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Plats och tid

Kommunalhuset, plan 4, Stange 2:3, kl 09:00-09:50

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Se bilaga

Övriga deltagande

Mattias Jansson (kommundirektör), Jakob Etaat (kanslichef), Johan
Westin (ekonomichef), Sara Hultqvist (kommunsekreterare), Jesper
Dahl (kommunsekreterare), Johannes Svensson (pol.sek), Linnea
Stevander (pol.sek), Benita Hägg (pol.sek), Fredrik Andersson
(pol.sek).
Tuva Lund (S)
Anders Thorén (TUP)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset, Tumba, 2018-10-26

Sekreterare

Paragrafer

223

Jesper Dahl

Ordförande

Ebba Östlin (S)

Justerare

Tuva Lund (S)

Anders Thorén (TUP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-26

Anslaget den

Nedtas den

2018-10-26

2018-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Jesper Dahl
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§ 223
Begäran om yttrande från JO avseende ett tjänstetillsättningsbeslut (KS/2018:440)
Beslut

1. Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande till JO inklusive bilaga 1
daterade den 19 oktober 2018.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning

Justitieombudsmannen (”JO”) har med anledning av de klagomål E.M.
fört fram i sin anmälan inlett en utredning och beslutat att uppmana
kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att yttra sig över E.M.s anmälan
senast den 16 oktober 2018. JO har dock meddelat anstånd att inkomma
med yttrande till den 26 oktober 2018. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för om tjänstetillsättningsbeslutet (eller -besluten) fattades på delegation från kommunstyrelsen och om det anmälts till kommunstyrelsen
alternativt anslagits särskilt. Kommunstyrelsen ska även redogöra för
hanteringen av E.M.s överklagande och kommunstyrelsens bedömning
av den. Vidare bör berörda befattningshavare ges tillfälle att lämna synpunkter och det ska framgå av yttrandet om det har skett.
Kommunstyrelsen har delegerat beslut om vissa anställningar i enlighet
med vad som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Vid tiden för beslutet hade kommunstyrelsen delegerat dessa och andra beslut
till kommundirektören, som i sin tur vidaredelegerat det aktuella beslutet
till avdelningschef och enhetschef, var för sig. Det aktuella beslutet om
att anställa två personer har fattats med stöd av delegation från kommunstyrelsen och av behörig delegat, det vill säga av enhetschefen för medborgarcenter i enlighet med punkt D 8 i kommunstyrelsens dåvarande
delegationsordning (se bilaga 1 till yttrandet).
Kommunstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att det har förekommit
flera fel i handläggningen.
Anställningsbeslutet som fattades på delegation den 15 december 2017
har inte i samband med att det fattades formulerats i skrift, vilket kommunstyrelsen anser vara en felaktighet i handläggningen då delegationsbeslut ska vara formaliserade. Kommunstyrelsen beklagar att beslutet
inte formaliserades i samband med att det fattades i december 2017 och
bedömer att det försvårat för E.M. att få beslutet prövat av domstol. Beslutet formulerades i skrift först den 11 april 2018. Delegationsbeslutet
anmäldes vidare inte till kommunstyrelsen inom en månad efter att det
fattades (vilket är kommunstyrelsens rutin). Vidare gav man från kommunens sida E.M. felaktig information om huruvida och hur tillsättningsbeslutet kunde överklagas. Kommunstyrelsen är medveten om att
tillsättningsbeslut kan överklagas genom laglighetsprövning men den informationen har tyvärr inte lämnats till E.M. Slutligen har kommunen
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emottagit ett överklagande av beslutet från E.M. som man inte skyndsamt skickat vidare till domstol för prövning.
Kommunledningsförvaltningen har vid dags dato både anmält delegationsbeslutet till kommunstyrelsen och skickat överklagandet vidare till
förvaltningsrätten för prövning. Kommunens förhoppning är att domstol
kan pröva E.M:s överklagande trots den tid som förflutit, då beslutet vid
dags dato inte vunnit laga kraft.
Kommunen avser att på ett noggrant sätt se över de befintliga handläggningsrutinerna för tjänstetillsättningar i kommunen för att säkerställa att de i
ärendet förekommande bristerna inte inträffar igen.
Vidare, i kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2018 och även för år
2017 finns kontrollmoment avseende att tjänstetillsättningsärenden registreras korrekt i ärendehanteringssystemet och att anställningsbeslut som fattas
med stöd av delegation anmäls till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avser, förutom att se över de befintliga rutinerna, även att med hjälp av kommunstyrelsens internkontrollplaner arbeta för att ytterligare säkerställa att
tjänstetillsättningsbeslut registreras korrekt och anmäls till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beklagar den felaktiga hanteringen av tjänstetillsättningsbeslutet och E.M:s överklagande samt de olägenheter de orsakat
E.M.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse
med tillhörande yttrande 2018-10-19.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA

Kommunstyrelsen, kl. 09.00-09:50
TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE
NÄRVARANDE
JA
NEJ

Östlin Ebba, ordf
Melki Gabriel, 1:e v ordf
Lundgren Stina, 2:e v. ordf
Ekman Marcus, led
Lund Tuva, led
Viitala Willy, led
Thorén Anders, led
Widercrantz Carl, led
Inglot Martin, led
Lekander Niklas, led
Einarsson Mats, led
Dayne Stefan, led
Gladh Niklas, led
Johansson Lars, led
Ahlse Dag, led
Ksiazkiewicz Emanuel, ers
Ingren Lena, ers
Aslan Robert, ers
Ros Inger, ers
Hjelte Kia, ers
Jönsson Yngve R K, ers
Jägemalm Camilla, ers
Nakamura Lindholm Karin, ers
Rosensvärd Anne, ers
Lindqvist Sebastian, ers
Amelin Kerstin, ers
Aydin Yusuf, ers
Blom Caroline, ers
Persson Myrna, ers
Rhawi Caroline, ers

S
S
M
S
S
M
TUP
TUP
SD
SD
V
KD
MP
L
C
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare S
Ersättare M
Ersättare M
Ersättare TUP
Ersättare TUP
Ersättare SD
Ersättare SD
Ersättare V
Ersättare KD
Ersättare KD
Ersättare MP
Ersättare L

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kerstin Amelin (V)

X

Caroline Rhawi (L)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Datum: 2018-10-26, bilaga
Avser § 223
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