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SUNNEKOMMUN

Sammanträde med kommunstyrelsen
För kännedom till ersättare och övriga
Tid: 10 december 2020, kl 13:00-15:00
Plats: Där Väst, kommunhuset

Sammanträdet hålls digitalt via Teams

Föredragningslista
• Upprop
• Valavjusterare
• Godkännande av föredragningslista

au §

Nr Ärenden

l Tillsättning av kommunchef

157

2 Revidering av riktlinjer om mutor och jäv för anställda och

147

förtroendevalda

3 Information om justering av budget för 2021
4 Ekonomiåret2021
5 Bidrag ur fonderade bygdemedel 2020 - Lysviks IK
6 Remiss från Region Värmland: Framtida reglemente för servicetrafik

inklusive färdtjänst - delegation till tfkommunchefatt lämna yttrande
7 Redovisning av delegeringsbeslut 2020
8 Informationsärenden kommunstyrelsen 2020

9 Övriga ärenden

Kristina Lundberg
Ordförande

Gunilla Nyström
Sekreterare

^U^NEWRMIMT
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunstyrelsen

686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunkansliet
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Gira och org.nr

www.sunne.se
kommun@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

0565-16001 fax
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Allmänna utskottet

2020-11-30
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Rekrytering av kommunchef
Dnr KS2020/528/02
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Petra Svedberg anställs som kommunchefför Sunne kommun.
Paragrafen justeras omedelbart

Reservation
Björn Gillberg (HS) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation enligt följande: Jag reserverar mig mot beslutet att föreslå
kommunstyrelsen att anställa Petra Svedberg som kommunchef. Hon må,
som det sägs, ha goda ledaregenskaper. Men utan en väl fungerande
kommunal organisation räcker goda ledaregenskaper inte långt. Sunne
behöver en kommunchef, som kan åtgärda de många brister, som har
ådagalagts inom kommunens organisation beträffande ekonomisystem,

återrapportering, budgetuppföljning, delegering, upphandling,
befattningsbeskrivningar mm. Jag hänvisar bl.a. till de färska rapporterna

från PWC i frågan. Det behöver tillskapas nya rutiner för ledning och
styrning av kommunen inom en rad områden inklusive organisatoriska
förändringar. Petra Svedberg saknar, att döma av hennes CV, den
erfarenhet och den kunskap, som behövs beträffande ovanstående
frågeställningar. Hon saknar helt erfarenhet av kommunal verksamhet.
Bland de bortsorterade sökandena fanns däremot flera personer med
erfarenheter från kommunal verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
2020-11-18 beslutade allmänna utskottet att utse två kandidater av de
sökande till kommunchefstjänsten för vidare intervjuer och tester.

Gabrielle Peteri Randstad informerar från de djupintervjuer,
referenstagningar och tester som genomförts med de två utvalda
kandidaterna.

Beslutet skickas till:
Personalchefen

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Allmänna utskottet
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Revidering av riktlinjer om mutor och jäv för anställda
och förtroendevalda
DnrKS2020/638/01
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Reviderade riktlinjer om mutor och jäv för anställda och förtroendevalda
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av revisorernas granskning av processen vid avyttringar av
kommunala fastigheter finns behov av att uppdatera kommunens riktlinjer
om mutor och jäv för anställda och förtroendevalda. Riktlinjerna har
uppdaterats med information om vilka straffrättsliga åtgärder, enligt
brottsbalken, som kan bli aktuella. Riktlinjerna har också uppdaterats med
motsvarande information rent arbetsrättsligt.

Beslutsunderlag
Tfkommunchefens tjänsteskrivelse 2020-11-03

Förslag till Riktlinjer om mutor och jäv för anställda och förtroendevalda

Beslutet skickas till:
Förvaltningen
Förtroendevalda

Justerare

Utdragsbestyrkare

