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Malmö stad

Arbetsgivarutskottet
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-24 kl. 15:00-16:00

Plats

Stadshuset rum 6233

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Carina Tempel (HR-direktör)
Emil Bengtsson (planeringssekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-03-30

Protokollet omfattar

§11

Underskrifter
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...........................................
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Anders Rubin (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)
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§

11

Anställning av direktör vid funktionsstödsförvaltningen

STK-2020-500
Sammanfattning

Nuvarande direktör på funktionsstödsförvaltningen slutar sitt uppdrag under sommaren
2020. Rekrytering av ny direktör påbörjades i november 2019 och har genomförts av ett
externt rekryteringsföretag. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har berett
rekryteringsprocessen i samråd med funktionsstödsnämndens presidium.
Tarek Borg (f 68) föreslås anställas som ny direktör med tillträde 2020-09-01
Anställningen föreslås bli en tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande
som direktör på funktionsstödsförvaltningen i sex år.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen anställer Tarek Borg som direktör på funktionsstödsförvaltningen
med en tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat förordnande på 6 år med tillträde
2020-09-01.
Beslutsgång
Ordförande Anders Rubin (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att arbetsgivarutskottet ska föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen att anställa den av honom förordade kandidaten som ny
förvaltningsdirektör.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Håkan Fäldts (M)
yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutar att bifalla stadskontorets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 1.
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Övriga två ledamöter i AGU föreslår att AGU ska förorda Tarek Borg till ny direktör, en
bedömning som jag inte delar.
Av de tre huvudkandidaterna som presenterats för oss finns en annan sökande som bättre
uppfyller de i annonsen ställda kraven och som jag anser vara bättre lämpad för uppdraget.
Under intervjuerna tyckte jag att detta framkom extra tydligt och den personen, som jag av hänsyn
till vederbörandes nuvarande anställning inte namnger i reservationen, fick dessutom tyngst förord
av den anlitade rekryteringskonsulten.
Efter genomgång av kandidaternas CV, genomförda intervjuer och rekryteringskonsultens
genomgripande redovisning är jag övertygad om att både funktionsstödsförvaltningen och Malmö
stad som helhet skulle vinna på att det blir den av mig föreslagna kandidaten som erbjuds tjänsten
som förvaltningschef.
Jag yrkar därför att AGU ska föreslå KSAU föreslå kommunstyrelsen att anställa den av mig
förordade kandidaten som ny förvaltningsdirektör.
Då jag ej får gehör för mitt yrkande anför jag härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

