TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sid 1 av 6

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-21

Plats och tid

Nya kommunhuset i Torsås, 2015-12-21, 13.00 – 13.30

Beslutande

Henrik Nilsson Bokor, S ordförande
Roland Swedestam, S
Susanne Rosén, S
Mats Olsson, KD, tjänstgörande ersättare för Lena Gustafsson, V
Mona Magnusson, M
Johan Petersson, LIB
Nicklas Thorlin, SD tjänstgörande ersättare för Sten Bondesson, C
Eva-Kristina Berg, C Marcus Johansson, C
Christofer Johansson, C
Martin Kirchberg, SD
Kent Freij, SD

Övriga deltagande

Håkan Petersson, kommunchef
Yvonne Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Susanne Rosén, S

Justeringens

Kommunledningskontoret 2015-12-21

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare
Ordförande

Paragrafer 318 - 319
..............................................................................................................
Paragrafer
Yvonne Nilsson

Henrik Nilsson Bokor
..............................................................................................................

Justerande

Susanne Rosén

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-12-21

Datum för anslags
uppsättande

2015-12-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2016-01-12

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-21

FASTSTÄLLD DAGORDNING § 318 - 319
§ 318
§ 319

Justerandes signaturer

Rekrytering av ekonomichef till Torsås kommun
Adjungering av ledamot till personalutskottet, Sverigedemokraterna

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-21

KS § 318/15
KS § 305/15
PU § 65/15
PU § 59/15
PU § 50/15
PU § 49/15
KS § 273/15
15/KS0215
Rekrytering av ekonomichef till Torsås kommun
Ärendebeskrivning
Kent Frost har sagt upp sin anställning som ekonomichef i Torsås kommun
för att 2016-01-01 ta över tjänsten som VD för Torsås Bostads AB och Torsås
Fastighets AB.
Kommunstyrelsen beslutar 2015-10-20:
att påbörja rekryteringen av ny ekonomichef i Torsås kommun.
Personalutskottets behandling 2015-10-22
Med tanke på att en rekryteringsprocess normalt sett tar två till tre månader att
genomföra och det därefter tillkommer en uppsägningstid på tre månader så
föreslår kommunstyrelsen besluta om en påskyndad rekrytering.
Snabbaste rekryteringsmöjligheten är att genomföra en search-rekrytering i
kombination med löpande urval. Orsaken till detta är att det är många parter
inom kommunen som äger rätten att delta i rekryteringen, facken, politiken
samt chefer och det blir således svårt för kommunen att arbeta med löpande
urval.
Mot denna bakgrund föreslås att Unik Resurs får i uppdrag att sköta det
löpande urvalet efter avstämning med uppdragsgivaren, Torsås kommun, men
att man också får i uppdrag att genomföra ett searchuppdrag.
Annonsering kommer bland annat att ske på offentliga jobb, via Arbetsförmedlingen, Sydostpress och Dagens Samhälle.
Uppbokade datum:
 2015-11-06 klockan 13.00, Personalutskottet och kommunstyrelsens
presidium.
 2015-11-16, Heldag, intervju av kandidaterna.
 2015-11-20, Reservdatum för intervjuer.
 2015-11-23, Avstämningsmöte samt personalutskott.
 2015-11-24, Kommunstyrelse.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-21

Fortsättning § 318/15, Rekrytering av ekonomichef till Torsås
kommun
Personalutskottet beslutar 2015-10-23:
att godkänna process och kravprofil, gällande rekrytering av ekonomichef.
Personalutskottets behandling 2015-11-06
Marie Johansson från Unik Resurs informerade om rekryteringsprocessen av
en ny ekonomichef till Torsås kommun.
Personalutskottet beslutar 2015-11-11:
att inbokade intervjuer med kandidater till tjänsten som ekonomichef bokas av
samt
att förlänga processen, med rekrytering av ny ekonomichef.
Personalutskottets behandling 2015-12-14
Ola Johansson, Unik Resurs lämnar en avrapportering samt en sammanfattning av kandidaterna till ekonomichef i Torsås kommun.





Jeanette Madeling, Nybro (återkallat sin ansökan)
Thomas Danielsson, Kalmar
Bengt Nilsson, Rödeby
Caroline Kullman, Kalmar

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
att anställa Caroline Kullman som ekonomichef i Torsås kommun,
att uppdra åt kommunchefen att slutförhandla anställningsvillkor och därvid
för Torsås kommuns räkning underteckna anställningsavtalet,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen beslutar 2015-12-14:
att anställa Caroline Kullman som ekonomichef i Torsås kommun,
att uppdra åt kommunchefen att slutförhandla anställningsvillkor och därvid
för Torsås kommuns räkning underteckna anställningsavtalet.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-21

Fortsättning § 318/15, Rekrytering av ekonomichef till Torsås
kommun
Kommunstyrelsens behandling 2015-12-21
Kommunchefen lämnar en lägesrapport gällande rekrytering av ekonomichef
till Torsås kommun samt meddelar att Caroline Kullman tackade nej till
tjänsten.
Martin Kirchberg, Kent Freij och Nicklas Thorlin samtliga Sverigedemokraterna
meddelar att de inte kommer att ta ställning till några beslut.
Kommunstyrelsen beslutar:
att upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-12-14 § 305 angående anställning
av Caroline Kullman som ekonomichef i Torsås kommun,
att anställa Thomas Danielsson som ekonomichef i Torsås kommun,
att uppdra åt kommunchefen att slutförhandla anställningsvillkor och därvid
för Torsås kommuns räkning underteckna anställningsavtalet,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
-----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-21

KS § 319/15
15/KS0258
Adjungering av ledamot till personalutskottet,
Sverigedemokraterna
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har ingen plats i personalutskottet, men har ledamotsplatser i
både kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Vid viktiga
anställningar i kommunen får alltså inte Sverigedemokraterna någon insyn i
personalutskottets behandling av ärendet.
Då ett viktiga beslut sedan ska tas i kommunstyrelsen kan Kent Freij, SD som
ledamot inta ta ett beslut i varken positiv eller negativ riktning, utan måste
avstå från att rösta.
Yrkande och proposition
Kent Freij, SD yrkar att Sverigedemokraternas ledamot med plats i kommunstyrelsen adjungeras in i personalutskottet då det för Torsås kommun ska
behandla viktiga personalärenden, vilka sedan ska beslutas i kommunstyrelsen.
Vid ordförande ställd proposition finner han att kommunstyrelsen beslutat att
överlämna ärendet till arbetsutskottet för beredning.
Kommunstyrelsen beslutar:
att överlämna ärendet gällande adjungering av ledamot till personalutskottet,
Sverigedemokraterna till arbetsutskottet för beredning,
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
----Sändlista
Arbetsutskottet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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