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Joacim Bock, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Kenneth Handberg (S), ordförande

Anders Åhrlin (M), justerare
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§ 247 Förordnande av förvaltningschef Stadsbyggnad
med samordningsansvar för programområde
Samhällsbyggnad
Ärendenummer: Ks 1381/2020
Ärendebeskrivning

I samband med att tidigare befattningshavare har lämnat sitt uppdrag har en
rekrytering genomförts. Resultatet av rekryteringsprocessen är att Erik Blohm
föreslås förordnas som förvaltningschef Stadsbyggnad med
samordningsuppdrag för programnämnd Samhällsbyggnad med en
förordnandeperiod på fyra år.
Ärendet bordlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 8 december 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-12-01
Slutrapport rekrytering
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
- Erik Blohm förordnas som förvaltningschef Stadsbyggnad med
samordningsuppdrag för program Samhällsbyggnad från den 1 januari 2021 t o
m den 31 januari 2024. Beslutet finansieras inom befintlig budgetram.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar på att lägga till en
beslutspunkt om att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att ta fram
tydligare regler för hur rekryteringsprocessen för direktörer och
förvaltningschefer ska diskuteras och formaliseras. Detta för att säkerhetsställa
en opolitisk process med full insyn och i samförstånd från både majoritetens
och oppositionens företrädare. Uppdraget ska därefter återrapporteras till
Kommunstyrelsen. Anders Åhrlin (M) och Karolina Wallström (L) yrkar även
på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Kenneth Handberg (S) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) och Karolina
Wallströms (L) tilläggsyrkande.
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) ställer först Anders Åhrlins (M) och
Karolina Wallströms (L) tilläggsyrkande om att uppdra till
Kommunstyrelseförvaltningen att ta fram tydligare regler för hur
rekryteringsprocessen för direktörer och förvaltningschefer ska diskuteras och
formaliseras. Detta för att säkerhetsställa en opolitisk process med full insyn
och i samförstånd från både majoritetens och oppositionens företrädare.
Uppdraget ska därefter återrapporteras till Kommunstyrelsen, under
proposition och finner att Kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
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Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) och Karolina Wallströms (L)
yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Erik Blohm förordnas som förvaltningschef Stadsbyggnad med
samordningsuppdrag för program Samhällsbyggnad från den 1 januari 2021 t o
m den 31 januari 2024. Beslutet finansieras inom befintlig budgetram.
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