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2018-06-13

SUNNE KOMMUN
Där Väst, kommunhuset, kl 15:30-16:20, ajournering kl

Plats och tid

Paragrafer

16:00-16:05
162-166
Gunilla Ingemyr (C), ordförande
Ola Persson (C)

Beslutande

Bengt Hedelin (C)
Henrik Frykberger (M), l :e vice ordförande
Fredrik Andersson (M), ersättare för Åsa Olsson (M)
Anette Sätherberg (S), ersättare för Tobias Eriksson (S)
Linda Johansson (S)

Gert Dahlberg (S)
Pär Stjemberg (HS), ersättare för Björn Gillberg (HS)
Barbro Dolling (L), ersättare för Eva Hallström (MP)
Jonas Bergström (SD)

Berit Westergren, kommunchef

Övriga närvarande

Gunilla Nyström, kommunsekreterare

Rolf Johnson, fastighetschef Sunne Fastighets AB, §§162 och 163
Ylva Winther, verksamhetschefunga och vuxnas lärande, §§ 164-166

Felicia Weinberg, verksamhetschef individstöd, §§ 164-166
Utses att justera

Ola Persson och Anette Sätherberg

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2018-06-13, kl 16:45
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-13

Datum då anslaget tas ned

2018-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kanslienheten

Underskrift

i-'L^) //.n^,U^J^
Guhilla Nyström

1. Kommunstyrelsen

Besöksadress
Kommunkansliet
Kvarngatan 4

686 80 Sunne

Sunne

Postadress
Sunne kommun

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
kommun@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000.1843org.nr

0565-16001 fax
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Ks § 162

Ändringar i dagens föredragningslista
Kommunstyrelsens beslut
Följande informationsärende tillkommer:
Rekrytering av ny ekonomichef

Utdragsbestyrkare
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Kommunstyrelsen

Ks § 163

Utbyggnad av AIIégården och höjning av aktiekapitalet i Sunne Fastighets AB
Dnr KS2018/3 95/03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l Startbesked medges för Sunne Fastighets AB: s utbyggnad av Allégården.

2 Höjning av aktiekapitalet, 14 mkt-, enligt budgetförslaget för 2019
medges.

3 Sunne Fastighets AB återrapporterar till kommunstyrelsen i september.
4 Sunne Fastighets AB följer de ekonomiska mål som anges i kommunens
ägardirektiv; Belåningsgrad och mål för avkastning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2015-09-15, § 192, att ge Sunne Bostads AB i
uppdrag att planera för byggnation av nytt seniorboende (liknande Allégården). Bolagets VD har kontinuerligt informerat kommunstyrelsen om

arbetet med planering och förprojektering, där en utbyggnad av Allégården
bedömts vara den bästa lokaliseringen för ett nytt seniorboende. Bolaget

har även förvärvat en grannfastighet till Allégården och en detaljplan för
området har antagits.

Med hänvisning till bolagets ägardirektiv får bolaget göra fastighetsaffärer
upp till 600 basbelopp, totalt 27,0 mkt-. För större projekt
krävs godkännande av kommunfullmäktige.
Den planerade investeringen är beräknad till ca 86 mkr, varav investeringsstöd kan utgå uppgå med 12 mkt'. Bolaget kalkylerar med att nettoinvesteringen finansieras med eget kapital genom 20 % i nyemission, det vill säga
höjning av aktiekapitalet, och upplåning om 80 % mot kommunal borgen.
I kommunens budgetförslag för 2019 finns 14 mkr upptagna som en höj ning av bolagets aktiekapital. Dessa medel får tas i anspråk efter särskilt
beslut av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-06-08 från Sunne Fastighets AB

Beslutet skickas till:
Sunne Fastighets AB
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

Ks § 164

Asylsökande ungdomar 18 år och äldre i gymnasieskolan
Dnr KS2017/716/07
Kommunstyrelsens beslut
Asylsökande ungdomar, i enlighet med beslut om ändringar i Förordningen

om statlig ersättning för asylsökande med flera (2017:193), har rätten att
söka nationella gymnasieprogram till och med det år de fyller 19 år, vilket
innebär:

-1 dagsläget finns 19 asylsökande ungdomar med behörighet till nationellt
program. 9 av dem har sökt till Sunne och 10 av dem till Karlstad. Samtliga
elever genererar ca 125 tkr per läsår. 18 av dem kommer att söka och

beviljas tillfälligt uppehållstillstånd enligt riksdagsbeslut 2018-06-08. En
av dem kommer att vara asylsökande och genererar 116 100 kr/år.

-1 dagsläget utbetalas statsbidrag för elever med tillfälligt uppehållstillstånd under 2 år för studier på nationellt program. Sannolikt kommer
visst bidrag fortsatt att betalas ut i enlighet med beslutet i Finansutskottets

betänkande 2017/18:FiU49 - "Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd", juni 2018.1 och med bidrag på 125 tkr/elev
under de 2 första åren, bedöms befintlig ram för ungdomars och vuxnas
lärande täcka kostnaderna under ett tredje studieår.

Reservation
Henrik Frykberger (M), Fredrik Andersson (M) och Jonas Bergström (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Inför innevarande läsår fattade samtliga kommuner i Värmland beslut om
att låta asylsökande ungdomar, som fyllde 19 år under 2017, att söka och
bli antagna på nationellt gymnasieprogram. Studierna finansieras genom
beviljade statsbidrag. Samma situation som dessa elever befann sig i för ett
år sedan, råder för de asylsökande som fyller 19 år under 2018.

Statsbidrag utgår till kommunen med 116 100 kr/elev/år för asylsökande
eller med 125 tkr/elev/år för elever med tillfälligt uppehållstillstånd. Om
inte statsbidrag utgår till fullo, måste kommunen stå för merkostnaden.

För elever med tillfälligt uppehållstillstånd upphör del av statsbidraget efter
2 års studier, vilket kan betyda en merkostnad för kommunen. Kostanden
för en elev beräknas till 100 tkr per läsår. Kommunens kostnader beror på
hur många elever som väljer att stanna kvar i Sunne efter att uppehållstillstånd beviljats, samt hur högt statsbidrag som betalas ut.
Till och med vårterminen det år eleverna fyller 20 år finansieras boende
med uppehälle under studietiden genom bidrag från Migrationsverket. Därefter får eleverna själva stå för sina levnadskostnader genom studiemedel
från CSN. Om detta även kommer att medföra ökade kostnader för försörj ningsstöd går inte att bedöma i nuläget.
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forts

Ks § 164
Ajoumering begärs och verkställs.

Yrkande
Gunilla Ingemyr (C) med flera, Linda Johansson (S) med flera, Barbro

Dolling (L) och Pär Stjernberg (HS):
Asylsökande ungdomar, i enlighet med beslut om ändringar i Förordningen

om statlig ersättning för asylsökande med flera (2017:193), har rätten att
söka nationella gymnasieprogram till och med det år de fyller 19 år, vilket
innebär:

-1 dagsläget finns l 9 asylsökande ungdomar med behörighet till nationellt
program. 9 av dem har sökt till Sumie och 10 av dem till Karlstad. Samtliga
elever genererar ca 125 tkr per läsår. 18 av dem kommer att söka och

beviljas tillfälligt uppehållstillstånd enligt riksdagsbeslut 2018-06-08. En
av dem kommer att vara asylsökande och genererar 116 100 kr/år.

-1 dagsläget utbetalas statsbidrag för elever med tillfälligt uppehållstillstånd under 2 år för studier på nationellt program. Sannolikt kommer
visst bidrag fortsatt att betalas ut i enlighet med beslutet i Finansutskottets

betänkande 2017/18:FiU49 - "Extra ändringsbudget för 2018 -Ny möjlighet till uppehållstillstånd", juni 2018. I och med bidrag på 125 tkr/elev
under de 2 första åren, bedöms befintlig ram för ungdomars och vuxnas
lärande täcka kostnaderna under ett tredje studieår.

Henrik Frykberger (M) med flera och Jonas Bergström (SD):
Avslag på Gunilla Ingemyr (C) med fleras yrkande med hänvisning till
tidigare fattade beslut i kommunstyrelsen 2018-01-23 och att de ekonomiska konsekvenserna inte är tydliga nog.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller ordföranden med fleras yrkande.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-06-11

Beslutet skickas till:
Antagningsenheten Arvika
Verksamhetschefen ungdomars och vuxnas lärande
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Promemoria Behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar - Remiss
Dnr KS2018/346/07
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen samtycker till behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar vid Karlstads universitet under förutsättning att samverkan mellan Komvux och universitetet kommer att råda gällande var

behörighets givande utbildning kan genomföras.
Sammanfattning av ärendet
Huvudmannen har mottagit en remisspromemoria gällande Behörighetsgivande högskoleintroducerande utbildningar. Promemorian handlar kortfattat om behovet av och möjligheten att läsa behörighetsgivande basutbildning vid Karlstads universitet inför högre studier.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tj änsteskrivelse
Utbildningsdepartementets remiss

Beslutet skickas till:
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm
u.remissvar@regeringskansliet.se
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Ks § 166
Informationsärende - rekrytering av ny ekonomichef
Dnr KS2018/21/01
Kommunstyrelsens beslut
Rekrytering av ny ekonomichef pågår genom att en intern rekryteringsgrupp har tillsatts och kommit överens om en kravprofil. Fackliga MBLförhandlingar är genomförda och annonsering pågår till början av augusti. I
slutskedet kommer en rekryteringsfirma att anlitas för djupintervjuer.

Rekryteringen förväntas vara klar till årsskiftet 2018/2019. Under hösten
kommer Anna Johnson att vara t f ekonomichef och Olle Edgren kommer
att finnas som stöd och rådgivare.

Enligt önskemål från Henrik Frykberger (M) kommer information om
rekryteringsprocessen att lämnas till personalutskottet.
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