m.m..
Inom utbildningsområdet införs en Förskole — och grundskolenämnd och en Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd. Under föregående mandatperiod har samtliga utbildningsfrågor från
förskola till vuxenutbildning hanterats inom en gemensam nämnd, Skolnämnden. Genom
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uppdelningen bedöms nämnderna få bättre förutsättningar att närmare följa och utveckla
verksamheten, vilket bidrar till ökad kvalitet för kommunens medborgare.
Genom inrättandet av en Teknisk nämnd avlastas Kommunstyrelsen vissa tekniska frågor, bl. a.
inom ansvarsområdet trafik.
Vidare omfattar förslaget avskaffandet av den hittillsvarande Produktionsstyrelsen, vilken istället
ersätts av ett utskott under Kommunstyrelsen - KSPU. Härigenom får Kommunstyrelsen ökade
möjligheter till ekonomisk styrning avseende egen regi-verksamhet. Den särskilda styrmodell för
beställare och utförare som gäller inom Österåkers kommun behöver revideras med anledning av
förslaget till ändrad nämndstruktur.
Det samlade förslaget om ansvarsfördelning mellan de olika nämnderna bedöms på ett betryggande
sätt leva upp till kommuninvånarnas/brukarnas behov och förvaltningen tillstyrker mot bakgrund
härav förslaget.

Bilaga
Reglementen för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Överförmyndare i Österåkers
kommun för mandatperioden 2019-2022.

Staffan Erlandsson
Stf. Kommundirektör
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