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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
2015-03-25
Plats
Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid
Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 08.00 -13.00
Beslutande
Anders Berngarn (M)
Ordförande

Robert Wenglén (M)
Remco Andersson (FP)
Lisa Bäck (S)
Gunilla Lundström (FP)

Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Tjg ersättare för Christian Idström (M)

Övriga deltagare

Jan Sohlmér
Mattias Fyhr

Kommundirektör
Nämndsekreterare

Utses att justera

Lisa Bäck

Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Kommunhuset i Lomma 2015-03-26
Sekreterare
Mattias Fyhr
Ordförande
Anders Berngarn
Justerande
Lisa Bäck
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
KSAU § 62
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2015-03-25
Dnr KS/KF 2015:161.023

Tillsättande av förvaltningschef för UKF (Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid)
Ärendebeskrivning
Eva Albihn avgick med pension i november 2014, och sedan dess har Hans-Inge
Persson från Lejonet & Partners AB verkat som tillförordnad förvaltningschef för
UKF.
Under tiden fram till nu har ett aktivt rekryteringsarbete pågått. Fem kandidater
har intervjuats i fyra olika grupperingar. Tre kandidater har också genomgått tester och referenstagning med mera och med mycket goda resultat.
Vid en samlad bedömning föreslår kommundirektören att Bo Kristoffersson, Ålagränd 26, Ängelholm, anställs som ny förvaltningschef för UKF i Lomma kommun. Bo är sedan knappt tre år tillbaka chef för barn- och utbildningsnämnden i
Simrishamns kommun. Han har tidigare bland annat arbetat som verksamhetschef
och konsult, samt som lärare, rektor och utvecklingsansvarig för Viktor Rydbergs
gymnasium i Stockholm. Bo Kristoffersson förordas av samtliga grupper i rekryteringsarbetet.
Förslaget har tillställts barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott för hörande. Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2015-03-24 § 29 och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
2015-03-23 § 25 har tillstyrkt kommundirektörens förslag att föreslå Bo Kristoffersson som förvaltningschef för UKF.
Beslutsunderlag
- Skrivelse från kommundirektören 2015-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
- Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att anställa Bo Kristoffersson som
förvaltningschef för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att träffa överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor.
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