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Dnr 2011/70-023 KS

Anställning av ny kommunchef.
Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.
Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet
initierade kommunledningskontoret en rekryteringsprocess genom rekryteringsföretaget Högström & Co. Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om rekryteringen vid sitt sammanträde 2011-03-07.
Kommunstyrelsen godkände 2011-03-15 § 69
att rekryteringen påbörjats.
Rekryteringsprocessen har därefter återrapporterats till kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens arbetsutskott vid sammanträden 2011-03-22,
2011-04-12 och 2011-04-19.
Annonsering av tjänsten har skett på sedvanligt sätt i massmedia. Rekryteringsföretaget genomförde en första gallring och valde därefter ut fem
möjliga kandidater, varav arbetsutskottet bedömde en kandidat inte aktuell.
Intervjuer har därefter skett med de fyra sökande av tre olika grupper:
- En politikergrupp bestående av sex personer med utgångspunkt i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
- En grupp bestående av kommunens ledningsgrupp.
- En facklig grupp bestående av representanter för de fackliga organisationerna i Cesam, centrala samverkansgruppen..
Rekryteringsföretaget fick efter intervjuerna uppdraget att genomföra
djupanalys av tre av sökandena. En av de sökande avstod denna djupanalys och tog tillbaka sin ansökan.
Högström & Co återrapporterade 2011-06-20 resultatet från tester, djupanalys och referenser till samtliga intervjugrupper. I samband med återrapporteringen förordade företaget Christina Madeling till tjänsten.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-06-28 fick
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare möjlighet att träffa de båda
kvarvarande sökandena och representanter från Högström & Co. Ledningsgruppen samt de fackliga organisationerna träffade kommunstyrelsens ordförande och personalchefen 2011-07-04 inför beslut i kommunstyrelsen.
Yrkande
Eddie Forsman (M) yrkar bifall till att anställa Christina Madeling som
kommunchef.
Maria Lindmark (MP) förordar att anställa Christina Madeling som kommunchef.
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Proposition
Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen enhälligt förordar att anställa Christina Madeling som ny kommunchef.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt
att

som kommunchef med tillträde snarast enligt överkommelse anställa Christina Madeling, samt

att

uppdra till personalchefen att i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott reglera tillträdesdag och anställningsvillkoren i övrigt.

Protokollsanteckning
”Vi rödgröna är inte nöjda med rekryteringsprocessen och därför yrkar vi
att kommunstyrelsen utvärderar rekryteringsprocessen. Dessutom anser
vi att det var för få kandidater som presenterades för rekryteringsgruppen. Vår uppfattning är att kommunchefen ska vara bosatt i vår kommun.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) Maria Lindmark
(MP)”
____________________________

§ 138
Utvärdering av rekryteringsprocessen vid anställning av ny kommunchef.
Ilko Corkovic (S), Pia Holgersson (S), Bengt Jonsson (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar i samband med beslut om anställning av ny kommunchef
att rekryteringsprocessen ska utvärderas.
Proposition
Vid proposition på de rödgrönas yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt
att

uppdra till personalchef Krister Kronzell att utvärdera rekryteringsprocessen för redogörelse till kommunstyrelsen 2011-08-16.

____________________________
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Dnr 2008/385-212 KS

Begäran om medel till konsulttjänst.
Miljö- och byggnadsnämnden begär i skrivelse inkommen 2011-06-16 om
medel för externa konsulttjänster som är nödvändiga för att kunna göra
färdigt den fördjupade översiktplanen för Borgholm-Köpingsvik.
Av skrivelsen framgår att anbud har tagits in och värderats enligt fast pris
samt tillkommande rese-, boende- och traktamentskostnader.
Program för bebyggelseutveckling
Trafikutredning görs färdig
Naturinventering

ca 300 000 kr
ca 120 000 kr
ca 90 000 kr

Kostnaderna kommer att följas upp och en redovisning kan lämnas till
kommunstyrelsen efter utförda uppdrag. Eventuella överblivna medel kan
därmed återbetalas.
Några andra konsultuppdrag eller behov av medel beräknas inte behövas.
Vidare redovisas i skrivelsen att arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik har nystartat med full kraft efter att översiktsplanen Rälla-Stora Rör-Ekerum har antagit av fullmäktige. En del av
arbetat har redan genomförts medan annat återstår att göra klart. Målsättningen är att ett förslag ska kunna lämnas till samråd under kvartal 3
i år.
En del av Konsultuppdraget Naturinventering genomförs samordnat med
Lova-uppdraget där länsstyrelsen lämnat 95 000 kronor. Därmed sparas
motsvarande summa.
En första delstudie av trafikutredning har genomförts för några år sedan.
Den måste göras klar. Offert togs in 2009 men har inte genomförts fullt ut
då arbetet med fördjupade översiktsplanen nedprioriterades. I nuläget beräknas att kostnaden för återstoden är ca 120 000 kronor.
En förfrågan har lämnats till tre arkitektkontor om att genomföra en utredning om framtida bebyggelseutveckling i Borgholm-Köpingsvik. Syftet
med utredningen är att ta fram strategier och rekommendationer för
framtida bebyggelseutveckling i området. Utredningen ska ge förslag till
hur bebyggelsekaraktär och bebyggelsemönster kan bevaras, förstärkas
och utvecklas i framtiden.
Budgetberedningen beslutade 2011-03-01 § 4
att införa ett tillfälligt investeringsstopp från och med 2011-03-01 och
sex månader framåt. Alla investeringar ska redovisas till samt beslutas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-06-20 § 278 kommunstyrelsen
att anvisa 500 tkr ur investeringsbudgeten.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att maximalt 500 tkr anvisas ur investeringsbudgeten till
konsulttjänst för fortsättning av arbete med fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik.

Kommunstyrelsen ser gärna ett samarbete med kulturarbetare vid fördjupningsarbetet av översiktplaner och vid framtagande av detaljplaner.
____________________________

§ 140

H.id. 2011.2095.

Information, Sibbarps i Limhamn AB.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2011-06-28 redovisades att Ted Wendt, Sibbarps i Limhamn AB, i e-post 2011-06-24 anhållit om möte med kommunledningen med anledning av pågående konflikt
gällande färdtjänstupphandlingen.
Ordförande Lisbeth Lennartsson meddelade att hon efter samråd med
kommunens jurist Henrik Seeliger erbjudit Ted Wendt att tillsammans
med sin jurist komma till kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juli eller 9
augusti för ett möte med kommunledningen och kommunens jurist.
Vid dagens sammanträde redogör ekonom Linda Kjellin för ärendet och
för den juridiska process som pågår. Det framgår att kommunens jurist
Henrik Seeliger nu avråder från att träffa Sibbarps representanter då det
kan störa pågående process.
Beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att inget möte ska hållas med Sibbarps representanter under pågående process.
____________________________

§ 141
Information under sammanträdet.
Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar om
- aktiviteterna på torget.
- att Förvaltningsrätten avslagit Per Lublins och Erik Arvidssons överklaganden vad gäller kommunfullmäktiges val av kommunstyrelse.
- att Borgholm Energi AB:s beslut att tilldela NCC byggnationen av ny
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hälsocentral är överklagat.
- att Barnens träd planteras i Byxelkrok 2011-07-06.
- gemensamt gruppmöte i Tingssalen 2011-08-15 då vindkraftsplanen,
socialförvaltningens planerade organisation och ärendet om gemensam
nämnd för hjälpmedelsverksamheten ska presenteras.
____________________________
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