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1 kapitlet
SEKTOR OCH VERKSAMHETSIDÉ

1 § Sektor
Centralförvaltningen har hand om intressebevakningen och
internationaliseringen, näringslivsservicen, utvecklingen och
ekonomiservicen, förvaltnings- och personalservicen, den juridiska
servicen och dataservicen.
2 § Verksamhetsidé
Centralförvaltningens syfte är att garantera att den kommunala
demokratin fungerar, att främja näringslivets konkurrenskraft, att skapa
förutsättningar för personalen att betjäna allmänheten på ett smidigt sätt,
att se till att koncernsynvinkeln genomsyrar allt beslutsfattande samt att
på ett konkurrenskraftigt sätt producera service som stöder verksamheten
inom stadskoncernens verksamhetsenheter.

2 kapitlet
FÖRVALTNINGSORGAN

3 § Stadsstyrelsen
Förvaltningsorganen i ärenden som hör till centralförvaltningssektorn är
stadsstyrelsen och dess sektioner. Separata bestämmelser om
sammansättningen och föredragningen i dessa organ ingår i
stadsstyrelsens instruktion.
4 § Uppgifter
Utöver det som bestäms i stadsstyrelsens instruktion har stadsstyrelsen
som uppgift att inom centralförvaltningssektorn ansvara för den allmänna
ledningen och styrningen av centralförvaltningen och att utveckla
styrnings- och kundstrategin samt strategin för kärnkompetens och
samarbete.
5 § Beslutanderätt
Utöver det som bestäms i förvaltningsstadgan eller annars föreskrivs om
ett förvaltningsorgans beslutanderätt, ingår bestämmelser om
stadsstyrelsens beslutanderätt i stadsstyrelsens instruktion.
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6 § Sammanträden och undertecknande av handlingar
Utöver det som bestäms i förvaltningsstadgan och stadsstyrelsens
instruktion om stadsstyrelsens sammanträden, protokoll och andra
handlingar samt om undertecknande av handlingar undertecknas avtal,
förbindelser och expeditioner som med stöd av 5 § omfattas av
stadsstyrelsens beslutanderätt
– för näringslivsservicens del av näringslivsdirektören
– för ekonomins del av ekonomidirektören
– för den juridiska servicens del av stadsjuristen
– för personalservicens del av personalchefen eller
personalutvecklingschefen enligt sina ansvarsområden
– för dataadministrationens del av datachefen
Datachefens delegeringsbeslut den 19 december 2003 §
25: Teleservicerådgivare Mirjami Huldén har rätt att för
stadens del underteckna DNA-teleanslutningsavtal som
hänför sig till verkställandet av godkända beslut.

3 kapitlet
PERSONALORGANISATION

7 § Centralförvaltning
Centralförvaltningen är ett servicecenter som lyder under stadsstyrelsen.
Centralförvaltningen omfattar alla verksamhetsenheter med personal som
bereder och verkställer beslut samt betjänar allmänheten i ärenden som
hänför sig till sektorn.

Centralförvaltningen indelas i följande resultatområden:
– Näringslivsservice
– Förvaltning och ekonomi
– Personalservice
– Juridisk service
– Dataadministration
Enligt 3 § i förvaltningsstadgan leds centralförvaltningen av
ekonomidirektören som lyder under stadsdirektören. Då
ekonomidirektören har förhinder eller då tjänsten är vakant leds
centralförvaltningen av stadsjuristen. Om också stadsjuristen har
förhinder är personalchefen ställföreträdare.
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4 kapitlet
TJÄNSTEINNEHAVARNAS BESLUTANDERÄTT

8 § Beslutanderätten för servicecentrets direktör samt resultatområdenas och resultatenheternas
chefer
Om den beslutanderätt som innehas av servicecentrets direktör och av
cheferna för resultatområdena och resultatenheterna bestäms i
förvaltningsstadgan.
9 § Särskild beslutanderätt
Utöver vad som bestäms i 8 § har
landsbygdssekreteraren beslutanderätt i de ärenden som
landsbygdsnäringsmyndigheten ska avgöra
ekonomidirektören beslutanderätt i följande ärenden:
1 öppnande och avslutande av bankkonton,
2 allmänna arrangemang som gäller fakturering och betalningsrörelse,
3 placering av kassamedel enligt stadsstyrelsens anvisningar,
4 upptagande av lån, återbetalning av lån och ändring av lånevillkor
inom ramen för beslutsbefogenheter som stadsfullmäktige fastställer
årligen och enligt stadsstyrelsens anvisningar,
5 justering av försäkringsvillkor och försäkringsbelopp utgående från
försäkringsavtal som stadsstyrelsen godkänner årligen,
6 befrielse från erläggande av kommunalskatt, fastighetsskatt samt
folkpensions- och sjukförsäkringspremie på det sätt som stadgats om
detta,
förvaltningsdirektören beslutanderätt när det gäller
1 att utse en person som sköter anslagstavlan för offentliga kungörelser
stadsjuristen beslutanderätt i följande ärenden:
1 sökande av ändring och givande av förklaringar i ärenden som gäller
kommunal- och förvaltningsbesvär enligt stadsdirektörens
anvisningar,
2 att representera staden och bevaka stadens intressen i olika domstolar
och rättsinstanser samt i skiljemannadomstolar, vid borgenärsförhör,
under borgenärssammanträden och i andra förrättningar enligt
stadsdirektörens anvisningar,
3 verkställande av tvångsindrivning enligt indrivningsanvisningar som
stadsstyrelsen godkänt,
4 ärenden som ska avgöras av stadens parkeringsövervakare,
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personalchefen beslutanderätt i följande ärenden:
1 erfarenhetstillägg, tjänstetillägg, årsförhöjningar,
arbetserfarenhetstillägg och språktillägg enligt stadsstyrelsens
anvisningar,
2 anställande av personer som fullgör samhällstjänst,
3 anställande och placering av personer som staden är skyldig att
sysselsätta,
4 godkännande av ersättning för inkomstförlust för förtroendevalda
5 ersättningar till fackföreningars förtroendevalda för tid på kurser för
förtroendevalda
personalutvecklingschefen beslutanderätt i följande ärenden:
1 ersättningar till arbetarskyddsfullmäktige för tid på
arbetarskyddskurs,
2 ersättningar till medlemmar i samarbetsorgan för tid i
samarbetsutbildning,
3 betalningsförbindelser som gäller undersökningar om arbetsförmåga,
4 kortvarigt överlåtande av sådana områden och lokaler med utrustning
som personalväsendet förvaltar,
5 beviljande av ledighet för rehabilitering efter 20 års tjänstgöring
datachefen beslutanderätt i följande ärenden:
1 försäljning av tjänster som dataservicen producerat till interna och
externa kunder samt prissättning av extern försäljning av tjänster
enligt stadsstyrelsens anvisningar,
2 beslut om produktion av datateknisk service enligt principer som
stadsstyrelsen godkänt,
3 åtgärder som gäller datasäkerhet enligt datasäkerhetsprinciper som
stadsstyrelsen godkänt,
4 utrangering av sådana datatekniska apparater och sådana
telefonapparater som staden inte har funktionellt, pedagogiskt eller
introduktionsmässigt bruk för inom den egna organisationen,
5 bortskaffande av utrangerade apparater på det sätt som ur stadens
synvinkel sett är mest fördelaktigt, genom att skrota dem eller sälja,
byta eller överlåta dem för allmännyttigt övningsändamål. Datachefen
ska årligen lämna en redogörelse till stadsstyrelsen om utrangerad
datateknisk apparatur, om hur den bortskaffats och om eventuella
försäljningsinkomster.

5 kapitlet
SAMARBETE

10 § Samarbete mellan stadsstyrelsen och tjänsteinnehavarna
På kallelse av stadsstyrelsens ordförande och under hans eller hennes
ordförandeskap arrangeras minst en gång om året gemensamma
förhandlingar för stadsstyrelsens ledamöter och de tjänsteinnehavare som
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deltar i beredningen av ärenden och i verkställande av beslut. Under
förhandlingarna behandlas frågor som gäller utveckling av verksamheten,
ledning och utvärdering av resultaten.
11 § Ledningsgrupper och arbetsplatsmöten
Bestämmelser om servicecentrens ledningsgrupper och arbetsplatsmöten
ingår i förvaltningsstadgan och i samarbetsavtalet.
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