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Sammanträdesdatum

2015-01-07

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50

Beslutande

Ledamöter

Daniel Schützer (S) ordförande
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Lars Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Maurice Leroy (C)
Annika Holmstrand (C)
Kent Norman (C)
Ersättare

Lennart Nilsson (KD), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Sanamon (M), ej tjänstgörande ersättare
Åke Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Agneta Eklund (S), ej tjänstgörande ersättare
Marita Arvidsson (C), ej tjänstgörande ersättare
Esbjörn Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare
Anette Eriksson (C), ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Katarina Lundin, kommunchef
Sandra Norsell, sekreterare

Justerare

Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 2015-01-12

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Sandra Norsell

Ordförande
Daniel Schützer (S)
Justerare
Annika Holmstrand (C)

Kristina Kristiansson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-01-07

Datum då anslaget sätts upp

2015-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-02-01
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§1

2015-01-07

Dnr 2014/400.11

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen ska utse ledamöter, ersättare, ordförande och vice
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2015-2018.
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar på att man väljer arbetsutskott enligt
valresultatet, vilket innebär att Centerpartiet ska besitta två av de ordinarie
platserna i arbetsutskottet.
Daniel Schützer (S) yrkar på att man väljer arbetsutskott proportionellt
utifrån den representation man har i detta rum, vilket innebär att
Centerpartiet besitter en ordinarie plats i arbetsutskottet.
Propositionsordning
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Schützers yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2015-2018 utses:
1. Daniel Schützer (S) Huken 701, 672 91 Årjäng
2. Kjell-Arne Ottosson (KD) Ivarsbyn Nordstugan, 670 10 Töcksfors
3. Lars Gustafsson (FP) Ängebäck Sunnanås, 672 94 Årjäng
4. Mikael Olsson (M) Östegård Sjöhaget 1, 670 10 Töcksfors
5. Annika Holmstrand (C) Vrängebol Nedanvägen, 672 93 Årjäng
Till ersättare för samma tid utses:
1. Kristina Kristiansson (S) Hög Eneberga Gård, 672 93 Årjäng
2. Birger Pettersson Wiik (S) Ängsvägen 19, 672 32 Årjäng
3. Lennart Nilsson (KD) Leverhögen Tustebacken, 672 91 Årjäng
4. Ulla-Britt Svensson (S) Tenvik Nygård, 672 91 Årjäng
5. Annika Sahlin (FP) Björkåsvägen 9, 670 10 Töcksfors
6. Magnus Andreasson (FP) Ed Noli Långåna, 672 92 Årjäng

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-01-07

7. Jonas Sanamon (M) Upprann Jonstuga, 670 10 Töcksfors
8. Robin Olsson (M) Risviken Torperud, 670 10 Töcksfors
9. Kent Norman (C) Silleruds Prästgård, 672 95 Årjäng
10. Maurice Leroy (C) Videgatan 9, 672 31 Årjäng
Till ordförande utses: Daniel Schützer (S)
Till vice ordförande utses: Kjell-Arne Ottosson (KD)
Reservation
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
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§2

2015-01-07

Dnr 2014/400.11

Val av representant och ersättare i Tillgänglighetsrådet
Kommunstyrelsen ska utse representant och ersättare i kommunens
tillgänglighetsråd för tiden 2015-2018.
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar med bifall av Maurice Leroy (C) på att ärendet
återremitteras för att partierna ska få ytterligare tid att diskutera
representationen i rådet.
Daniel Schützer (S) yrkar på att ärendet avgörs idag.
Propositionsordning
Ordförande tillfrågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras för ytterligare beredning, och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Till representant i Årjängs tillgänglighetsråd för tiden 2015-2018 utses:
Daniel Schützer (S), Huken 701, 672 91 Årjäng
Till ersättare för samma tid utses:
Annika Holmstrand (C), Vrängebol Nedanvägen, 672 93 Årjäng

Expedieras till
Verksamhetschefen för stöd- och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§3

2015-01-07

Dnr 2014/400.11

Val av representant och ersättare till Folkhälsorådet
Kommunstyrelsen ska utse en representant till kommunens folkhälsoråd för
tiden 2015-2018.
Kommunstyrelsens representant är tillika ordförande i folkhälsorådet.
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar med bifall av Maurice Leroy (C) på att ärendet
återremitteras för att partierna ska få ytterligare tid att diskutera
representationen i rådet.
Daniel Schützer (S) yrkar på att ärendet avgörs idag.
Propositionsordning
Ordförande tillfrågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras för ytterligare beredning, och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Till representant i Årjängs folkhälsoråd för tiden 2015-2018 utses:
Annika Sahlin (FP), Björkåsvägen 9, 670 10 Töcksfors
Till ersättare för samma tid utses:
Maurice Leroy (C), Videgatan 9, 672 31 Årjäng

Expedieras till
Folkhälsostrateg Catrine Oscarsson
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§4

2015-01-07

Dnr 2014/400.11

Val av representanter och ersättare till Näringslivsrådet
Kommunstyrelsen ska utse nya ledamöter till kommunens näringslivsråd.
Industri-, företagar- och handelsorganisationer m fl. ingår i rådet och
kommer senare att lämna förslag på kandidater.
Kommunstyrelsens beslut
Till kommunstyrelsens representanter till Näringslivsrådet för tiden 20152018 utses:
1. Daniel Schützer (S), Huken 701, 672 91 Årjäng
2. Lars Gustafsson (FP), Ängebäck Sunnanås, 672 94 Årjäng
3. Kent Norman (C), Silleruds Prästgård, 672 95 Årjäng
Till ersättare för samma tid utses:
1. Kristina Kristiansson (S), Hög Eneberga Gård, 672 93 Årjäng
2. Kjell-Arne Ottosson (KD), Ivarsbyn Nordstugan, 670 10 Töcksfors
3. Maurice Leroy (C), Videgatan 9, 672 31 Årjäng

Expedieras till
KS ordförande
Näringslivsutvecklaren

Justerandes sign
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§5

2015-01-07

Dnr 2014/488.04

Bemyndigande att teckna ansvar för förlust enligt 7 §
förordningen 2004:105 om statlig kreditgaranti för lån
för bostadsbyggande
Kommunstyrelsen ska utse två ledamöter som tillsammans med
ekonomichefen, Linda Sydengen, två i förening, har rätt att teckna ansvar för
förlust enligt 7 § förordningen 2004:105 om statlig kreditgaranti för lån för
bostadsbyggande.
Kommunstyrelsens beslut
Ordföranden, Daniel Schützer, och vice ordföranden, Kjell-Arne Ottosson,
bemyndigas att för tiden 2015-2018, var för sig men tillsammans med
ekonomichefen, Linda Sydengen, två i förening, teckna ansvar för förlust
enligt 7 § förordningen 2004:105 om statlig kreditgaranti för lån för
bostadsbyggande.

Expedieras till
Ekonomichefen
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§6

2015-01-07

Dnr 2014/488.04

Bemyndigande att teckna ansvar för omskrivning av
borgensåtagande
Kommunstyrelsen ska utse två representanter som var för sig, i förening med
ekonomichefen, Linda Sydengen, eller redovisningsansvarig, Petra Stromski,
bemyndigas att teckna ansvar för omskrivning av borgensåtagande i
samband med omsättning av krediter inom den av fullmäktige beviljade
borgensramen.
Kommunstyrelsens beslut
Ordföranden, Daniel Schützer, och vice ordföranden, Kjell-Arne Ottosson,
bemyndigas att för tiden 2015-2018, var för sig men i förening med
ekonomichefen, Linda Sydengen, eller redovisningsansvarig, Petra Stromski,
teckna ansvar för omskrivning av borgensåtagande i samband med
omsättning av krediter inom den av fullmäktige beviljade borgensramen.

Expedieras till
Ekonomichefen
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§7

2015-01-07

Dnr 2014/488.04

Bemyndigande att teckna betalningsföreläggande och
stämning m.m.
Kommunstyrelsen ska utse två representanter som tillsammans med en av
assistenterna, Marina Magnusson eller Margaretha Karlsson, bemyndigas att
för tiden 2015-2018, på kommunens vägnar, underteckna eller återkalla
ansökan om betalningsföreläggande, lagsökning och utmätning.
Kommunstyrelsen ska dessutom utse representanter som bemyndigas att för
tiden 2015-2018, på kommunens vägnar, underteckna eller återkalla
stämningsansökan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadschefen, Peter Månsson, i förening med
handläggare, Margaretha Karlsson, bemyndigas att för tiden 20152018, på kommunens vägnar, underteckna eller återkalla ansökan om
betalningsföreläggande, lagsökning och utmätning rörande
verksamheten teknisk service.
2. Ekonomichefen, Linda Sydengen, i förening med assistenten, Marina
Magnusson, bemyndigas att för tiden 2015-2018, på kommunens
vägnar, underteckna eller återkalla ansökan om
betalningsföreläggande, lagsökning och utmätning rörande
kommunstyrelsens övriga verksamheter.
3. Ställföreträdande kommunchef, Katarina Lundin och tillförordnad
ställföreträdande kommunchef Owe Lindström, bemyndigas att i
förening, under tiden 2015-2018 och på kommunens vägnar,
underteckna eller återkalla stämningsansökan.

Expedieras till
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
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§8

2015-01-07

Dnr 2014/488.04

Bemyndigande att underteckna köpehandlingar m.m.
Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare som för tiden 20152018 utses att på kommunstyrelsens eller arbetsutskottets vägnar
underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser,
fullmakter och liknande.
Dessa handlingar kontrasigneras av ekonomichefen, Linda Sydengen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ordföranden, Daniel Schützer, bemyndigas att för tiden 2015-2018,
på kommunstyrelsens eller arbetsutskottets vägnar, underteckna
köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter
och liknande handlingar.
2. Vice ordföranden, Kjell-Arne Ottosson, utses till ersättare för Daniel
Schützer.
3. Handlingarna ska kontrasigneras av ekonomichefen, Linda
Sydengen.

Expedieras till
KS ordförande
KS vice ordförande
Ekonomichefen
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§9

2015-01-07

Dnr 2014/168.13

Ändring i överenskommelse gällande platser på HVB,
permanent uppehållstillstånd
En lagändring som ställs över det kommunala självstyret trädde i kraft 1
januari 2014 på grund av att bristen på boendeplatser för ensamkommande
barn är stort och allt för många barn kommer inte ut från
ankomstkommunerna.
I och med den nya lagändringen måste alla kommuner ta emot
ensamkommande barn. Migrationsverket har också i samverkan med
Länsstyrelsen fastställt ett fördelningstal avseende hur många asylplatser
varje kommun förväntas tillhandahålla. Fördelningstalet på asylsökande
platser innebär för Årjängs kommun, 9 asylplatser från och med 2015-01-01.
Kommunstyrelsen har tecknat en ny överenskommelse med
Migrationsverket gällande 9 asylplatser. Då antalet asylplatser har ökats bör
nu också överenskommelsen för platser med permanenta uppehållstillstånd
(PUT platser) ökas. Idag har kommunen 7 put-platser.
Beslutsunderlag
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 180, 2014-12-11
Socialchefens tjänsteskrivelse dat. 2014-12-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Separat överenskommelse med 11 platser för permanent
uppehållstillstånd tecknas.
2. Den nya överenskommelsen ska gälla fr.o.m. 2015-02-01.

Expedieras till
Verksamhetschef för stöd- och omsorg
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§ 10

2015-01-07

Dnr 2014/489.70

Utslussnings verksamhet för ensamkommande
barn/ungdomar
På HVB Clarabo finns 15 platser för ensamkommande barn/ungdomar.
Verksamheten är i behov av fler boendeplatser. Stöd och omsorgsnämnden
önskar bedriva verksamhet i form av utslussnings lägenheter i en del av
Silbodalshemmets lokaler (avdelning Eken, hus 1 plan 4).
Stöd och omsorgnämnden önskar tillträde till lokalerna så snart det går för
att verksamheten ska kunna tillgodose kravet på platsantal utifrån
överenskommelsen med Migrationsverket.
Beslutsunderlag
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 181, 2014-12-11
Socialchefens tjänsteskrivelse dat. 2014-12-10
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner att stöd- och omsorgsnämnden hyr avdelning
Eken, (hus 1, plan 4) från och med 2015-01-01.

Expedieras till
Verksamhetschefen för stöd- och omsorg
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§ 11

Information om rekrytering av personalchef
Kommunchefen Katarina Lundin, informerar om rekryteringsprocessen
kring personalchefstjänsten.
Intervjuerna planeras till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den
21 januari 2015. Ärendet beslutas på kommunstyrelsens sammanträde den 4
februari 2015.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 12

Information om rekrytering av socialchef
Rekryteringstiden har förlängts till 4 januari 2015 på grund av
rekryteringsföretaget Proffice önskar erhålla fler kvalificerade sökande.
Frågan om den vidare rekryteringsprocessen kring tillsättningen kommer att
informeras vidare.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 13

Information om rekrytering av kommunchef
Rekryteringsprocessen av kommunchef kommer att tas upp på
kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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