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§ 90

Dnr KS 2015.153

023

Förordnande av kommunchef
Vid ansökningstidens utgång 2015-08-16 har 26 antal ansökningar
inkommit.Ytterligare 2 inkommit efter ansökningstidens utgång.
Beslutsunderlag
Förhandlingsprotokoll 2015-09-09.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar förordna Åsa Allan som kommunchef under
förutsättning att överenskommelse kan träffas avseende lön och övriga
anställningsvillkor.
_____
Protokoll skickas till
Åsa Allan
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§ 91

Dnr KS 2014.10

133

Hem för vård eller boende – ensamkommande flyktingbarn
Kommunen har idag ett boende för att kunna ta emot ensamkommande barn
som finns i Korpilombolo. Idag är 15 av 18 platser belagda. Utöver detta finns
14 barn placerade på hem runt om i Sverige. Sedan slutet av juli har det
kommit i snitt ett nytt barn i veckan. Som det ser ut idag kommer det inte att
minska utan snarare öka. Kommunen har idag ett nytt boende på gång i
Pajala centralort men detta kommer enligt plan inte vara klart tidigast 31
mars 2016. För att inte hamna i en situation där vi inte har plats att ta emot
barn utan tvingas placera dem på boenden i andra kommuner kommer
förvaltningen skyndsamt utreda frågan om ett tillfälligt boende i avvaktan på
det permanenta boendet i Pajala. Kostnaden är mycket lägre att ha barnen i
Pajala jämfört med att placera dem på boenden runt om.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-08.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utredning skyndsamt görs om ett tillfälligt
boende. Allt för stora ombyggnationer måste undvikas då det inte finns tid
för detta. Föreståndaren på boendet i Korpilombolo, enhetschef för
myndighetsgruppen samt fastighetschef får i uppdrag att ta fram tänkbara
alternativ till ett boende. För att snabba på rekrytering till ett tillfälligt
boende annonseras efter tjänster till boendet med förbehållet "under
förutsättning att verksamheten startar". Boendet är endast tänkt som ett
tillfälligt i avvaktan på att det permanenta boendet blir klart till hösten.
För att inte planeringen blir ryckig uppdras förvaltningen sammansätta en
grupp för att utreda frågan om hur man i framtiden ska organisera och
planera för denna verksamhet. Även frågan hur integrationsfrågor ska
organiseras i Pajala kommun bör ingå i översynen. Ledningsgruppen uppdras
se över vilka som ska ingå i gruppen.
_____
Protokoll skickas till
Kommunchefen
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