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Personalutskottet
Plats och tid

Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015,
kl. 13.00 – 14.30.

Ledamöter

Yoomi Renström (S), ordförande
Mikael Jonsson (M)
Björn Mårtensson (C)
Jennie Forsblom (KD)

Tjänstgörandeersättare

Jan-Åke Lindgren (S) tjänstgörande ersättare för Håkan Englund (S)

Övriga närvarande

Personalsekreterare Maria Kihlström
Personalchef Mona Persson
Kommunchef Christer Engström ( §14)

Justering
Justerare

Björn Mårtensson

Plats och tid

Kommunkontoret, 24 juni 2015, klockan 13.00

Justerade paragrafer

13-15
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Personalutskottet
Underskrifter

Sekreterare

____________________________________________
Mona Persson

Ordförande

____________________________________________
Yoomi Renström

Justerande

____________________________________________
Björn Mårtensson

ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA
Personalutskottet i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 23 juni
2015.
Protokollet har justerats d v s godkänts.
Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats
www.ovanaker.se.
Överklagande
Anslaget sätts upp på anslagstavlan 24 juni och tas ned 17 juli 2015.
Mellan 24 juni och 15 juli har du möjlighet att överklaga besluten.
Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på
kommunens webbplats www.ovanaker.se. Behöver du hjälp, kontakta
sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt
person.

________________________________
Klas-Åke Säll
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Godkännande av dagordningen
Personalutskottets beslut
Personalutskottet godkänner dagordningen.
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Personalutskottet
Pu § 14

Dnr 2015/213

Översyn av ledningsorganisationen för
kommunstyrelseförvaltningen
Personalutskottets beslut
Personalutskottet uppdrar till förvaltningen att till nästa sammanträde den
18/8,ta fram förslag till kravprofil för tjänsten som
ekonomichef/förvaltningschef

Beslutsunderlag
Skrivelse från Christer Engström
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Personalutskottet
Pu § 15

Dnr 2015/70

Hemställan om ändring av månadsarvode
Personalutskottets beslut
1. Englunds arvode höjs till ett månadsarvode på 24 000 kr för uppdraget
som kommunstyrelsens 1 vice ordförande samt ett månadsarvode på
24 000 kr för uppdraget som barn och utbildningsnämndens ordförande.
Arvodet gäller från 2015-01-01.
2. Arvodesnivån omräknas årligen och följer förändringarna av
riksdagsarvodet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Björn Mårtensson (C) yrkar avslag till Håkan Englunds framställan med
motiveringen att arvodena idag är på en skälig nivå efter den revidering av
arvodesbestämmelserna som kommunfullmäktige beslutade om 2014-12-15
Om personalutskottet skulle besluta i enlighet med Jan- Åke Lindgrens (S)
förslag, föreslås ett tilläggsyrkande att ärendet ska prövas av
kommunstyrelsen då ett sådant beslut saknar finansiering.
Jan-Åke Lindgren (S) yrkar bifall till Håkan Englunds framställan.
Beslutsgång
Personalutskottets ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
personalutskottet antar Jan-Åke Lindgrens (S) bifallsyrkande.
Omröstning begärs. Personalutskottet godkänner propositionsordning:
De som instämmer i Jan-Åke Lindgrens (S) bifallsyrkande röstar ja, de som
instämmer i Björn Mårtenssons (C) avslagsyrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Med 3 röster på ja mot 2 röster på nej beslutar personalutskottet att bifalla
Jan-Åke Lindgrens (S) bifallsyrkande.
Yoomi Renström (S)
Jan-Åke Lindgren ( S)
Mikael Jonsson (M)
Björn Mårtensson (C)
Jennie Forsblom (KD)

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

Beslutsgång avseende tilläggsyrkandet
forts
Skickas till lönekontoret, barn- och utbildningsnämnden , kommunstyrelsen.
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Personalutskottet
Pu § 15 forts

Ordföranden ställer Björn Mårtenssons (C) tilläggsyrkande om att ärendet
ska prövas av kommunstyrelsen då beslutet saknar finansiering, mot avslag
och finner att personalutskottet har beslutat att avslå tilläggsyrkandet

Björn Mårtensson (C) och Jennie Forsblom (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
Hemställan Håkan Englund, 2015-06-15
Tjänsteskrivelse Maria Kihlström, 2015-06-16

