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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 87 - 89 

 Björn Skog 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Michael Karlsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2019-03-27 

  

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-03 Datum då anslaget tas ned 2019-04-24 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Björn Skog 

 

Plats och tid KF-salen kl. 10:30–10:53 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Michael Karlsson (M) 

Ove Kaye (SD) 
  
Tjänstgörande ersättare Fredrik Bengtsson (S), ersätter Rolf Lindström (S) 

Christer Örtegren (S), ersätter Peter Olsson (V) 

Sofia Karlsson (S), ersätter Lars-Olof Ottosson (C) 

Susanne Carlsson (SD), ersätter Ulla Berne (M) 
  
Övriga deltagare Björn Skog, kanslichef 

Ida Rådman, tf kommunchef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Marita Koivuoja, personalstrateg 

Anders Sandén, tillträdande kommunchef, § 89 
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KS § 87  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Till justeringsperson väljs Michael Karlsson (M). 

__________
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Dnr KS 2019/142 

KS § 88 Tillsättning av ny kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till ny kommunchef i Åmåls kommun utse Anders 

Sandén. Tillträde sker efter överenskommelse dock senast 1 juni 2019. Innan 

anställningsavtal tecknas ska SÄPO:s säkerhetsklassificering bli färdig. Att 

denna innebär att inga hinder föreligger för anställning är en förutsättning för 

tillträde som kommunchef. 

Michael Karlsson (M), Susanne Carlsson (SD) samt Ove Kaye (SD) deltar inte i 

beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Rekryteringsprocessen har pågått sedan hösten 2018 och har skötts med hjälp av 

företaget Tarrazzo AB. Rekryteringen har bland annat inneburit framtagande av 

kravspecifikation och sökprofil, annonsering, urval, intervjuer och tester. 

Representanter för de politiska partierna, kommunens centrala ledningsgrupp och 

de fackliga organisationerna har getts tillfälle att delta i intervjuer. 

Efter en sammantagen bedömning utifrån den angivna sökprofilen, de sökandens 

kompetens och erfarenhet föreslår arbetsgivaren att Anders Sandén utses som ny 

kommunchef i Åmål. 

Arbetstagarorganisationerna hade inget att erinra vid genomförd MBL-

förhandling § 11 den 27 mars 2019. 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse av kommunstyrelsens ordförande den 27 mars 2019 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Michael Karlsson (M):  
Vi, alla ledamöter i kommunstyrelsen inklusive ersättare, som representerar M, C, 

KD och L, har förutom vår företrädare Michael Karlsson (M) valt att till 

kommunstyrelsemötet 2019-03-27 utebli då vi inte avser att delta i beslutet att 

tillsätta en ny kommunchef. 

Orsaken är att vi anser att den demokratiska processen inför denna tillsättning helt 

uteblivit. Kommunstyrelsen som enligt reglementet ansvar för tillsättande av 

kommunchef har inte i något möte deltagit i processen att: 

* Besluta om att utse rekryteringsbolag 

* Besluta om vilka krav på kvalifikationer som ska ställas på den sökande 

* Delta i intervjuer på de av rekryteringsbolaget framtagna kandidaterna som bör 

vara minst två 

Till detta kommer att, inför mötet finns inga handlingar för oss som ledamöter att 

ta ställning till vilket innebär att det enda ärendet vid kommunstyrelsemötet 2019-
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03-27 inte är ett beslutsärende utan får anses vara ett informationsärende om vem 

som anställts. 

Allt detta innebär att det inte finns någon anledning att vi deltar vid ett möte vars 

beslut inte kan påverkas. 

Protokollsanteckning från Ove Kaye (SD): 
Vid det extra kommunstyrelsemötet den 27 mars 2019 där det skulle fattas beslut 

om att anställa ny kommunchef valde Sverigedemokraterna att avstå från att delta 

i beslutet. 

Av nästan 30 sökande till tjänsten har vi i kommunstyrelsen endast fått möjlighet 

att informera oss om och ta ställning till en av dessa, vilket vi inte känner oss 

bekväma med. 

Att man använder ett välrenommerat företag (Tarasso) som hjälp att hitta en ny 

kommunchef är bra då det antagligen sparar både tid och pengar åt kommunen 

men vi hade gärna sett att förslaget som presenterades för oss i kommunstyrelsen 

hade bestått av ytterligare en eller två sökande att ta ställning till och inte som nu 

bara en sökande. 

Därför avstod Sverigedemokraterna från att delta i beslutet av ny kommunchef. 

Beslutet skickas till 

Personalchefen 

__________
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Dnr KS 2019/142 

KS § 89 Presentation av tillträdande 
kommunchef 

Sammanfattning av ärendet 

Tillträdande kommunchef Anders Sandén presenterar sig för kommunstyrelsen. 

__________ 


