SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunledningsutskott
2020-10-07

Plats och tid

Medborgarhuset P2, 12:05–12:20

Beslutande

Ledamöter

Anders Häggkvist (C), ordförande
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Olle Larsson (HP)
Magnus Karlsson (S)
Tjänstgörande ersättare

Bengt-Arne Persson (L)
Ej tjänstgörande ersättare

Billy Anklew (HP)
Johan Fredholm (M)

Övriga närvarande

Jonas Kojan, tillväxt- och utvecklingschef § 81
Gunnel Gyllander, kommunchef
Ola Regnander, ekonomichef
Johan Höglund, kommunsekreterare

Underskrifter

Paragrafer 81-82

Ordförande

Anders Häggkvist (C)
Sekreterare

Johan Höglund
Justerare

Bengt-Arne Persson (L)
INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala
anslagstavla.
besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunledningsutskott
2020-10-07

Ärendelista
§ 81

Gemensam förvaltningsorganisation för tillväxt- och 2020/187
utvecklingsförvaltningen samt
samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 82

Kommunens firmatecknare

Justerandes sign.
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2020/812

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott
2020-10-07
KLU § 81

Dnr Ks 2020/187

Gemensam förvaltningsorganisation för tillväxt- och
utvecklingsförvaltningen samt
samhällsbyggnadsförvaltningen
BESLUT
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunledningsutskottet fastställer organisationen för
samhällsutvecklingsförvaltningen.
ÄRENDE
Kommunfullmäktige beslutade 10 februari 2020 att inrätta ett tillväxtutskott
som fick ansvar för samhällsbyggnadsförvaltningens och
tillväxtförvaltningens verksamhetsområden. När frågan hanterades i
kommunstyrelsen 29 jan 2020 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram
förslag på gemensam förvaltningsorganisation för de båda förvaltningarna.
En förvaltningschef för den nya förvaltningen har rekryterats och anställdes
från och med 1 maj 2020. Förvaltningschefen har tillsammans med
kommunchefen tagit fram förslag på ny organisation. Medarbetarna i den
nya förvaltningen har tagit del av och riskbedömt förslaget på ny
organisationen, se bilaga.
Den nya förvaltningsorganisationen består av fem avdelningar infrastruktur,
kost och service, fritid och kultur, arbetsmarknad samt utveckling. För
avdelningarna infrastruktur, kost och service samt fritid och kultur finns
avdelningschefer. Avdelningarna Arbetsmarknad och Utveckling är direkt
underställda förvaltningschefen. För kost och service sker en nyrekrytering
av kostchef. Övriga avdelningschefer tillsätts i samverkan med fackliga
organisationer.
Folkhälsosamordnaren flyttar från individ och familjeomsorgen
(socialförvaltningen) till utvecklingsavdelningen i den nya förvaltningen.
Upphandlingsfunktionen flyttar från ekonomiavdelningen till
utvecklingsavdelningen.
Fastighetssamordnaren och fastighetsfrågorna flyttar från tidigare
samhällsbyggnadsförvaltningen till ekonomiavdelningen.
I utvecklingsavdelningen samlas tjänster som arbetar med tillväxt och
utvecklingsfrågor (näringslivsavdelningen, mark och exploatering m m).
Arbetet med Ungdomsråd, Näringslivsråd samlas där.
I infrastrukturavdelningen finns en ny tjänst som trafiksamordnare.
Justerandes sign.
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KLU § 81, fortsättning

Dnr Ks 2020/187

Den nya förvaltningsorganisationen innebär att en förvaltningschefstjänst
försvinner. Tjänsten som städsamordnare återbesätts inte. Förvaltningen
kommer att fortsätta med översyn av avdelningarnas uppdrag, bemanning
och chefsstruktur.
Den nya organisationen är förhandlad i Centrala samverkansgruppen (CSG)
den 28 september. Förhandlingen avslutades i enighet.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet
fastställer organisationen för samhällsutvecklingsförvaltningen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att svaret är ja.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Kommunchef

Justerandes sign.
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Dnr Ks 2020/812

Kommunens firmatecknare
BESLUT
Kommunledningsutskottets förslag:
kommunstyrelsen beslutar: att köpehandlingar, kontrakt, låne- och
borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar ska
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S)
eller kommunstyrelsens vice ordförande Anders Häggkvist (C) med
kontrasignation av kommunchef Gunnel Gyllander eller ekonomichef Ola
Regnander;
Att kontrasignation kan också ske av mark- och exploateringsingenjör Britt
Mari Nordstrand i följande ärenden: Borgen på bostadslån enligt
bostads¬låne-författning och motsvarande bestämmelser, fastighetsförvärv
och fastighetsförsäljningar;
Att ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin Eriksson
bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande domstol/myndighet ansöka om
betalningsföreläggande samt att fullfölja och bevaka kommunens talan;
Att ekonomichef Ola Regnander och redovisningsekonom Fredrik Jonasson
bemyndigas att var för sig underteckna handlingar i vilka kommunens
motpart är Skatteverket;
Att beslutet gäller från och med 2021-01-01.
ÄRENDE
Vid årsskiftet kommer sammansättningen i kommunstyrelsens presidium
ändras på ett sätt som påverkar beslut om firmatecknare. Utöver detta finns
behov av att förenkla hanteringen av moms och övriga skatter.
Avslutningsvis har också varit en viss omsättning bland kommunens
personal, vilket gör att förteckningen över firmatecknare bör uppdateras.
Ekonomi
Ändringar i beslut om kommunens firmatecknare förväntas inte påverka
kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och
andra liknande handlingar ska undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) eller kommunstyrelsens vice
ordförande Anders Häggkvist (C) med kontrasignation av kommunchef
Gunnel Gyllander eller ekonomichef Ola Regnander.
Justerandes sign.
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Dnr Ks 2020/812

Kontrasignation kan också ske av mark- och exploateringsingenjör
Britt-Mari Nordstrand i följande ärenden: Borgen på bostadslån enligt
bostads¬låne-författning och motsvarande bestämmelser, fastighetsförvärv
och fastighetsförsäljningar
Ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin Eriksson
bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande domstol/myndighet ansöka om
betalningsföreläggande samt att fullfölja och bevaka kommunens talan.
Ekonomichef Ola Regnander och redovisningsekonom Fredrik Jonasson
bemyndigas att var för sig underteckna handlingar i vilka kommunens
motpart är Skatteverket.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslutet gäller från och med
2021-01-01.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunledningsutskottets förslag ska vara detsamma
som kommunledningsförvaltningens och finner att svaret är ja.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Ekonomichef
Redovisningsekonom
Förvaltningsassistent
Mark- och exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande

Justerandes sign.
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