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Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 18 augusti 2015,  

 kl. 15.00 – 16.10. 

 

Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande 

 Håkan Englund (S), vice ordförande 

 Mikael Jonsson (M) 

 Björn Mårtensson (C) 

 Jennie Forsblom (KD) 

 
Tjänstgörandeersättare  
 

Övriga närvarande Personalsekreterare Maria Kihlström 

 Personalchef Mona Persson 

 Kommunsekreterare Kristoffer Baas 

 Kommunchef Christer Engström  

 

Justering   
 

Justerare  Jennie Forsblom 
 

Plats och tid  Kommunkontoret, 21 augusti 2015, klockan 13.00 
 

Justerade paragrafer  16-17 
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Underskrifter 

 

 

Sekreterare ____________________________________________ 

Kristoffer Baas 

 

 

  

Ordförande ____________________________________________ 

 Yoomi Renström 

 

 

Justerande ____________________________________________ 
 Jennie Forsblom 

 
 
 

  

 ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA 

 

Personalutskottet i Ovanåkers kommun har haft sammanträde 18 augusti 

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 21 augusti och tas ned 13 september 

2015. Mellan 21 augusti och 11 september 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. 

 

 

 

________________________________ 

Kristoffer Baas 
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Pu § 16  

Godkännande av dagordningen 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet godkänner dagordningen. 
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Pu § 17 Dnr 2015/213 

Rekrytering av ekonomichef 

Personalutskottets beslut 

1. Rekrytering inleds av ny ekonomichef 

2. Budget avsätts med 100 tkr  

3. Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för växtkraft 

 

Ärendet 

Ekonomichefstjänsten är vakant sedan maj 2015. I samband med att tjänsten 

ska återbesättas har diskussion angående tjänstens utformning kommit upp 

på grund av den svåra roll kommunchefen har med ansvar för 

kommunstyrelsens sju underavdelningar och förvaltningscheferna samtidigt 

som han också utifrån kommunchefsrollen har egna arbetsuppgifter. Frågan 

har då uppstått huruvida ekonomichefen kan vara tillika förvaltningschef för 

kommunstyrelseförvaltningen. I och med att kommunstyrelen inte har 

enbart ansvar för kommunstyrelseförvaltningen även utan kommunens 

utveckling i dess helhet blir svårigheten att dra gränsen mellan 

kommunchefens roll och förvaltningschefens roll. Kommunchefen kan inte 

upphöra att ha ansvar för kommunstyrelen och dess au. I och med detta blir 

den tilltänkta rollen för ekonomichef en administrativ chefsroll för 

kommunstyrelseförvaltningen med ansvar för dess avdelningar. 

 

Att annonsera efter en sådan person skulle innebära att vi söker en mycket 

rutinerad ekonom som kan ansvara för de ekonomiska frågorna ur ett 

strategiskt perspektiv samtidigt som personen är intresserad av att leda 

utvecklingen av de övriga avdelningarna.  

 

Rekrytering av ekonomichefer med goda ledaregenskaper är svår. Dessutom 

lägger vi till att han/hon ska vilja ta ansvar för ännu större områden 

samtidigt som vi står inför nya ekonomiska utmaningar varför de strategiska 

ekonomikunskaperna bör väga tyngst. 

 

I första hand bör vi därför söka efter en ekonom med flera års erfarenhet av 

att ha verkat som ekonom centralt i en kommun. Personen i fråga ska ha 

vidimeret goda ledaregenskaper och vara en god kommunikatör för att vara 

politikernas dialogpartner men också för att leda utvecklingen av de 

strategiska kommunalekonomiska frågorna. 

Organisationen för kommunstyrelseförvaltningen bör samtidigt ses över för 

att skapa bättre förutsättningar för att möjliggöra fler synergieffekter mellan 

de olika avdelningarna.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mona Persson, 2015-08-10 
 

Skickas till 

För kännedom: Kommunchef, personalchef och ekonomiavdelning. 


