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Kommunhuset, kl 19.00 – 19.55

Karl-Erik Kruse (S), ordf
Bengt Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf
Birgitta Jönsson (S)
Christer Laurell (C), 2:e vice ordf
Emil Fennstam (SD)
Hjördis Nilsson (FP), tjg ers för Torbjörn Ekelund (FP)
Krister Olsson (S)
Olof Röstin (M)
Gunnar Bengtsson (S), tjg ers för Agnetha Persson (C)
Anneli Persson (S)
Thomas Löfgren (M)
Bo Gripsten, tf kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Inga-Lill Olsson, informationsansvarig, § 131
Se vidare sid 2)

Utses att justera

Emil Fennstam

Justeringens tid och plats

Staben, 2011-06-29, kl 13.30
Paragrafer

Sekreterare

Michael Andersson

Ordförande

Karl-Erik Kruse

Justerande

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

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Staben

Underskrift

Margareta Persson
Utdragsbestyrkande
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Ej tjänstgörande ersättare:
Anette Hallberg (S)
Insynsplatser:
Jenny A Wenhammar (MP)
Knud Nörrelökke (V)
Aase Jönsson (KD)
Insynsplatser, ersättare:
Övriga:
-

Justerandes sign
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Dnr 358-2011

Rekrytering av kommunchef
Sammanfattning
Då kommunchef Åsa Ratcovich erhållit nytt uppdrag i Botkyrka kommun har
rekryteringsprocess genomförts för att anställa ny kommunchef.
Processen har genomförts med fyra grupper:
Rekryteringsgrupp som har bestått av kommunstyrelsens presidium, ordföranden i
ekonomi- och personalutskottet samt stabschef
Kommunfullmäktiges presidium
Ledningsgruppen
Fackliga representanter i Centrala Samverkansgruppen
Vid rekryteringen har externt stöd anlitats för att upprätta kravprofil, genomföra
test samt för referenstagning. Externt stöd har upphandlats via direktupphandling.
PersonalDirekt fick uppdraget.
Via annons har 40 personer sökt tjänsten och av dessa har 5 kandidater valts ut för
intervju (urvalet har hanterats av rekryteringsgruppen). Av dessa 5 kandidater har
tre gått vidare för att genomgå test hos PersonalDirekt.
Samtliga fyra grupper har varit överens om att gå vidare med en kandidat och där
även referenser har tagits. Denna kandidat är Fredrik Löfqvist, Svedala kommun.
Test har fallit väl ut där det bl a framgår att Fredrik Löfqvist har en hög kapacitet
och likaså har referenstagningen gett positiva besked. Förhandling med de fackliga
organisationerna har genomförts och förhandlingen avslutades i enighet.
Det noteras att lönesättning av kommunchef är delegerat till kommunstyrelsens
ekonomi- och personalutskott.
Det noteras också att det av anställningsavtalet framgår att Fredrik Löfqvist tillika
föreslås förordnas som projektchef för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling fr o
m den 1 oktober 2011.

Ajournering 19.05 – 19.35
Fredrik Löfqvist presenterade sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från stabschef Paul Eklund, daterad 2011-06-23
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C), Gunnar Bengtsson (S), Krister Olsson
(S), Emil Fennstam (SD), Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Hjördis Nilsson
(FP), Anneli Persson (S), Bengt Jönsson (S) och Thomas Löfgren (M): Fredrik
Löfqvist, Dalby, anställs som kommunchef med tillträde den 1 oktober 2011, på
villkor enl upprättat anställningsavtal.
I ärendet yttrade sig vidare Jenny A Wenhammar (MP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Kommunstyrelsens beslut
•

Fredrik Löfqvist, Dalby, anställs som kommunchef med tillträde den 1
oktober 2011, på villkor enl upprättat anställningsavtal.

Expediering:
Fredrik Löfqvist
Stabschef Paul Ekelund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 651-2011

Ansökan om förlustbidrag för arrangemanget
Superhjältekonserten 23 juli 2011
Sammanfattning
Föreningen Kulturhuset har i skrivelse daterad 2011-06-23 ansökt om förlustbidrag
gällande arrangemanget Superhjältekonserten den 23 juli. Arrangemanget är riktat
till barn/familj och kommer att vara under eftermiddagen på gräsytorna vid
idrottshallen i Svalöv. Området hägnas in och det byggs scen och ett stort lekland
samt servering och toaletter anordnas inom området. Arrangemanget bedöms kunna
dra en publik på mellan 500 och 1000 personer.
Beslutsunderlag
Ansökan från Föreningen Kulturhuset, daterad 2011-06-23
Yrkanden
Gunnar Bengtsson (S), Birgitta Jönsson (S), Bengt Jönsson (S), Emil Fennstam
(SD), Hjördis Nilsson (FP), Christer Laurell (C) och Olof Röstin (M):
Föreningen Kulturhuset beviljas förlustbidrag för arrangemanget
Superhjältekonserten om maximalt 10 000 kr att utgå ur kommunstyrelsens anslag
till förfogande. Föreningen rekommenderas att vid år då återkommande
arrangemang genererar överskott avsätta medel för framtida förluster vid
motsvarande arrangemang. Föreningen uppmanas att inkomma med ekonomisk
redovisning efter arrangemanget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Gunnar Bengtssons m fl yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Kommunstyrelsens beslut
•

Föreningen Kulturhuset beviljas förlustbidrag för arrangemanget
Superhjältekonserten om maximalt 10 000 kr att utgå ur kommunstyrelsens
anslag till förfogande.

•

Föreningen rekommenderas att vid år då återkommande arrangemang
genererar överskott avsätta medel för framtida förluster vid motsvarande
arrangemang.

•

Föreningen uppmanas att inkomma med ekonomisk redovisning efter
arrangemanget.

Expediering:
Föreningen Kulturhuset
Kommunförvaltningen Ekonomi (JBN)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

