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§ 39

Tillfälligt förordnande av tekniska nämndens ordförande
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. I enlighet med kommunchefens förslag tillfälligt förordna ordföranden i tekniska
nämnden, Pär Palmgren, att leda det på tekniska kontoret pågående arbetet med att
bilda ett tekniskt bolag i Hässleholms kommun.
2. Pär Palmgren äger under förordnandet rätt att ingå avtal, anställa personal och att
vidta andra rättshandlingar för bolagets räkning, samt teckna bolagets firma, i frågor
som är nödvändiga för bolagets bildande eller framtida verksamhet.
3. Frågor av större vikt eller av principiell beskaffenhet skall lyftas till kommunstyrelsen för beslut.
4. Förordnandet skall gälla omedelbart till dess att en verkställande direktör för bolaget anställts och tillträtt sin tjänst, dock längst till och med 2010-08-31.
5. Månadsarvode för uppdraget, vilket inkluderar uppdraget som ordförande i tekniska
nämnden, skall utgå med 50 % av det av fullmäktige fastställda grundbeloppet som
gäller för ersättning till kommunalt förtroendevalda.
Yrkande
Lars-Göran Wiberg, (C) yrkar bifall till förslaget.
Reservation
Tommy Nilsson, (S) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2009, § 110, bland annat dels att del
av tekniska kontorets verksamhet per den 1 juli 2010 skulle överflyttas till ett av
kommunen helägt aktiebolag, dels att ge tekniska kontoret i samråd med
kommunstyrelsen i uppdrag att för kommunfullmäktige senast den 29 mars 2010 lägga
fram förslag till bolagsordning och ägardirektiv för bolaget, samt förslag till
slutreglering mellan kommunen och bolaget avseende verksamhet, ekonomi och
personal.
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I arbetet med bolagsbildningen kan konstateras att av den verksamhet som hittills
bedrivits under tekniska nämnden/tekniska kontoret kommer en viss del att även
fortsättningsvis bedrivas i förvaltningsform under kommunstyrelsen. Utöver uppgifter
relaterade till myndighetsutövning skall denna del huvudsakligen fungera som
sakkunnig beställarkompetens för kommunstyrelsens räkning. Nuvarande
förvaltningschef på tekniska kontoret har ett uppdrag att utarbeta ett förslag till vilka
personer som skall ingå i denna funktion samt hur denna i stora drag skall organiseras.
Beträffande den del av verksamheten som skall övergå till det framtida bolaget, d v s
merparten av verksamheten, har avsikten varit att så tidigt som möjligt i processen
rekrytera en verkställande direktör som kan leda och slutföra arbetet med att bilda
bolaget och med bolagets inre organisation. Denna avsikt råder alltjämt men det kan
konstateras att det både från verksamhetens och personalens sida finns ett stort behov
av att redan nu etablera någon form av ledningsfunktion som arbetar ur det blivande
bolagets perspektiv. Det föreslås därför att tekniska nämndens ordförande, som innehar
den nödvändiga kännedomen om verksamheten och personalen, genom ett tidsbegränsat
förordnande får ett utökat uppdrag som omfattar ovannämnda ledningsfunktion. Detta
förordnande föreslås gälla till dess en verkställande direktör har tillträtt sin tjänst, dock
längst t o m 2010-08-31.
_____________________
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