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Så jobbar Grästorps kommun
i glappet mellan kommunchefer
Den 31 augusti är Ove Johanssons sista arbetsdag som kommunchef i Grästorp innan
han går i pension.
Rekryteringen av en ny kommunchef pågår för fullt och beräknas vara klar runt årsskiftet.
Från och med den 1 september kommer Ove Johanssons arbetsuppgifter att delas upp
mellan medarbetare i kommunledningen, och nuvarande kvalitetschef Anna Sofia Johansson
kommer att vara tillförordnad kommunchef fram till den nya kommunchefen är på plats.
– Jag tycker att det är väldigt tråkigt att Ove kommer sluta och är verkligen tacksam för allt han
har åstadkommit som kommunchef, men samtidigt förstår jag att han vill gå vidare i livet och
så måste vi också tänka. Nu får vi ha fokus på att det blir en bra rekrytering av ny
kommunchef, och fram till dess får vi se till att hjälpas åt med de arbetsuppgifter som Ove har
haft tidigare. Jag tror att detta kommer fungera bra eftersom vi har mycket rutin och erfarenhet
i ledningsgruppen, säger Anna Sofia Johansson.
Ansökningstiden gällande tjänsten som kommunchef gick ut den 21 augusti och det är cirka 50
sökande.
– Det gör att vi glädjande kan konstatera att Grästorps kommun är en attraktiv arbetsgivare
och att vi ser fram emot att kunna anställa en kompetent kommunchef ur det här urvalet. Om
tidsplanen håller så kommer Kommunstyrelsen att fatta beslut den 28 september om vem som
blir ny kommunchef, säger Kommunstyrelsens ordförande Kent Larsson (M), och fortsätter:
– Vi planerar för att den vi rekryterar förmodligen har tre månaders uppsägningstid på sitt
nuvarande arbete, vilket gör att vi i så fall har en ny kommunchef på plats i Grästorp vid
årsskiftet.
Under en övergångsperiod fördelas arbetsuppgifterna på följande sätt:
Centrumutveckling, Hunneberg, miljöstrateg
Linda Esseholt, 0514-580 71, linda.esseholt@grastorp.se
Miljö och hälsa, bygg, plan
Mattias Svensson 0514-581 39, mattias.svensson@grastorp.se
Översiktsplan
Ove Johansson (konsult), 070-306 95 80, info@ovejohansson.com
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Kollektivtrafik och infrastruktur
Hans Ekensskär 0514-582 33, hans.ekensskär@grastorp.se
Kommunens representant i NSG
Elisabeth Funck 0514-581 53, elisabeth.funck@grastorp.se
Tf. kommunchef och verksamhetschef allmän verksamhet
Anna Sofia Johansson 0514-580 71, annasofia.johansson@grastorp.se
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