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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-04-27
Plats och tid

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
kl. 15:00-18:00

Beslutande

Daniel Filipsson (M) (ordförande)
Joakim Järrebring (S) (vice ordförande)
Anita Brodén (L)
Jan Gustafsson (V)
Anna Hansson (MP)
Anita Hedén-Unosson (S)
Ing-Britt Johansson (C) (inga §§)
Peter Martini (M)
Karin Schagerlind (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Novak Vasic (MP)
Stefan Bedö (L) ersätter Jan Kesker (L)
Urban Eklund (KD) ersätter Stefan Svensson (KD)
Karin Johansson (S) ersätter Birgitta Larsson (S)
Magnus Linde (M) (ersättare för Ingbritt Johansson (C))
anton Cesar (S) ersätter Simon Waern (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Maria Katris (S)

Utses att justera

Joakim Järrebring (S)

Paragrafer

§49

Justeringens plats och
tid

Sekreterare

......................................................................................................
Anci Eyoum

Ordförande

................................................……………………………………….
Daniel Filipsson (M)

Justerande

................................................……………………………………….
Joakim Järrebring (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-04-27

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2018-05-01

Datum för anslags
nedtagande

2018-05-23

Rådhuset, Alingsås
.................................................
Anci Eyoum
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Justerandes sign
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§ 49

Entledigande av uppdrag som kommundirektör tillika ekonomichef samt
anställning av ekonomidirektör
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§ 49 2018.321 KS

Entledigande av uppdrag som kommundirektör tillika ekonomichef samt
anställning av ekonomidirektör
Ärendebeskrivning

Daniel Filipsson (M) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till beslut:
1. Susanne Wirdemo entledigas från uppdraget som kommundirektör tillika
ekonomichef från och med den 2 maj 2018.
2. Susanne Wirdemo anställs som ekonomidirektör med placering vid
kommunledningskontoret, direkt underställd kommunstyrelsen, från och med den 2
maj 2018 till och med den 31 december 2018.
3. Den del som, i nuvarande avtal som kommundirektör tillika ekonomichef, rör
avgångsvederlag inklusive uppsägningstid ska regleras den 31 december 2018 och
då ersättas Susanne Wirdemo. Säger Susanne Wirdemo upp sig på egen begäran
före den 31 december 2018 erhålls inget avgångsvederlag.
4. Kommunstyrelsens ordförande ges mandat att teckna avtal med Susanne
Wirdemo enligt ovan beslut.
5. Kommunstyrelsens ordförande ges, i samråd med kommunstyrelsens vice
ordförande, i uppdrag att till den 2 maj 2018 återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på tillförordnad direktör.
Yrkande
Anna Hansson (MP) och Novak Vasic (MP) yrkar bifall till punkt 1 i Daniel Filipssons
förslag till beslut.
Anna Hansson (MP) yrkar på följande förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsens ordförande ges, i samråd med kommunstyrelsens
arbetsutskott, i uppdrag att till den 2 maj 2018 återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på tillförordnad direktör.
2. Kommunstyrelsen uppmanar styrelsen i AB Alingsås Rådhuset att entlediga
Susanne Wirdemo som verkställande direktör.
Novak Vasic (MP) yrkar bifall till Anna Hanssons yrkande.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget mot Anna Hanssons m fl förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ordförandens förslag.
Omröstning begärs. Följande omröstningsordning fastställs: Ja till ordförandens
förslag och nej för bifall till Anna Hanssons m fl förslag.
Ja
Nej
Daniel Filipsson (M)
Joakim Järrebring (S)
Anita Brodén (L)
Jan Gustafsson (V)
Magnus Linde (M)
Anna Hansson (MP)
Stefan Bedö (L)
Anita Hedén-Unosson (S)
Karin Schagerlind (M)
Karin Johansson (S)
Urban Eklund (KD)
Novak Vasic (MP)
Peter Martini (M, fd SD)
Anton Cesar (S)
Per-Gordon Tranberg (M)
Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla ordförandens
förslag.
Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
1. Susanne Wirdemo entledigas från uppdraget som kommundirektör tillika
ekonomichef från och med den 2 maj 2018.
2. Susanne Wirdemo anställs som ekonomidirektör med placering vid
kommunledningskontoret, direkt underställd kommunstyrelsen, från och med den 2
maj 2018 till och med den 31 december 2018.
3. Den del som, i nuvarande avtal som kommundirektör tillika ekonomichef, rör
avgångsvederlag inklusive uppsägningstid ska regleras den 31 december 2018 och
då ersättas Susanne Wirdemo. Säger Susanne Wirdemo upp sig på egen begäran
före den 31 december 2018 erhålls inget avgångsvederlag.
4. Kommunstyrelsens ordförande ges mandat att teckna avtal med Susanne
Wirdemo enligt ovan beslut.
5. Kommunstyrelsens ordförande ges, i samråd med kommunstyrelsens vice
ordförande, i uppdrag att till den 2 maj 2018 återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på tillförordnad direktör.
Reservation
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Joakim Järrebring (S), Anita Hedén-Unosson (S), Karin Johansson och Anton Cesar
(S) lämnar följande skriftliga reservation:
Vi socialdemokrater har under lång tid medverkat till att försöka hitta en
kompromisslösning inom politiken. Tre förslag har gemensamt av politiken lagts fram
och avvisats av kommundirektören. Kommundirektörens slutbud som moderaterna
accepterat och lagt fram för kommunstyrelsen kunde vi inte ställa oss bakom.
Anna Hansson (MP) och Novak Vasic (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vi anser att
Susanne Wirdemo inte har det förtroende som krävs för att fortsätta att verka i
ledande positioner i kommunens organisation.
Vi reserverar oss också mot den organisatoriska konstruktionen som beslutet
innebär, att den nya funktionen ekonomidirektör ska vara anställd direkt under
kommunstyrelsen. Detta kommer troligtvis att skapa orimliga förutsättningar för
tillförordnad/ny kommundirektör, då de rent anställningsmässigt hamnar på samma
nivå i organisationen.
Vi reserverar oss också mot att Susanne Wirdemo i sitt nya avtal ska få ett
avgångsvederlag på totalt 21 månadslöner, ca 3 miljoner kr. Miljöpartiet har aldrig
godkänt att detta avgångsvederlag skrivits in i det första anställningsavtalet som
kombinerade uppdragen som kommundirektör och ekonomichef. Vi godkänner inte
heller att det förs över i det nya avtalet och planeras att betalas ut per den 31
december 2018.
Tillsättandet av kommundirektören skedde tidigare genom votering med röstsiffrorna
8-7. Detta är inte ett lämpligt förfarande för att skapa förutsättningar för ett politiskt
stöd för kommundirektören. Redan vid tillsättandet varnade vi också för
konsekvenserna av att låta samma person vara både kommundirektör och
ekonomichef. Det blev en stor maktkoncentration, en flaskhals i organisationen på
grund av stor arbetsbörda, och att ekonomifrågorna tog överhand i
ärendehanteringen.
Expedieras till

Kommunstyrelsens ordförande
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