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§ 40
Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom
protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2011-02-08 och 201102-22.
Dnr 2.11.31
Delegerads beslut om upplåtelse av allmän plats
Dnr 7.11.34
Delegerads beslut om bidrag till enskilda vägar
Dnr 12.11.02
Delegerads beslut om beviljade lönebidrag
Dnr 457.10.17 470.10.17
Delegerads beslut att själv få utföra sotning
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 41
Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom:
1. Skrivelse om alkoholhandläggarnas utsatta situation
2. Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
3. Styrelseprotokoll Stiftelsen Glaskogens Naturreservat
4. Tackkort för Årjängs kommuns uppvaktning vid prinsessbröllop
5. Sponsoravtal mellan kommunen och P-G Andersson
6. Ärenden som behandlas vid gemensam Drifts- och servicenämnd
7. Information om status för projekt Det företagsamma Värmland
8. Synpunkter och svar om Årjängs nya centrum
9. Tillägg till översiktsplan för Dals Ed – Vindbruk Värmland
10. Ansökan om lokal behörighet för OVK-kontroll
11. Socialnämndens svar på synpunkter om gångbro/gångväg i Töcksfors
12. Byggande och finansiering av nytt trafiksystem för korsning E18 i Töcksfors
13. Polisrapport / anmälan om stölder vid återvinningscentralen i Furskog
14. Synpunkter från föreningen Nordmarkens Hem och Samhälle
15. Socialnämndens beslut om ombyggnation på Kvarnåsen
16. Inbjudan och program vid mässan ”Tillgänglighet i arbetslivet” 30 mars 2011
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Information om näringslivsfrågor
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om följande
aktuella näringslivsfrågor.
-

Flera större företag utvecklas och utökar sin verksamhet i kommunen, bl a
West Baltic och Hanza precision, f d Elos

-

Nybyggnationen av handelscentrum på Lindudden fortgår

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Utvecklingsprojekt med West Sweden
West Sweden bedriver tillsammans med flera kommuner och andra aktörer ett
projekt- Wepa- där kommunernas utvecklingsbehov inventeras.
Årjängs kommun har anmält intresse av att delta i projektet. Inledningsvis
kommer kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp att engageras.
Mötesdatum behöver bokas. Särskild kallelse kommer att skickas vid senare
tidpunkt.
Kommunstyrelsens beslut
Följande datum bokas för projektet:
-

Informationsmöte den 1 september
Startmöte den 5-6 och 20 oktober

Kopia till:
KS ordf, kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Ekonomisk redovisning
Ekonomichefen, Linda Sydengen, redovisade Årjängs kommuns resultat per den
31 december 2010 enligt följande.
Kommunens resultat uppgår till 6,9 mnkr vilket kan jämföras med budgeterat
resultat på 979 tkr.
Nämndernas driftsredovisning uppgår till -13,5 mnkr med störst underskott inom
kommunstyrelsen ( - 8,2 mnkr) och socialnämnden ( - 6,4 mnkr).
Kommunens anläggningstillgångar har ökat med 35 mnkr under 2010.
Årsredovisningen kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 5 april och av
kommunfullmäktige den 30 maj.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till:
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Presentation av Årjängs ungdomsråd
Företrädare för Årjängs ungdomsråd presenterade sin verksamhet enligt följande.
Årjängs ungdomsråd har tolv ledamöter i åldern 14-18 år som kommer från olika
delar av kommunen. De träffas ca en gång i veckan och har närvarorätt i kulturoch fritidsnämnden där de deltar på mötena. Särskilda stadgar är också antagna för
rådet som får stöd av fritidsgårdens personal.
Ungdomsrådet är i nuläget inriktade på att stödja skolornas elevråd så att det tar
tillvara sin rätt att påverka olika frågor i skolan.
Representanterna framförde att ett viktigt syfte med rådet är att kunna ge ett
ungdomsperspektiv på olika kommunala frågor, t ex utformning av nya torget,
och att vara en remissinstans i ärenden som berör barn och ungdomar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om ungdomsrådets verksamhet och
utveckling samt även träffa kultur- och fritidsnämnden för överläggningar.

Kopia till:
Årjängs ungdomsråd

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Information om bredbandsutbyggnad i Säffle kommun
VD:n för Säffle kommunikation AB (SäKom AB), Sabine Zimmerl-Berg,
presenterade bredbandsutbyggnaden i Säffle kommun enligt följande.
Säffle kommun antog 2007 en brett förankrad bredbandsstrategi om att alla
kommuninvånare och företag i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit/sek i ett
öppet nät med ett brett utbud av konkurrensutsatta bredbandstjänster.
Bakgrunden till denna strategi var att bredband utgjorde en politiskt aktuell fråga,
att det fanns ett bredbandsbehov och en aktiv landsbygd.
Ett bolag, SäKom AB, bildades för att möjliggöra en tydlig och mot kommunen
väl avgränsad verksamhet med en egen organisation och egna resurser. Ett EUprojekt startades därefter med bolaget som projektägare och totalt 60 mnkr i
projektkostnader, fördelat enligt följande:
-

EU-medel 15,8 mnkr
Säffle kommun 15,8 mnkr
Privatpersoner/föreningar ca 35 mnkr

Bredbandsprojektet har bedrivits med stor delaktighet och engagemang från
kommunens tio byalag. De har bildat ekonomiska föreningar och även tecknat
samverkansavtal med SäKom för att tydliggöra ägande, ansvar och inte minst för
att säkerställa framtida drift och underhåll av nätet. Föreningarna har också varit
aktiva med allt ifrån att ansvara för kabeldragning och grävning till ekonomiska
spörsmål rörande utbyggnaden.
Säffle kommun har idag ett 92 mil långt fibernät där 50 % utgör stamnät, som ägs
av SäKom, och 50 % utgör anslutningsnät, som ägs av föreningarna.
Anslutningsgraden uppgår till 92 % och nätet täcker hela landsbygden. Fibernätet
har kostat 60 kr/m och insatskostnaden per hushåll har varierat mellan 15-18 tkr.
Nätet är också byggt i slingor vilket möjliggör säkerhet och redundans.

Sabine Zimmerl-Berg avslutade med att redovisa ett antal framgångsfaktorer för
projektet, b la:
-

Engagemang på landsbygden
Kommunalt engagemang
Tydliga spelregler
Offentlig medfinansiering
Utdragsbestyrkande
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-

Tillhandahållande av kommunal kompetens
Stöd att bilda ekonomiska föreningar
Långsiktiga strategier

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

.

Kopia till:
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande

Sida 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 10

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-08

§ 47

Dnr 269.10.10

Motion om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid
Socialdemokraterna i Årjäng har väckt en motion om att införa barnomsorg på
obekväm arbetstid.
Motionärerna menar att det finns ett stort behov av barnomsorg på kvällar, helger
och nätter och vill att barnomsorgschefen får i uppdrag att utforma en barnomsorg
på obekväm arbetstid. Finansieringen skall ske genom att möjligheten till
vårdnadsbidrag tas bort.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen 2010-09-30 och beslutat
enligt följande: Barnomsorg på obekväm tid kan erbjudas via barnomsorgspeng i
kommunen.
Frågan återremitterades 2010-09-19 till barn- och utbildningsnämnden för
klarläggande om vilka kostnader som barnomsorg på obekväm arbetstid medför.
Barn- och utbildningsnämnden har därefter behandlat frågan 2011-01-10.
Barnomsorgschefen, Mona-Lisa Sandgren, har upprättat en tjänsteskrivelse,
daterad 2011-01-04, där hon redogör för kostnaden för att införa barnomsorg på
obekväm arbetstid.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr 57.11.20

Nya torget
Tekniske chefen, Peter Månsson, har utarbetat ett förslag om hur arbetet som rör
Nya torget i Årjäng skall organiseras
Stig Österbråth, Captiva, har också besökt kommunstyrelsens arbetsutskott för
informella överläggningar om det nya torget i Årjäng.
Kommunstyrelsens beslut
Arbete och utveckling av det nya torget skall organiseras enligt nedanstående:
1. En styrgrupp skall bildas bestående av ordinarie ledamöter i
kommunstyrelsens arbetsutskott .
2. En arbetsgrupp skall tillsättas under ledning av Projektansvarig Teknisk chef.
I gruppen skall ingå en byggnadssamordnare, kommunarkitekten, bygg- och
planingenjör och kommunchefen. Informations- och kommunikationsstrategen
kan adjungeras till gruppen vid behov.
3. En referensgrupp skall formas bestående av medlemmar som växlar utifrån
vilket stadium projektet befinner sig. Här skall ingå allmänhet, olika
föreningar, fastighetsägare, tillgänglighetsrådet, affärsägare,
centrumföreningen, ungdomsrådet med flera.

Kopia till:
KS ordf, tekniska chefen

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 111.10.03

Tillsammans bygger vi ett fibernät i Årjängs kommun
Kommunchefen, Ingemar Rosén, har utarbetat en tjänsteskrivelse om fibernät i
Årjängs kommun, daterad 2011-03-18. I skrivelsen ger kommunchefen en
beskrivning av pågående utbyggnadsplaner och förslag till hur kommunen att gå
vidare med bredbandssatsningen.
Årjängs kommun har fått sin ansökan till strukturfonden mål 2 godkänd. Detta
innebär att Årjängs kommun nu är ägare till ett projekt genom vilket man kan
finansiera byggandet av ett kommunövergripande fiberstamnät upp till 38
miljoner kronor. Strukturfonden finansierar ca hälften och kommunen ca hälften
av kostnaden.
Parallellt med detta projekt har kommunen genom LEADER-programmet fått
möjlighet att finansiera en samordningsfunktion för fiberprojektet. Därmed har
kommunen nu mycket goda möjligheter att i samverkan med lokala föreningar
bygga ett fibernät som ger bra bredbandsuppkoppling nu och i framtiden för
samtliga invånare och företag i kommunen.
Förslaget innebär att kommunen bygger ett stamnät och att ett antal lokala
föreningar, ca 10 stycken, bygger lokala s.k. anslutningsnät som kopplas på
stamnätet. Kommunens EU-projekt får endast finansiera stamnätet. De lokala
föreningarna har en rad möjligheter att söka ekonomiskt stöd för byggandet av
sina anslutningsnät. Varje hushåll kommer att få betala någonstans mellan ca 18
och ca 25 tkr till sin lokala förening för uppkoppling till det lokala
anslutningsnätet.
För att kunna gå vidare måste kommunen fatta beslut om sin kontanta
medfinansiering upp till 17 855 tkr i Strukturfondsprojektet. Ett sätt är att
kommunen bekostar investeringen direkt och står som framtida ägare till
stamnätet. En annan väg är att kommunen lånar ut pengar till ett för ändamålet
bildat bolag. För 2011 är 600 tkr avsatta för fiberutbyggnad i
investeringsbudgeten. I flerårsbudgeten anges samma belopp för 2012 och 2013.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunalrådet Katarina Johannesson och kommunchefen Ingemar Rosén får i
uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur Årjängs kommun löser sin kontanta
medfinansiering upp till ett belopp av 17 855 000 kronor.

Utdragsbestyrkande
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2. Kommunalrådet Katarina Johannesson och kommunchefen Ingemar Rosén får i
uppdrag att arbeta fram ett förslag på organisation av stamnätsbyggandet i
kommunen.
3. Kommunchefen får i uppdrag att organisera administrationen av de båda EUprojekten.

Kopia till:
Kommunalrådet, kommunchefen, tekniske chefen, ekonomichefen och
fibersamordningsfunktionen

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr 417.10.14

Ändrade förutsättningar för försäljning av Töcksmarks-Bön 1:378
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari att ge tekniska chefen i uppdrag att
anlita en mäklare för att försälja fastigheten Töcksmarks-Bön 1:378 genom en
öppen anbudsgivning.
En förfrågan har därefter lämnats av West Baltic om att få hyra industrilokalerna,
belägna på aktuell fastighet. Anledningen är att företaget utökar sin verksamhet
vilket också innebär 20 nya arbetstillfällen i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen upphäver beslutet den 8 februari 2011, § 35, och beslutar att i
stället hyra ut lokalerna till West Baltic.

Kopia till:
Tekniska avd, näringslivsutvecklaren

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr UPH 2010.36.05

Anbudsvärdering om- och tillbyggnad förskola Svensbyn
Årjängs kommun har beslutat att under 2011 bygga ut Svensby skola. En offentlig
upphandling har genomförts för att kunna utse vilket byggbolag som ska uppföra
tillbyggnaden.
Vid genomgång av inkomna anbud är alla anbudssummor högre än budgeterade
medel. Det anbud som har vunnit upphandlingen enligt utvärderingsmallen är
484 000 kr högre än de 2 500 000 kr som är avsatta till den totala investeringen.
Beräknade kostnader för tillbyggnaden vid Svensby skola med aktuell offert och
markkostnader är 3 150 000 kr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Investeringskonto 2395, Klimpen tillbyggnad, tillskjuts medel från
investeringskonto 1933, Ombyggnad Kyrkerud, med totalt 650 000 kr för
tillbyggnad av Svensbyns skola.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr 422.10.72

Granskning av äldres läkemedelsanvändning
Årjängs kommuns revisorer har tillsammans med Landstinget i Värmland och åtta
andra kommuner genomfört en gemensam granskning avseende förskrivning av
läkemedel vid kommunens äldreboenden.
Socialnämnden har behandlat rapporten 2010-11-23 och redovisar förslag till
åtgärder utifrån analys av granskning. Man pekar också på förbättringsåtgärder
som har påbörjats.
Arbetsutskottet har begärt att få ytterligare förtydligande från socialnämnden
kring frågan om läkemedelsanvändning vid särskilda boenden.
Arbetsutskottet vill också att en analys av orsakerna till skillnader i
läkemedelsanvändningen vid olika särskilda boenden görs. En åtgärdsplan bör
också upprättas för hur man ska komma till rätta med problemet.
En tjänsteskrivelse har upprättats av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
Elisabeth Evegård, daterad 2010-11-08, reviderad 2011-02-01. I skrivelse föreslås
ett antal åtgärder för att se över och följa upp läkemedelsanvändningen i
kommunen:
-

Läkemedelsgenomgångar enligt socialstyrelsens definition
Uppföljning av läkemedelsanvändningen på särskilda boenden
Gemensamt förbättringsarbete med landstinget med läkemedelslistor

Ett antal förbättringsåtgärder har också påbörjats under hösten 2010, bl a genom
veckovisa genomgångar av läkare när det gäller läkemedelsförskrivningar och att
kostreglerande produkter används nästan uteslutande istället för laxermedel m.m.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. De förslag till åtgärder när det gäller äldres läkemedelsanvändning som
föreslås av medicinskt ansvarig sjuksköterska godkänns.
2. Granskningsrapporten läggs till handlingarna.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr 411.10.25

Försäljning av tomtmark på del av Töcksmarks-Bön 3:13, Kallnäset i
Töcksfors
Kommunfullmäktige har beslutat att f d läkarstation i Töcksfors skall säljas till
Årjängs Bostads AB . Kommunen har erhållit en värdering på 1,3 mkr.
Överläggningar har hållits med bostadsbolaget som avböjt erbjudandet om
förvärv.
Arbetsutskottet beslutade därefter, den 5 oktober 2010, att priset för tomterna på
den av bostadsbolaget ägda fastigheten Kallnäset ska utredas innan förhandlingar
upptas med bostadsbolaget.
Tekniska chefen har kostnadsberäknat framtagande av tomter samt ett styckepris
per tomt på Kallnäset vilket redovisas i en tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-07.
En plan har skissats för ett område på fastigheten Töcksmarks-Bön 3:13 med 33
tomter, vägar och VA. Kostnaden för iordningställande av vägar och infrastruktur
(VA) med avsättning fram till tomtgräns beräknas till totalt 9 500 000 kronor
vilket ger 287 000 kronor per tomt. I detta ingår inte fjärrvärme, markplanering,
byggherrekostnad, detaljplanekostnad och markförvärv på totalt 3 000 000 kronor.
Läggs dessa kostnader till så uppskattas kostnaden per tomt till 450 000 kronor
vilket också stämmer med tidigare kostnadsberäkningar som gjorts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs Bostads AB får i uppdrag att sälja del av fastigheten Töcksmarks-Bön
3:13 som omfattar tomtmark.
2. Bostadsbolaget ska behålla den mark som är lämplig för byggande av
hyreslägenheter.

KF

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 18

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-03-08

§ 54

Dnr 183.10.10

Motion om utmaningsrätt
Torleif Åhs, Esbjörn Andersson och Helena Oscarsson Hammar, samtliga
tillhörande moderaterna, har väckt en motion om att kommunen inför s.k
utmaningsrätt.
Utmaningsrätt innebär att företag, anställda i kommunen eller organisationer kan
utmana kommunen om drift och skötsel av en specifik verksamhet. Det finns 22
kommuner i Sverige som har infört utmaningsrätt men så vitt man vet ännu ingen
i Värmland.
Kommunfullmäktige (2011-01-31 § 4 ) har beslutat att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen
Utredare och kommunsekreterare har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska se över nuvarande konkurrensprogram.
2. Förslag till riktlinjer för utmaningsrätt tas fram.
3. Kommunchefen, Ingemar Rosén, får i uppdrag att organisera arbetet med
riktlinjer och andra styrdokument.
4. Motionen är därmed besvarad.

KF

Utdragsbestyrkande

