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Tekniska nämnden

Delegation angående inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF)
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
1. Tekniska nämnden ger förvaltningschefen delegation att besluta i enlighet
med de överenskommelser som tas inom kommunens gemensamma
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Ersättare är biträdande
förvaltningschef.
2. Delegationen gäller från 2020-12-16 till 2021-12-31.

Beskrivning av ärendet
Coronapandemin har satt tydliga spår i samtliga verksamheter i Enköpings
kommun. Vård- och omsorg, som är hårdare ansatt, har högst prioritet. Deras
verksamhet är en kritiskt samhällsviktig funktion för att upprätthålla människors liv
och hälsa,
I nuläget är behovet akut för att ge stöd till vård- och omsorgsförvaltningens
verksamhet. Det handlar dels om utbildad personal med kompetens som nu är
bristvara, specifikt sjuksköterskor. Utöver detta finns ett behov av att tillgå personal
utan specifik yrkeskompetens inom vård och omsorg som kan avlasta professionen
inom verksamheten.
Inriktningen för det kommunövergripande hanteringsarbetet vid allvarlig störning i
verksamheten eller i samhället fattas av kommundirektören. Inriktningen förankras i
Inriktning- och samordningsfunktionen (ISF) som består av samtliga förvaltningar,
bolag och räddningstjänsten. ISF har inget eget mandat att fatta beslut utan det
faller på företrädarna att besluta och genomföra enligt den överenskommelse som
ISF tar fram. Det kommer framför allt att handla om tillfällig omplacering av
personal och andra resurser inom kommunen. Vid beslut om att förflytta personal
mellan förvaltningar ska HR:s rutin ”Rutin vid tillfälliga placeringar av personal som
vikarierar” följas.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Kommundirektören har delegation från KS att ”fatta inriktnings- och
prioriteringsbeslut inom ISF”. Samhällsbyggnadsförvaltningens företrädare i ISF är
förvaltningschefen som inte har motsvarande delegation från tekniska nämnden för
att kunna besluta och verkställa i enlighet med de överenskommelser som ISF
lägger fram.
För att kunna verkställa ISFs överenskommelse och bistå andra verksamheter på
ett effektivt sätt behöver förvaltningschefen en tidsbegränsad delegation från
tekniska nämnden. Vi tror att delegationen behöver sträcka sig över hela nästa år
då vi inte vet hur pandemin kommer att utveckla sig.
Förvaltningschefens ersättare är biträdande förvaltningschef.
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