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Arbetsordning för Tillväxtverkets
personalansvarsnämnd
Denna arbetsordning kompletterar Tillvaxtverkets arbetsordning.
Arbetsordningen trader i kraft den 13 mars 2017.
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Personalansvarsnämndens ansvar och uppgifter
Av 25 § myndighetsforordningen (2007:515) framgar att det ska finnas en
personalansvarsnamnd inom myndigheten. Namnden ska prova fragor om
1. skiljande fran anstallning pa grund av personliga forhallanden, nar
anstallningen inte ar en provanstallning,
2. disciplinansvar,
3. atalsanmalan, och
4. avstangning.

Personalansvarsnämndens sammansättning
Av Tillvaxtverkets arbetsordning framgar att utover generaldirektoren, som ar
ordforande i namnden, och personalforetradarna bestar personalansvarsnamnden av
chefen for avdelning Forvaltning, chefsjuristen och HR-chefen. Den sistnamnda ar
foredragande i namnden.

Personalansvarsnämndens kansli
Personalansvarsnamndens kansli ansvarar for framtagande av underlag infor namndens
stallningstaganden. Det galler bade faktaunderlag och rattsutredningar.
Kansliet skoter aven kallelse till och protokollforing vid personalansvarsnamndens
sammantraden, expedierar besluten och ansvarar for diarieforingen av namndens
allmanna handlingar.

Personalansvarsnämndens arbetsformer

Ärenden
Av Tillvaxtverkets arbetsordning framgar att personalansvariga chefer ska anmala till
HR-chefen sa snart de uppmarksammar forhallanden som skulle kunna foranleda nagon
atgard fran personalansvarsnamnden. HR-chefen avgor om arendet ska tas upp i
namnden. Aven generaldirektoren kan hanskjuta ett arende till personalansvarsnamnden.
HR-chefen ansvarar for att personalansvarig chef och den berorda medarbetaren
informeras om att ett arende ska tas upp i personalansvarsnamnden och vilka
konsekvenser detta kan fa for honom eller henne.

Sammanträden
Personalansvarsnamnden sammankallas pa HR-chefens eller generaldirektorens
initiativ vid behov.
Ett sammantrade far, om ordforanden anser att det ar lampligt, hallas per telefon eller
genom videokonferens.

Beslutsförhet
Av 26 § myndighetsforordningen (2007:515) framgar att personalansvarsnamnden ar
beslutsfor nar ordforanden och minst halften av de andra ledamoterna ar narvarande.
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Beslutsform
Personalansvarsnamndens arenden ska som huvudregel avgoras efter foredragning.
Personalansvarsnamnden far i ett enskilt fall besluta att ett arende som har foredragits
for namnden far avgoras senare genom kontakter mellan ordforanden och de andra
ledamoterna.

Närvaro vid sammanträden
Utover personalansvarsnamndens ledamoter och protokollforaren far ordforande
besluta om att andra tjansteman far narvara vid ett sammantrade.

Kallelse till sammanträden
Kallelse, forslag till dagordning och ovriga underlag ska om mojligt vara ledamoterna till
handa senast en vecka fore sammantradet, dock senast sista vardagen fore den helg som
infaller narmast fore sammantradet. I underlaget ska i forekommande fall redovisas
forslag till personalansvarsnamndens beslut.
Berord personalforetradare ska om mojligt fa mojlighet att faktagranska underlaget
innan det tillstalls personalansvarsnamndens ledamoter.

Protokoll
Protokoll fors vid varje sammantrade som personalansvarsnamnden haller.
Personalansvarsnamndens protokoll, som justeras av foredraganden och ordforanden,
ska aterge forslag och beslut. Av protokollet ska framga dagen for beslutet och vem som
har deltagit i beslutet. Till protokollet ska fogas foredragningspromemorior eller annat
underlag i den utstrackning som det behovs for att faststalla personalansvarsnamndens
beslut.
Om ett arende har avgjorts genom kontakter mellan ordforanden och de andra
ledamoterna ska samtliga ledamoter justera protokollet.
En ledamot har ratt att reservera sig mot ett beslut genom att lata anteckna avvikande
mening. Avvikande mening ska anmalas innan beslutet expedieras eller far sin slutliga
form.
Protokollet ska normalt skickas for justering inom en vecka efter sammantradet.
Justerat protokoll ska distribueras till samtliga ledamoter i personalansvarsnamnden.
Om ett besluts ikrafttradande bradskar kan personalansvarsnamnden besluta om
omedelbar justering av protokollet.

Omröstning
Av 20 § anstallningsforordningen (1994:373) och 29 kap. rattegangsbalken foljer att om
namnden inte kan enas om ett beslut sa ska omrostning ske enligt den s.k. kollegiala
metoden. Rostningen gar till sa att HR-chefen sager sin mening forst. Sedan rostar
ovriga ledamoter i den ordning som ordforanden bestammer. Ordforanden rostar sist
och sammanfattar resultatet av rostningen.
Vid omrostning ska den mening galla som omfattas av mer an halften av ledamoterna.
Om nagon mening har fatt halften av rosterna och denna ar den lindrigaste eller minst
ingripande for den anstallde, ska den meningen galla. Kan ingen mening anses som
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lindrigare eller mindre ingripande, galler den mening som fatt halften av rosterna, bland
dem ordforandens.

Verkställighet av beslut
Personalansvarsnamndens beslut verkstalls av HR-chefen, med undantag av
atalsanmalan som verkstalls av chefsjuristen.
HR-chefen ansvarar for att personalansvarig chef informeras om
personalansvarsnamndens beslut.
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