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Rekrytering och tillsättning av stadsbyggnadsdirektör till
stadsbyggnadskontoret
STK-2018-1229
Sammanfattning

Nuvarande stadsbyggnadsdirektör lämnar sitt uppdrag under sommaren 2019. Rekrytering av en
ny stadsbyggnadsdirektör påbörjades i december 2018 och har genomförts med stöd av ett
externt rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett
rekryteringsprocessen i samråd med stadsbyggnadsnämndens presidium.
Marcus Horning (f 74) förslås anställas som ny stadsbyggnadsdirektör med tillträde 2019-08-12.
Anställningen föreslås bli en tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande som
stadsbyggnadsdirektör i sex år.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att anställa Marcus Horning som stadsbyggnadsdirektör med
en tillsvidareanställning och ett förordnande som stadsbyggnadsdirektör fram till 202508-03, anställningen tillträds 2019-08-12.
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Arbetsgivarutskottet 2019-04-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-29
Kommunstyrelsen 2019-05-08
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

SIGNERAD
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ny stadsbyggnadsdirektör påbörjades i december 2018 och har genomförts med stöd av ett
externt rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett
rekryteringsprocessen i samråd med stadsbyggnadsnämndens presidium.
Marcus Horning (f 74) förslås anställas som ny stadsbyggnadsdirektör. Marcus Horning har som
utbildningsbakgrund en kandidat i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Han arbetar som
stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun sedan 2016, han har tidigare arbetat som tillväxtchef i
Eslövs kommun samt som projektledare för Spårvagnar i Skåne (SPIS) 2011-2014. Marcus
Horning föreslås tillträda som stadsbyggnadsdirektör 2019-08-12. Anställningen föreslås bli en
tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som stadsbyggnadsdirektör i sex år.
Överenskommelse om lön- och anställningsvillkor träffas mellan arbetsgivarutskottet och
Marcus Horning.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

