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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-30 kl. 15:30-15:50

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-03-31

Protokollet omfattar

§189
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Torbjörn Tegnhammar
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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 arbetsutskott föreslår 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 Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsgivarutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på att bifalla eller avslå arbetsgivarutskottets förslag och finner
att arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 1.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 200330 Anställning av direktör vid
funktionsstödsförvaltningen
Förslag till beslut AGU 200324 §11 med Reservation (M)
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Reservation
Bilaga 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30
Ärende 10 – Anställning av direktör till funktionsstödsförvaltningen
I kommunstyrelsens arbetsgivarutskott reserverade sig Moderaternas representant till förmån för
ett annat förslag.
Utskottet fick tre huvudkandidater presenterade för sig. Moderaterna förordade en av dessa.
Likaså gjorde den anlitade rekryteringskonsulten. Trots detta valde arbetsgivarutskottet att
förorda en annan av kandidaterna.
När ärendet väl nådde kommunstyrelsens arbetsutskott yrkade Moderaterna således avslag. Då
vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M)

