
Sammanträdesprotokoll 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 
2021-03-02 

Paragrafer 
13 

Plats och tid Stadshuset, KS-rummet 09:00-12:00 
 Beslutande ledamöter Ilko Corkovic (S) 

Staffan Larsson (C) 
Sara Kånåhols (V) 
Nina Andersson-Junkka (S) 
Tomas Zander (C) 
Lars Ljung (S) 
Erik Arvidsson (SD) 
Annette Hemlin (FÖL) 
Torbjörn Johansson (FÖL) 
Marcel van Luijn (M) 
Carl Malgerud (M) 

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef 
Jens Karlsson, HR-specialist 
Jonatan Wassberg, sekreterare 

 Justerare Sara Kånåhols med Torbjörn Johansson som ersättare 

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2021-03-02 

 Underskrifter 
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 

Jonatan Wassberg 

Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 

Ilko Corkovic 

Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
Sara Kånåhols 
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§ 13 Dnr 2021/48 023 KS 
 
Rekrytering HR-chef 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med acklamation 
att  anställa Johanna Alfredsson som HR-chef i Borgholms kommun från och 

med 2021-06-03. 

att  ge kommunchefen i uppdrag att reglera anställningsvillkoren i övrigt. 

att  paragrafen omedelbart justeras. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har haft 18 sökande, var av fyra har kallats till en första intervju. Av 
dessa har två huvudkandidater valts för vidare intervjuer av ledningsgruppen och 
personalutskottet, HR-avdelningens personal samt fackliga representanter. 

Efter intervjuer och referenstagning är fackliga organisationer, ledningsgrupp samt 
politik enhälliga i att föreslå kommunstyrelsen att anställa Johanna Alfredsson. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-23. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen och HR-specialist redogör för rekryteringsprocessen. 

Kandidaten till tjänsten som HR-chef presenterar sig själv för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens ledamöter får möjlighet att ställa kommunchefen och kandidaten 
frågor. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
HR-avdelningen 
______________
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