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Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§1

Anställning av socialchef.

§2

Anställning av utbildningschef.

§3

Information; rekrytering kommunchef.

_____________________________

§1

Dnr 2017/21-023 KS

Anställning av socialchef.
HR-chef Ann Nilsson redogör för rekryteringsprocessen och sammansättningen av de tre intervjugrupperna; fackliga representanter, tjänstemän samt
politiker, personalutskottet och respektive nämndsordförande.
Rekryteringsprocessen har skett genom utannonsering av tjänsten. Sexton
sökande har visat intresse, tre valdes ut till intervju, en av dessa har tagit tillbaka sin ansökan och de övriga två intervjuades.
Alla intervjugrupper är eniga i sitt val att föreslå Anna Hasselbom-Trofast till
ny socialchef.
Kommunstyrelsen får tillfälle att ställa frågor till Anna Hasselbom-Trofast.
Yrkande
Per Lublin (nÖP) yrkar på återremiss för att få träffa och intervjua flera sökanden.
Inger Sundbom (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt intervjugruppernas förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden; bifallsyrkande och återremissyrkande, som ska ställas under proposition först.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra
ärendet i dag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet i dag
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
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Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Ulrika Lindh (C)
Peder Svensson (C)
Bertil Lundgren (MP)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)

Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns bifallsyrkande kvar.
Per Lublin (nÖP) anmäler jäv i ärendets fortsatta behandling och får lämna
lokalen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anställa Anna Hasselbom-Trofast som socialchef.

att

uppdra till HR-chef Ann Nilsson att tillsammans med t f kommunchef
Lars-Gunnar Fagerberg reglera anställningsvillkoren i övrigt.

Jäv
Per Lublin (nÖP) anmäler jäv och är inte närvarande vid beslutsdelen.
Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 1)
Protokollsanteckning
”Accepterar inte det sätt på vilket kommunstyrelsen manipulerats att besluta
om denna tillsättning men inser att Anna Hasselbom Trofast måste vara
minst sju resor bättre än den tidigare socialchefen - som var en katastrof för
kommunens socialförvaltning och omsorgsverksamhet - och vill i övrigt hänvisa till vad jag skrivit på min blogg www.kommun.just.nu. Jag förutsätter att
Anna inte som den tidigare socialchefen försöker styra socialnämnden, att
hon bryter ner den osunda maktstruktur som rått inom socialförvaltningen
och lett till sjukskrivningar bland personal inom såväl förvaltning som verksamheter. Samt att hon är lyhörd och lyssnande mot såväl personalen ute i
verksamheterna som - inte minst - alla kommunmedborgare som kan behöva
kommunens omsorg. Jag förutsätter också att hon rensar ut resterna av
"makttrojkan" från socialförvaltningen. Jag uppskattar dessutom att hon på
min fråga svarade att hon ser kommunmedborgarna som sin uppdragsgivare.
Per Lublin, nya Ölandspartiet”
_____________________________
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Anställning av utbildningschef.
HR-chef Ann Nilsson redogör för rekryteringsprocessen och sammansättningen av de tre intervjugrupperna; fackliga representanter, tjänstemän samt
politiker, personalutskottet och respektive nämndsordförande.
Rekryteringsprocessen har skett genom utannonsering av tjänsten. Sjutton
sökande har visat intresse, fyra valdes ut till intervju.
Alla intervjugrupper är eniga i sitt val att föreslå Helena Svensson till ny utbildningschef.
Kommunstyrelsens ledamöter får tillfälle att ställa frågor till Helena Svensson.

Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) och Andreas Persson (S) yrkar bifall till intervjugruppernas förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anställa Helena Svensson som utbildningschef.

att

uppdra till HR-chef Ann Nilsson att tillsammans med t f kommunchef
Lars-Gunnar Fagerberg reglera anställningsvillkoren i övrigt.

Protokollsanteckning
”Accepterar inte det sätt på vilket kommunstyrelsen manipulerats att besluta
om denna tillsättning men inser att Helena Svensson måste vara minst sju
resor bättre än den tidigare utbildningschefen - som var en ren katastrof för
såväl verksamheterna som för hela Borgholms kommun och de drabbade
bygderna och vill i övrigt hänvisa till vad jag skrivit på min blogg
www.kommun.just.nu. Jag förutsätter att Helena inte som den tidigare utbildningschefen kör över eller försöker styra utbildningsnämnden, att hon är ett
gott föredöme för såväl utbildnings- och barnomsorgspersonal som elever
och andra barn samt att hon är lyhörd för såväl personalens, barnens och
föräldrarnas önskemål och mån om att skapa trivsel. Jag förutsätter också att
hon rensar upp bland den avsatte tidigare utbildningschefens medlöpare i
förvaltningsledningen.
Per Lublin nya Ölandspartiet”
_____________________________
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Dnr 2017/21-023 KS

Information; rekrytering kommunchef.
Vid sammanträdet diskuteras rekrytering av kommunchef.
_____________________________
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