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Plats och tid:

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, onsdagen den 21 juni 2017 kl 17:00-18:00

Beslutande:

Bo Wendt (BP), Ordförande
Inge Henriksson (BP), 1:e vice ordförande
Ingela Stefansson (S), 2:e vice ordförande
Eddie Grankvist (BP)
Håkan Mörnstad (BP), tjänstgörande ersättare för Helena Stridh (BP)
Susanne Jung (M), tjänstgörande ersättare för Christer de la Matte (M)
Kerstin Gustafsson (M)
Claes Sjögren (BP), tjänstgörande ersättare för Carolin Gräbner (SD), från del av§ 186
Thomas Andersson (L)
Gösta Gebauer (C)
Uno Johansson (C)
Johan Olsson Swanstein (M)

Övriga
närvarande:

Jan Bernhardsson, t.f. kommunchef
Catharina Elofsson, kanslichef
Daniel Kling, sekreterare
Cecilia Franzen Rooth, HR-specialist

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Thomas Andersson (L)
Omedelbar justering i anslutning till sammanträdet

§§ 184-187

Sekreterare
Ca
Ordförande

Juste rare

~

Tf:::!~~
BoWendt

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Politiskt organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2017-06-22 till och med 2017-07-17

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunkontoret i Båstad

Underskrift
Daniel Kling

~
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In nehå Ilsförteckn ing
Kommunstyrelsen 2017-06-21
KS § 184

Dnr KS 000003/2017 - 903

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-06-21
KS § 185

Dnr KS 000004/2017 - 903

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-06-21
KS § 186

Dnr KS 000126/2017 - 902

Rekrytering av ny kommunchef 2017
KS § 187

Dnr KS 000250/2017 - 903

Kompletterande val av ledamot till arvodesutskottet

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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KS § 184

Dnr KS 000003/2017 - 903

Val av justeringsperson kommunstyrelsen 2017-06-21
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För
justeringspersonen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av
ordföranden och justeringspersonen på dag och tid som styrelsen beslutar vid
varje sammanträde.
I Båstads kommun är önskemålet att kommunstyrelsens protokoll alltid ska
justeras av en ledamot från "oppositionen". Justeringsordningen går i ordning,
uppifrån och ner, utifrån val protokollet från kommunfullmäktige. Den person
som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella protokollet, blir
istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande
sammanträde.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Till att justera dagens protokoll väljs Thomas Andersson (L).

2. Protokollet justeras omedelbart i anslutning till sammanträdet.

Justerandes si

naturer

Utdra sbes rkande
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KS § 185

Dnr KS 000004/2017 - 903

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsen 2017-06-21
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för
styrelsens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts
samma n av nämnd ens sekreterare och godkänns av ordföranden före utskick.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om dagordningen för dagens
sammanträde kan godkännas.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Dagordningen godkänns efter följande justeringa r:

Extraärende :
§ 187, Kompletterand e val av ledamot till arvodesutskottet

Justerand es si naturer

Utdra sbes rkande
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KS § 186

Dnr KS 000126/2017 - 902

Rekrytering av ny kommunchef 2017
Beskrivning av ärendet

Rekrytering av kommunchef 2017 påbörjades genom möte mellan HR och
Förhandlingsutskottet den 24 januari. Resultatet av mötet förankrades i
ledningsgruppen. Av 67 intresseanmälningar valdes 14 personer ut för
telefonintervjuer. Av dessa valdes 5 kandidater ut varav 2 hoppade av.
Inledande samtal med 3 kandidater fördes i förhandlingsutskottet, varefter 2
kandidater valdes ut för intervju med kommunstyrelsen, ledningsgruppen, lilla
ledningsgruppen, samt fackförbunden (Vision, Kommunal, Lärarförbundet och
Lärarnas riksförbund).
Efter intervjuer och referenstagning har kommunstyrelsen funnit att en av
kandidaterna erbjuds tjänsten som kommunchef.

Notering

Claes Sjögren (BP) går i början av ärendet in som tjänstgörande ersättare för
Carolin Gräbner (SD). Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen godkänner Claes
Sjögrens inträde.

Yrkanden

Thomas Nerd (S), med stöd av Gösta Gebuaer (C) och Eddie Granqvist (BP):
Ärendet återremitteras med följande motivering: Ingen av de kandidater som
presenterats för kommunstyrelsen till befattningen som kommunchef ska
anställas. Den ena kandidaten har erfarenhet från kommunal verksamhet,
vilket den andra inte har. Vägs däremot alla kända faktorer samman
( erfarenhet, referenser, intervjuer m.m.) ska ingen av de två anställas.
Rekryteringsprocessen ska göras om och kravet på kommunal erfarenhet ska
vara tydligt.
Thomas Nerd (S), med bifall från Gösta Gebuaer (C): Om återremissyrkandet ej
vinner bifall yrkas avslag på föreslagen kandidat.
Bo Wendt (BP): Kristina Geiger anställs som ny kommunchef i Båstads
kommun.

Ajournering

Sammanträdet ajournering i 5 minuter.

Propositionsordning 1

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras i enlighet med Thomas Nerds,
med stöd av Gösta Gebuaer och Eddie Granqvist, yrkande om återremiss. Efter
framställd proposition finner ordföranden att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde. Omröstning begäras.
Kommunstyrelsen godkänner fö lj ande beslutsgång:
Ledamot som vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar JA.
Ledamot som vill återremittera ärende röstar NEJ.
Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande
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Omröstningen utfaller med 9 JA- och 4 NEJ-röster. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ledamot

Ja-

Nej -

röst

röst

Inge Henriksson (BP)

X

Håkan Mörnstad (BP)

X
X

Eddie Grankvist (BP)
Ingela Stefansson (S)

Propositionsordning 2

Avstår från att
rösta

X

Thomas Nerd (S)

X

Claes Sjögren [BP)

X

Gösta Gebauer [C)

X

Uno Johansson (C)

X

Kerstin Gustafsson (M)

X

Susanne Jung (M)

X

Johan Olsson Swanstein (M)

X

Thomas Andersson (L)

X

Ordförande Bo Wendt [BP)

X

Summa:

9

4

Ordföranden ställer proposition på om Kristina Geiger kan anställad som ny
kommunchef i Båstads kommun mot Thomas Nerds, med stöd av Gösta
Gebuaer, yrkande om avslag till anställning av föreslagen kandidat. Efter
framställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat
anställa Kristina Geiger som ny kommunchef. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ledamot som vill anställa Kristina Geiger som ny kommunchef röstar JA.
Ledamot som vill avslå anställning av föreslagen kandidat röstar NEJ.

Omröstningsresultat 2

Omröstningen utfaller med 9 JA- och 4 NEJ-röster. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutat anställa Kristina Geiger som ny kommunchef.

Ledamot

Ja-

Nej-

röst

röst

Inge Henriksson (BP)

X

Håkan Mörnstad (BP)

X

usterandes si naturer

Avstår från att
rösta

Utdra sbes rkande
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X

Eddie Grankvist (BP)
Ingela Stefansson (S)

Beslut

X

Thomas Nerd (S)

X

Claes Sjögren (BP)

X

Gösta Gebauer (C)

X

Uno Johansson (C)

X

Kerstin Gustafsson (M)

X

Susanne Jung (M)

X

Johan Olsson Swanstein (M)

X

Thomas Andersson (L)

X

Ordförande Bo Wendt (BP)

X

Summa:

9

4

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen beslutar att anställa Kristina Geiger som ny kommunchef i
Båstads kommun under förutsättning att Kristina Geiger antar erbjudandet.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att förhandla om tillträde till
tjänsten.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Thomas Nerd (S) reserverar sig mot beslutet, se skriftlig reservation på
nästkommande sida. Reservationen stödjs av Eddie Granqvist (BP} och Claes
Sjögren (BP).

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

Reservation
Jag reservera mig mot kommunstyrelsens beslut vad avser anställande av kommunchef.
Den kommunchef Båstad kommun anställer ska ha erfarenhet av att leda en kommunal
organisation och därmed ha erfarenhet både av att vara ledare för kommunala chefer
och ha arbetat med politiker på lokal nivå. Detta har kommunstyrelsens majoritet valt
att bortse ifrån i sitt beslut. Man har dessutom valt att bortse ifrån kompetenskravet att
sökanden ska ha erfarenhet från någon del av den kommunala verksamheten.
Rekryteringsprocessen ska göras om och kravet på kommunal erfarenhet ska vara
tydligt.
Kriterierna för krav på kommunchef är principiella och oberoende av person.
Båstad den 21 juni 2017

<)h1/IIAM,/(,/.,
Thomas Nerd (S)
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KS § 187

Dnr KS 000250/2017 - 903

Kompletterande val av ledamot till arvodesutskottet
Beskrivning av ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07, § 17 4, beslutade
kommunstyrelsen att tillsätta ett arvodesutskott och vidaredelegera rätten att
tolka enskilda arvodesärenden till detta utskott. Kommunstyrelsen beslutade
även att arvodesutskottet ska utgöras av 1 ledamot vardera från Bjärepartiet,
Moderaterna och Socialdemokraterna. För Bjärepartiet utsågs Inge Henriksson
(BP) och för Socialdemokraterna Thomas Nerd (S) varvid Moderaterna skulle
återkomma med sitt förslag på ledamot vid senare tillfälle.

Yrkanden

Kerstin Gustafsson (M}: Moderaterna förslår att Johan Olsson Swanstein (M}
ska utgöra Moderaternas representant i arvodesutskottet.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande från Kerstin Gustafsson
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen beslutar utse Johan Olsson Swanstein (M) till ledamot i
arvodesutskottet.

Justerandes si naturer

Utdra sbes rkande

