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Kommunstyrelsen

Begäran om föräldraledighet för kommunalrådet Daniel
Dronjak samt utseende av personlig ersättare
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Daniel Dronjak (M) beviljas föräldraledighet från sitt uppdrag som
kommunalråd från och med den 3 november 2020 till och med den 31
december 2020.
2. För tiden Daniel Dronjak (M) är föräldraledig från sitt uppdrag som
kommunalråd enligt punkten 1 förordnas Nicholas Nikander (L) att
tjänstgöra som hans personliga ersättare. Omfattningen för den personliga
ersättaren avser 25% av en heltidstjänst för kommunalråd, och är utöver
vad Nicholas Nikanders befintliga uppdrag omfattar.

Beskrivning av ärendet
Daniel Dronjak (M) är vald som kommunalråd för Moderaterna. Han har nu
begärt tjänstledighet med anledning av föräldraledighet från detta uppdrag för
tiden från och med den 3 november 2020 till och med den 31 december 2020.
Under tiden för Daniel Dronjaks föräldraledighet föreslås Nicholas Nikander (L)
tjänstgöra som hans personliga ersättare. Omfattningen för den personliga
ersättaren avser 25% av en heltidstjänst för kommunalråd, och är utöver vad
Nicholas Nikanders befintliga uppdrag omfattar.1
Regler om kommunalråds tjänstledighet finns i 19 § i kommunstyrelsens
reglemente. Där anges bland annat att ”Kommunstyrelsen får bevilja
föräldraledighet eller sjukledighet för kommunalråd. Ledighet kan även beviljas
vid närståendevård. För tiden som kommunalrådet är frånvarande kan
kommunstyrelsen fatta beslut om en personlig ersättare. Skulle den
förtroendevaldes uppdrag komma att upphöra innebär detta att den personliga
ersättarens uppdrag avslutas.”

Nicholas Nikander (L) har för närvarande uppdrag som kommunalråd som uppgår till 75% av en
heltidstjänst.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det inte finns några hinder för att
bevilja Daniel Dronjak föräldraledighet under perioden 3 november 2020 till och
med 31 december 2020, och inte heller för att förordna Nicholas Nikander som
hans personliga ersättare på 25% av en heltidstjänst för kommunalråd (utöver
Nicholas Nikanders nuvarande omfattning som kommunalråd), under tiden för
hans föräldraledighet.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inte några ekonomiska eller juridiska konsekvenser
för Huddinge kommun.

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Daniel Dronjak
Nicholas Nikander
HR-avdelningen, kommunstyrelsens förvaltning

