
 Protokoll  1 (5) 

Sammanträdesdatum  
2020-05-25  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

  
Justeringens plats och tid 25 maj 2020, Linbanegatan 12  
  
Avser paragrafer 16 - 18 
  
Sekreterare  
 Malin Kvist 
  
Ordförande  
 Ingvar Smedlund 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
Anslaget sätts upp 2020-05-26 
Anslaget tas ned 2020-06-17 
Sista dag att överklaga 2020-06-16 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens personalutskott 
  
Plats och tid Magnolia, måndagen den 25 maj 2020, klockan 09.45–09.47 
  
Beslutande Ingvar Smedlund, Ordförande (M) 

Ulrika Ornbrant, Vice ordförande (C) 
Jesper Englundh (S) 

  
Övriga deltagare Lena Fransson, tf stabschef 
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Sammanträdesdatum  
2020-05-25  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
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Sammanträdesdatum  
2020-05-25  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 16  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 
Jesper Englundh (S) utses till protokollsjusterare. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-05-25  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 17  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Sammanträdesdatum  
2020-05-25  

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 18 Ärendenummer KS2019/429 

Förlängning av tillförordnad kommundirektör 

Beslut 
Christin Tjärnheden utses till tillförordnad kommundirektör perioden 2020-06-01 till 
och med 2020-08-23. 

Beskrivning av ärendet 
Ulrika K Jansson tillträder som kommundirektör 24 augusti 2020. Christin 
Tjärnhedens förordnande som kommundirektör löper ut den 31 maj 2020. För att 
det inte ska uppstå en period där kommunen står utan kommundirektör föreslås att 
Christin Tjärnheden utses till tillförordnad kommundirektör perioden 2020-06-01 till 
och med 2020-08-23.  

Förslag till beslut är MBL 11 förhandlat med de fackliga organisationerna som är 
representerade i Enköpings kommuns centrala samverkansgrupp. 

Kommunstyrelsens personalutskott fattar beslutet med stöd av punkt E.1.1 i 
kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 21 april 2020 (KS2020/230). 

__________ 
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