Sammanträdesprotokoll

ÖVERJCALIX

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2019-02-H

Kommunstyrelsen

71 fcloruan ZO(J

Plats och tid

Måndagen den-io dacember-aoa^, kl.9.00-10.00 sammanträdesrum 2,
kommunförvaltningen

Beslutande

Anne Jakobsson (s)
Leif Nilsson (s)
Sarah Karlsson (c)
Susanna Karlsson (s)
Leif Larsson (v)
Niclas Hökfors (s)
Matz Flink (m) )
Sara Söderberg (s)

Övriga deltagande

Astrid Isaksson, kommundirektör
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare
Siv Larsson, personalchef § 1

Utses att justera

Per-Erik Olofsson (c)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet

Sekreterare

Per-Erik Olofsson (c)
Roland Andersson (sd)
Bengt-Erik Rolfs (s)
Carina Tornberg (s),
ej tjänstgörande ers.

Paragraf

na-Lenä-Eriksson

Ordförande
Justerare

Per-Erik Olofsson (c)

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

Kommunstyrelsen § 1

Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Kon:Imunkansliet

Underslmft

Ttana-Lenå Eriksson

2019-02-11
2019-02-11

Datum för anslags
nedtagande

2019-03-05
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Justerares signatur

Anställande av kommundirektör

OVERKALIX
KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks§i

Sammanträdesprotolcoll
Sammanträdesdatum

2019-02-n

Dnr 96-2019

Anställande av kommundirektör
Kommunstyrelsen beslutar
- att anställa Anna-Greta Brodin som kommundirelctör med ett
visstidsförordnande på fyra år.
- att beslut om anställning av Anna-Greta Brodin gäller under förutsättning att
överenskommelse om anställningsvillkor nås.
- att uppdra till Allmänna utskottet att besluta om lön för Anna-Greta Brodin
- att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att upprätta anställningsavtal
med Anna-Greta Brodin.
- att paragrafen förldaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Siv Larsson, personalchef, har yttrat sig i ärendet.
"Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar:
- att anställa Anna-Greta Brodin som kommundirektör med ett
visstidsförordnande på fyra år.
- att beslut om anställning av Anna-Greta Brodin gäller under förutsättning att
överenskommelse om anställningsvillkor nås.
- att uppdra till Allmänna utskottet att besluta om lön för Anna-Greta Brodin
- att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att upprätta anställningsavtal
med Anna-Greta Brodin.
- att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Rekrytering av kommundirelctör har genomförts med stöd av rekryteringsfirma Cesab.
En relcryteringsgrupp bestående av företrädare för arbetsgivaren samt representanter
för facldiga organisationer har varit delaktiga i arbetet. Efter genomförd
rekryteringsprocess med urval, intervjuer, tester och referenstagning, samt genomförd
MBL-förhandling, föreligger ovanstående förslag till beslut."
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ÖVERKALIX
KOMMUN
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag till:
- Anna-Greta Brodin
-Alla anställda i Överkalix kommun
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