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§ 14

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls:
 delegationsbeslut redovisade på lista
 protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2015-01-14
och 2015-01-21.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 15

Anmälan av ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VA-plan för Karlstads kommun (KS 2014/281.35)
Protestlistor mot stängning av tillagningskök (KS 2014/222.37)
Pensionärsrådet protokoll 2014-11-14 (KS 2013/296.10)
Information om nya polismyndigheten (KS 2014/500.00)
Årjängs golfklubb tackar för sponsring 2014
Samordningsförbundet BÅDESÅ protokoll 2014-11-24
Region Värmland Delårsrapport 2014 samt Verksamhetsplan och
Budget 2015-2017.
8. Drifts- och servicenämnden protokoll 2014-11-21
9. Förvaltningsrättens dom 2014-12-05 (KS 2013/405.00)
10. Norska statens vegvesen ”avlyser varsel om planendring” (KS
2012/310.31)
11. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat protokoll 2014-12-04
12. Fölsbyns byalag; Skrivelse angående nedsläckning av vägbelysning
(KS 2014/286.31)
13. Trankils Folketshusförening och ortsbor; Skrivelse angående
trafikbelysning väg 506 genom Lennartsfors tätort (KS 2014/286.31)
14. Bygg- och miljönämnden 2015-01-12 §5 Nedsläckning av
gatubelysning (KS 2014/286.31)
15. Innevånare Sundsbyn, Västra Fågelvik skrivelse; Protest mot
nedsläckning av belysning högbron väg 502 (KS 2014/286.31)
16. Nyttjanderättsavtal kundvagnsgarage Supermarket Årjäng (KS
2014/426.29)
17. Överenskommelse om förskottering av hyra. (KS 2013/306.04)
18. Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd (KS
2014/168.13)
19. Grensekomiteen Värmland-Östfold summering av möte 2015-01-12
(KS 2012/174.13)
20. Överförmyndarnämnden protokoll 2015-01-09 (KS 2013/407.00)
21. Årlig uppföljning av ersättningen till kommuner från anslag 2:4
Krisberedskap 2014 (KS 2014/53.18)
22. Migrationsverket förlänger avtalet, mars samt april 2015, med
Sommarvik AB (KS 2013/287.13)
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§ 16

2015-02-04

Dnr 2014/194.04

Ekonomisk prognos för kommunstyrelsen 2015
Förvaltningsekonomen fick av kommunstyrelsens arbetsutskotts 26
november 2014 i uppdrag att till sammanträdet 9 december utreda och
redovisa vilka av de oförutsedda underskott som uppkommit under 2014 som
kan komma åter 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 227 2014-11-26
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2014-11-26
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2014-12-01
Budget rapport dat. 2014-12-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 247 2014-12-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ekonomisk prognos för
kommunstyrelsen 2015.

Expedieras till
Förvaltningsekonomen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

2015-02-04

Dnr 2014/30.04

Ekonomisk prognos för Årjängs kommun 2015
Ekonomichefen fick av kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 26
november 2014 i uppdrag att till sammanträdet 9 december utreda och
redovisa vilka av de oförutsedda underskott som uppkommit under 2014 som
kan komma åter 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228 2014-11-26
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetschefs tjänsteskrivelse dat. 201412-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 248 2014-12-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ekonomisk prognos för
Årjängs kommun 2015.

Expedieras till
Ekonomichefen

Justerandes sign
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§ 18

2015-02-04

Dnr 2013/296.10

Reglemente för arvoden och andra ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda- Ersättning och arvode
för kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande kommer under mandatperioden 2015 –
2018 att tilldelas ett arvode för 25 % sysselsättningsgrad. På
kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 2014 beslutades att
administrativa chefen fick i uppdrag att revidera ”Reglemente för arvoden
och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” med
bestämmelserna om kommunstyrelsens vice ordförandes ersättning samt
arbetsuppgifter. Reglementet har nu uppdaterats med bestämmelser om
kommunstyrelsens vice ordförande under punkten 3.4 och punkten 5.1.1.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4 2015-01-21
Administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-05
Förslag till revidering av Reglemente för arvoden och andra ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda
Kommunstyrelsen § 230, 2014-12-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda antas med revideringen om ersättning och arvode för
kommunstyrelsens vice ordförande.
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2015.
3. Under punkten 1.1 sista stycket stryks pensionärsrådet.

Reservation
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot punkt 1 och 2 i
beslutet.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 19

2015-02-04

Dnr 2014/448.10

Revisorernas granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Granskningens syfte har
varit undersöka om nämnderna och kommunstyrelsen säkerställer en
ändamålsenlig hantering av kommunfullmäktiges beslut. I granskningen
konstateras att nämnderna och kommunstyrelsen inte säkerställer att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och inte heller att avvikelser
rapporteras till kommunfullmäktige.
Förvaltningen har upprättat förslag till bättre rutiner för verkställande och
uppföljning av kommunfullmäktiges beslut i ett styrdokument som kommer
att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inom kort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 5 2015-01-21
Administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-07
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, ink 2014-1118.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen tar del av revisorernas granskning.
2. Styrdokumentet för den kommunala nämndadministrationen kommer
att implementeras i styrelsens och nämndernas arbete.
3. Kommunstyrelsen uppmanar bygg- och miljönämnden att ta fram
rutiner för faktureringen av kommunala avgifter för att säkerställa en
korrekt fakturering.

KF
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§ 20

2015-02-04

Dnr 2014/367.00

Riktlinjer för Årjängs kommuns dokument- och
ärendehantering- Styrdokument för den kommunala
nämndadministrationen
För att säkerställa en rättsäker hantering av Årjängs kommuns handlingar
och ärenden behövs riktlinjer för dokument- och ärendehantering. Detta
dokument ger vägledning i vilka olika handlingar som finns, regler kring
utlämnande av handlingar, posthantering, e-post samt regler för hur den
kommunala nämnadministrationen i Årjängs kommun ska fungera.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 november 2014
återremitterades ärendet för komplettering och har nu reviderats utifrån det.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6 2015-01-21
Administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-12
Riktlinjer för Årjängs kommuns dokument- och ärendehantering, dat. 201409-30.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer för Årjängs kommuns dokument- och ärendehantering antas.

KF
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§ 21

Dnr 2014/255.04

Resursfördelning av gemensam pott ensamkommande
barn (EKB)
Kommunens mottagande av ensamkommande barn finansieras av statsbidrag
från Migrationsverket. Riktade ersättningar går direkt till respektive nämnd
och övriga ersättningar som ska täcka flera nämnders kostnader hamnar i en
gemensam pott under kommunstyrelsen. De ersättningar som hamnar i
potten är grundersättning, schablonersättning och ersättning särskilda
kostnader.
Förvaltningsekonomen presenterar ett förslag på hur medlen ur den
gemensamma potten kan fördelas mellan kommunstyrelsen (KS), stöd- och
omsorgsnämnden (SoO), barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
överförmyndarverksamheten (ÖF).
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7 2015-01-21
Kommunstyrelsens beslut
1. Statsbidrag från den gemensamma potten fördelas enligt förslag:
Grundersättning

50 % KS, 25 % BUN, 25 % SoO

Schablonersättning

50 % BUN, 50 % SoO

Ers. särskilda kostnader

60 % SoO, 40 % ÖF

2.

Ekonomisk uppföljning lämnas varje månad till berörda nämnder
och vid tertial, delår och bokslut till Kommunstyrelsen.

Expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Stöd- och omsorgsnämnden
Förvaltningsekonom
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§ 22

2015-02-04

Dnr 2015/9.13

Val av representant till politisk referensgrupp för ett
drogfritt Värmland
Länsstyrelsen har ett samordningsuppdrag vad gäller ANDT (alkohol,
narkotika, dopning och tobak) – förebyggande insatser. År 2003 erbjöds
kommunerna och Landstinget att delta i politiska referensgruppen för ett
Drogfritt Värmland. Styrgrupp för arbetet är Samhällsråd Värmland som
bildades 2008 och består av högsta ledningen från polismyndigheten, Region
Värmland, Landstinget och Länsstyrelsen.
En representant och en ersättare ska utses till den politiska referensgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9 2015-01-21
Kommunstyrelsens beslut
1. Annika Sahlin (FP) väljs som representant från kommunstyrelsen.
2. Ersättare utses av stöd- och omsorgsnämnden.

Expedieras till
Annika Sahlin
Stöd- och omsorgsnämnden

Justerandes sign
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§ 23

2015-02-04

Dnr 2014/490.35

Tilläggsanslag investeringsprojekt 14198
Under 2014 har det sålts kommunala tomter på Violvägen i Årjäng där det
tidigare inte har funnits vatten och avlopp framdraget. För detta har det
funnits budgeterade medel. Däremot har det inte funnits budgeterade medel
för VA till förskolan Violen. Detta samt att det på båda ledningssträckorna
har varit oförväntat mycket berg har medfört att investeringsprojekt 14198
har överskridits med ca 481.000kr.
Beslutsunderlag
VA-chefens tjänsteskrivelse dat. 2014-12-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8 2015-01-21
Kommunstyrelsens beslut
Tf. kommunchef får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till rutin för när
investeringsprojekt överskrider sin budget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett tilläggsbeslut på 480. 507 kr beviljas investeringsprojekt 14198.
2. Investeringsutrymmet 2014 ändras från 78,278Mkr till 78,758Mkr

Expedieras till
Tf. kommunchef
KF
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§ 24

2015-02-04

Dnr 2014/477.29

Nyttjanderättsavtal för betesmark
Årjängs kommun har fått in önskemål om att få disponera kommunal mark
som betesmark. Kommunen saknar idag ett nyttjanderättsavtal rörande
betesmark. Ett förslag till nyttjanderättsavtal har upprättats genom vilket
kommunen upplåter marken under ett år, utan kostnad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 12 2015-01-21
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2014-12-03
Förslag på avtal om nyttjanderätt
Kommunstyrelsens beslut
Nyttjanderättsavtalet godkänns för användning vid eventuella upplåtande av
kommunal mark för bete.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen
Kommunjurist
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§ 25

Dnr 2014/244.28

Rutiner för bostadsanpassningsbidrag i Årjängs
kommun
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Årjängs kommun har PwC
granskat bostadsanpassningsbidraget. Utifrån granskningen lämnas b la
rekommendationer att utarbeta rutinbeskrivningar för verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2014-11-26 § 230 förslag
till rutiner för bostadsanpassningsbidrag för ytterligare utredning.
Ett nytt förslag till rutiner har utarbetats som väl beskriver hur ett ärende om
bostadsanspassning ska handläggas avseende
-

Ansökan

-

Utredning och beslut

-

Upphandling och genomförande

-

Besiktningar, reparationer och återställningsbidrag

-

Statistik och uppföljning

Rutinerna fastställs av samhällsbyggnadschefen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13 2015-01-21
Byggnadsingenjörens tjänsteskrivelse dat. 2014-12-10
Rutiner för bostadsanpassningsbidrag, daterade 2014-12-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-11-26 § 230
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-17 § 183
Kommunstyrelsens beslut
Upprättade rutiner för bostadsanpassningsbidrag antas.

Expedieras till
Byggnadsingenjören
Kommunjuristen
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§ 26

2015-02-04

Dnr 2014/15.10

Motion- förbättringsåtgärder och förändringar i skolan
Theres Tenman (NP) väcker en motion om förbättringsåtgärder och
förändringar i skolan.
I sin motion har Theres Tenman förslag inom följande områden:
 Hälsa, rökning, snusning, alkohol, våld och brand
 Ordning, regler, konsekvenser, värdegrund
 Mobiltelefoner och läsplattor
 Skolråd, elevens valmöjligheter- politiker i skolan inför valet
 Kultur och traditioner
Barn- och utbildningsnämnden redovisar att ett antal förbättringsåtgärder och
förändringar som pågår inom skolverksamheten.
 Hälsa, rökning, snusning, alkohol, våld och brand
Förebyggande åtgärder pågår och samordnas utav ANDT samordnaren.
 Ordning, regler, konsekvenser, värdegrund
Verksamheten fokuserar på likabehandlingsarbete och bedriver bl.a. ett
toleransprojekt där flera aktörer samarbetar.
 Mobiltelefoner och läsplattor
I den nya högstadieskolan kommer IT och ny teknik vara en del av
verksamheten, och fortbildning till elever och personal kommer att
genomföras.
 Skolråd, elevens valmöjligheter- politiker i skolan inför valet
Båda högstadieskolorna och gymnasieskolan har deltagit i skolvalet 2014.
Rektor leder och fördelar arbetet enligt skollagen.
 Kultur och traditioner
Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete.
Forts.
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Kommunstyrelsen

2015-02-04

§ 26 forts.
Beslutsunderlag
Motion från Theres Tenman 2014-01-20
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2014-09-17
BUN AU § 40 2014-09-24
BUN § 70, 2014-10-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14 2015-01-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förbättringsåtgärder och förändringar i skolan sker löpande inom de
olika områdena.
2. Motionen anses därmed besvarad.

KF
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§ 27

2015-02-04

Dnr 2014/486.14

Ansökan om medfinansiering Communicare
Den ideella föreningen Communicare, som arbetar för att unga människor
skall få en chans att göra det de drömmer om, har tagit fram ett nytt projekt:
Ung Idé – Värmland:
Projektet bygger på en förstudie som Communicare tillsammans med Almi,
Inova, verksamt.se och Drivhuset genomfört under 2014. Det har visat sig att
det behövs en attitydförändring till vad en innovation är och vem som kan
vara en innovatör. Det har också visat sig att de unga behöver en mer
ungdomsanpassad coachning och att det också är viktigt att rådgivningen
sprids utanför Karlstad. Communicares mål är att finnas på plats i alla
Värmlands kommuner.
Syftet med projektet är att skapa en modern syn på vad innovation är hos
unga i samtliga Värmlands kommuner. Därmed kommer de att nå en grupp
unga med en innovativ idé som stödsystemet tidigare inte nått. Projektet vill
också bidra till att rådgivningen blir mer målgruppspecifik.
Kostnaden för Årjäng blir utöver tid, en årlig kontantkostnad på 16 500
kronor under tre år med start år 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15 2015-01-21
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-09
Projektbeskrivning Ung Idé Värmland
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet Ung Idé – Värmland
och att medfinansieringen tas från Näringslivsfrämjande åtgärder.
2. Näringslivsutvecklaren utses som Communicares kontaktperson och
avsätter tid till projektet.

Expedieras till
Näringslivsutvecklaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 28

2015-02-04

Dnr 2014/418.90

Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag från Ung
Företagsamhet
Ung Företagsamhet ansöker om ett kommunalt verksamhetsbidrag för 2015.
Ung Företagsamhet Värmland har som mål att öka grund- och
gymnasieskolelevernas företagsamhet och förmågor i en personlig
utvecklingsresa som ger dem bästa möjliga förberedelser för den spännande
framtiden.
Ung Företagsamhets arbete är mest känt på gymnasienivå, men jobbar också
mot grundskolan och arbetar där med läromedlen ”Vårt samhälle” och ”Se
Möjligheterna” som berör frågor som: - Varför går jag i skolan? Hur får jag
min ekonomi att fungera i framtiden? Hur påverkar samhällets ekonomi
mig?
Ung Företagsamhet är ett stöd både till elever och lärare. Det här arbetet
stämmer väl överens med kommunens satsningar på skola, entreprenörskap
och kopplingen till det lokala näringslivet.
Ordinarie bidrag är 39 400 kr, men vi har kommit överens om 30 000 kr för
2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16 2015-01-21
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse dat. 2014-12-17
Ansökan från Ung Företagsamhet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att stödja Ung Företagsamhet under 2015
med 30 000 kr.
2. Kostnaden tas av Näringslivsfrämjande verksamheter 5 000 kr och
skolan 25 000 kr.
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§ 29

2015-02-04

Dnr 2014/411.80

Nordmarkens Hockeyklubb förfrågan om konstfrusen
isbana "Nordmarkens Arena”
Nordmarkens Hockeyklubb föreslår i en skrivelse att kommunstyrelsen
uppdrar åt Kultur- och Fritidsnämnden att bilda en utvecklingsgrupp
tillsammans med Nordmarkens Hockeyklubb för att göra klar den utredning
om en ishall som påbörjats samt att utvecklingsgruppen presenterar
utredningen för kommunstyrelsen som därefter får ta ställning till hur arbetet
eventuellt kan gå vidare.
Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att göra
en förstudie angående kostnader för uppförandet av en ishall. Denna bör
färdigställas innan utredningen om driftsformer mm återupptas.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Nordmarkens Hockeyklubb inkommen 2014-10-29
Chef för medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-01-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17 2015-01-21
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen meddelar Nordmarkens Hockeyklubb att samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att göra en förstudie av kostnaden
för uppförande av en ishall. Förstudien ska färdigställas innan vidare
utredning görs.
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§ 30

2015-02-04

Dnr 2014/439.30

Justering av renhållningstaxor 2015
En justering föreslås av kommunfullmäktiges antagna renhållningstaxa
2014-12-17.
Under avgifter för övrigt mottagande föreslå mottagning av brännbart avfall
sänkas till 2014 års nivå (824kr/ton). Istället föreslås avgiften för
företagsbesök höjas från 150 kr till 200kr för nyttjande av
återvinningscentralen. Motivet till justeringen är att behandlingsavgifterna
för brännbart avfall inte har ökat medan företagsbesökens kostnader i nuläget
inte täcker kommunens omkostnader för hantering av inkommande avfall.
Beslutsunderlag
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-12
Uppdaterad renhållningstaxa från 2015-01-01 och tills vidare, dat 2015-0121
Kommunstyrelsen arbetsutskott § 18 2015-01-21
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Förslag på avgiftsjusteringar antas.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 31

2015-02-04

Dnr 2015/33.04

Budget 2016-2018- tidsplan
I beslutsunderlaget återfinns tider för budgetarbetet 2016 med flerårsplaner
2017-2018.
Kommunfullmäktige fastställer driftsplan 2016-2018, resultatplan 20162018, finansiella mål 2016-2018, investeringsutrymme 2016-2018 samt
skattesats 2016 i juni.
Respektive nämnd fattar beslut om driftbudgeten på verksamhetsnivå utifrån
kommunfullmäktiges beslut om ramfördelning samt lägger förslag till
investeringsbudget på projektnivå och förslag till nämndmål och indikatorer
senast 22 september 2016.
Kommunfullmäktige fastställer investeringsmedel på projektnivå samt
nämndmål och indikatorer i november.
Tyngdpunkten för budgetberedningen är under mars. Detta för att nämnderna
skall få de preliminära ramarna utskickade i tid för att kunna förbereda sig
till mötet med budgetberedningen i mitten av maj.
Beslutsunderlag
Tidsplan budgetarbete 2016-2018
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29 2015-02-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tidsplan för budgetarbetet 2016-2018 godkänns.
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§ 32

2015-02-04

Dnr 2015/30.04

Ekonomisk uppföljning 2015- tidsplan
I beslutsunderlaget återfinns tidsplan för ekonomisk uppföljning 2015.
Månadsrapporter kommer att till största delen behandlas i nämndernas
arbetsutskott före nämndbeslut för att därigenom möjliggöra att eventuella
åtgärder för en budget i balans kan behandlas av nämnden snarast möjligt.
Tertialrapport och delårsbokslut behandlas även av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning 2015
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30 2015-02-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tidsplan för ekonomisk uppföljning 2015 godkänns.
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§ 33

2015-02-04

Dnr 2015/03.02

Visstidsanställning av socialchef
Nuvarande socialchefen, May Hansson, slutar sin anställning i Årjängs
kommun och gör sin sista arbetsdag den 30 januari 2015.
Kommunen har anlitat ett rekryteringsföretag – Proffice - för rekrytering av
ny socialchef. Proffice bedömer idag att det inte finns nog kvalificerade
sökande till tjänsten.
Med anledning av ovanstående har diskussioner förts om en tillfällig lösning
när det gäller tjänsten som socialchef. Kommunstyrelsens arbetsutskott
träffade den 14 januari 2015 nuvarande socialchefen i Kil, Lisbeth Wiklund,
som går i pension den 15 februari 2015. Hon är intresserad av en
tidsbegränsad anställning.
Ett förslag till avtal har upprättats genom vilket Lisbeth Wiklund
visstidsanställs som t f socialchef i Årjängs kommun under tiden 2015-03-09
- - 2015-09-30 m.m.
För tiden den 2015-01-31 - - 2015-03-08 har kvalitetsutvecklaren på Stöd
och omsorg, Lena Bergman, anställts som tf. socialchef.
Eftersom det i nuläget visat sig svårt att rekrytera social föreslås också att
rekryteringen avbryts för att påbörjas på nytt med hjälp av Proffice under
april månad 2015.
Beslutsunderlag
Tf. kommunchefs tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-09
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-14
Avtal om visstidsanställning som t f socialchef, Lisbeth Wiklund
Tf. kommunchefs tjänsteskrivelse dat. 2015-01-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31 2015-02-04

Forts.
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2015-02-04

§ 33 forts.
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar med bifall av Maurice Leroy (C) och Esbjörn
Andersson (C) på att kommunstyrelsen uppdrar åt tillförordnad kommunchef
Katarina Lundin att visstidsanställa tf. socialchef tom 2015-09-30 med
möjlighet till förlängning.
Daniel Schützer (S) yrkar på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Lisbeth Wiklund visstidsanställs som t f socialchef i Årjängs
kommun under tiden 2015-03-09- 2015-09-30 och i övrigt enligt
upprättat anställningsavtal.
2. Nuvarande rekryteringen avbryts tillfälligt för att återupptas på nytt
med hjälp av Proffice under april månad 2015.

Reservation
Samtliga ledamöter från centerpartiet reseverar sig mot beslutet. En skriftlig
reservation bifogas.
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§ 34

2015-02-04

Dnr 2015/14.02

Rekrytering personalchef
Kommunen har anlitat ett rekryteringsföretag- Proffice- för rekrytering av ny
personalchef. Proffice har presenterat tre kvalificerade sökande till tjänsten.
Intervjuer av kandidaterna ägde rum den 21 februari i fyra olika
grupperingar: KSAU, ledningsgruppen, personalavdelningen och de fackliga
organisationerna.
KSAU bedömde Kerstin Krogh som mest lämpad för tjänsten. Djupintervju
och referenstagning har därefter skett genom Proffice. Avstämning med
Proffice ägde rum den 28 februari.
Anställning av personalchef beslutas av kommunstyrelsen.
Med hänsyn till sökandens personliga integritet skickas inga handlingar ut.
Dessa kan dock erhållas efter förfrågan.
Beslutsunderlag
Tf. kommunchefs tjänsteskrivelse 2015-02-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32 2015-02-04
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar med bifall av Maurice Leroy (C) och Esbjörn
Andersson (C) på att kommunstyrelsen uppdrar åt tillförordnad kommunchef
Katarina Lundin att anställa ny personalchef.
Daniel Schützer (S) yrkar på arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. T f kommunchefen, Katarina Lundin, får i uppdrag att förhandla med
Kerstin Krogh om villkor för anställningen.
2. Rätten att besluta om anställningen delegeras till kommunstyrelsens
ordförande, Daniel Schützer.
Forts.
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§ 34 forts.

Reservation
Samtliga ledamöter från centerpartiet reseverar sig mot beslutet. En skriftlig
reservation bifogas.
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§ 35

Information förlängt avtal Sommarvik
Migrationsverket har förlängt avtal med Sommarvik Camping under mars
och april månad.
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§ 36

Val av representant styrgruppen för ensamkommande
barn (EKB)
Centerpartiet önskar representation som oppositionsparti i styrgruppen för
ensamkommande barn.
Kommunstyrelsens beslut
Maurice Leroy (C) väljs som representant från oppositionen till styrgruppen
för ensamkommande barn.
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§ 37

Val av representant till styrgruppen för nya
högstadieskolan
Centerpartiet önskar representation som oppositionsparti i styrgruppen för
nya högstadieskolan.
Kommunstyrelsens beslut
Annika Holmstrand (C) väljs som representant från oppositionen till
styrgruppen för nya högstadieskolan.
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