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Plats och tid

Stadshuset, kl. 16.30-17.25

Beslutande

Henrik Tvarnö (S) ordf. Andreas Granlöf (S), Nils-Erik Olofsson (S),
Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C), Helena Stålhammar (C),
Klas Håkanson (M), Carina Bardh (M), Ingemar Sturesson (KD) och
Björn Fälth (SD).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lennart Lööw (S), Anders Gustavsson (VF) och Tommy Glans (VF)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage och Laszlo Palfi.
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg

Utses att justera

Anders Gustavsson och Helena Stålhammar

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Anders Bengtsson (M), Arne Larsson (SD) och Sven-Eric Lilliequist (FP).

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 168

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö

Justerare

Anders Gustavsson

Helena Stålhammar

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-10-21

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
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Datum för anslagets
nedtagande

Kommunkansliet

Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2015/KA0341

Tillsättning av tjänsten som vård- och omsorgschef
Kommunstyrelsens beslut
Styrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att vid sitt sammanträde den
26 oktober 2015 besluta i ärendet om tillsättning av tjänsten som vård- och
omsorgschef.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har utsett en rekryteringsgrupp bestående av
presidierna i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och personal- och
organisationsutskottet. Slutligt beslut ska enligt gällande delegation fattas av
kommunstyrelsen.
En rekryteringsfirma har tagit emot ansökningarna och gjort en första gallring.
Kommunchef och HR-chef har genomfört intervjuer med fyra kandidater. Därefter har
två sökande valts ut för en andra intervjuomgång, då de bland annat träffade
politikergruppen och de fackliga organisationerna.
Kompetensanalys för tjänsten föreligger i bilaga.
Förhandlingen med de fackliga organisationerna Vision, Kommunal och Vårdförbundet
har genomförts den 19 oktober 2015. Formellt beslut kan fattas först sju dagar efter
MBL-förhandlingarna, det vill säga tidigast den 26 oktober 2015.
Rekryteringsgruppen förordar att Anna-Lena Krohn erhåller tjänsten som vård- och
omsorgschef.
Kritik framförs mot hur informationen i tjänstetillsättningsärendet publicerats på
kommunens intranät.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) föreslår att kommunstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott att
fatta beslut om tjänstetillsättning vid sitt sammanträde den 26 oktober 2015.
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