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§ 144
Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom
protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2011-09-06, 2011-09-19
och 2011-09-20.
Dnr 2.11.31
Beslut om upplåtelse av allmän plats:
Nr 19-22
Dnr 5.11.05
Avropsavtal för nätprodukt med Quadracom Networks AB
Dnr 39.09.02
Avtal mellan Aditro AB och Årjängs kommun gällande PA-system
Dnr 311.11.02
Uppsägning av avtal med Tidomat AB
Dnr 308.11.17
Ansökan om att själv få utföra sotning
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 145
Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom:
1. Frågor och svar om Arvsfonden
2. ”Efterlysning” högre lärarlöner
3. Ansökan till Försäkringskassan om grundbidrag för anordnare av
företagshälsovård
4. Barn och utbildningsnämndens övergripande mål 2011/2012
5. Information från Sjöfartsverket om integrering av sjö- och flygräddningen
6. Handbok om nationella minoriteters rättigheter
7. Barn- och utbildningsnämndens förslag till WEPA - utvecklingsområden
8. Beslut om projektstöd inom Leader till fiberprojekt
9. Inbjudan m m till invigningen av nya räddningsstationen
10. Yttrande över vindkraft Årjäng NO
11. Meddelande om indexprisjustering för byggarbeten
12. Skrivelse fr Nordmarkens Pistolskytteförening om naturreservat Sandaälven
13. Protokoll från extra bolagsstämma inom Värmlandstrafik AB
14. Beslut i Kils kommun om bildande av regional kollektivtrafikmyndighet
15. Beslut i Forshaga kommun om bildande av regional kollektivtrafikmyndighet
16. Barn- och utbildningsnämndens beslut om Lärcenter vid Kyrkerud
17. Beslut om tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall, Levins Åkeri
18. Information från Sveriges Ungdomsråd
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Näringslivsinformation
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om aktuella
näringslivsfrågor enligt följande.
-

Landsbygdsrådgivaren och energirådgivaren ska delvis förlägga sin
verksamhet till kommundelarna Östervallskog, Lennartsfors och Sillerud
under hösten

-

Den öppna arbetslösheten i Årjängs kommun uppgår v 37 till 2,9 %.
Motsvarande siffra för ungdomsarbetslösheten uppgår till 3,7 %

-

Hanza group är idag kommunens största företag med hänsyn till antalet
anställda. De har idag 170 anställda. På andra plats kommer West Baltic med
154 anställda.

-

Den 27 oktober kl 7.30 besöker Westra Wermlands sparbanks VD, Håkan
Nordblad, frukostmötet i Töcksfors shoppingcenter

-

Möte med Sydkraft och Mikael Odenberg, angående sydvästlänken, har hållits
i Uddevalla med 14 kommunalråd samlade. Ytterst är det en prisfråga hur
länken ska dras

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till:
KS ordf

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Dnr 150.11.04

Budgetuppföljning 2011 avseende socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott redovisade delårsbokslut och ekonomisk prognos
för helår enligt följande.
Nämnden redovisar per 2011-12-31 ett underskott på 2,4 mnkr. Detta underskott
har ökat och uppgår i dagsläget till 2,8 mnkr p g a oförutsedda händelser inom
socialtjänsten.
De verksamheter som visar ett underskott är bl a hemtjänsten, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Carema och central administration
uppvisar ett överskott. Möjliga besparingsåtgärder är minskade leasingkostnader,
minskade ledsagarkostnader, inköpsstopp m.m.
Arbetsutskottet redogjorde också för besparingsåtgärder för att klara tilldelad
budgetram för 2012.
Kommunstyrelsens beslut
1. Socialnämnden får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska
underskottet och uppnå ekonomisk balans 2011.
2. Nämnden ska månadsvis rapportera det ekonomiska utfallet till
kommunstyrelsen.

Kopia till:
SN, KS ordf, kommunchef, ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Dnr 150.11.04

Budgetuppföljning 2011 avseende barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott redovisade delårsbokslut och
ekonomisk prognos för helår enligt följande. Nämnden redovisade per 2011-08-31
ett underskott på 6,3 mnkr. Prognosen på helårsbasis pekar mot ett underskott på 5
mnkr.
Underskottet beror på ny förskoleavdelning, elevavgifter till andra kommuner,
inte genomförd städupphandling, skolskjutsar och pensionsavgångar. Möjliga
besparingsåtgärder är köpstopp i alla led, översyn av elevavgifter och löpande
kostnader.
Arbetsutskottet avslutade med att redovisa ombyggnadsplaner för
Silbodalsskolan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att
minska underskottet och uppnå ekonomisk balans 2011.
2. Barn- och utbildningsnämnden ska månadsvis rapportera det ekonomiska
utfallet till kommunstyrelsen.

Kopia till:
BUN, KS ordförande, kommunchefen, ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Dnr 191.11.02

Friskvården i Värmland, bidragsansökan och avtal
Friskvården i Värmland har inkommit med en ansökan om bidrag på 119 500
kronor till friskvårdsinsatser i Årjängs kommun 2012 och önskar teckna
samverkansavtal med kommunen om insatsernas omfattning och inriktning .
Kommunsekreteraren har gjort en tjänsteskrivelse med förlag till följande beslut:
1. Årjängs kommun ska teckna avtal med Friskvården i Värmland för 2012
enligt presenterat förslag.
2. Medel till insatsen, 120 000 kronor, beviljas 2012 och flyttas från
personalavdelningens verksamhetskonto 9011 till Folkhälsorådets
verksamhetskonto 1321.
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun ska teckna avtal med Friskvården i Värmland för 2012
enligt presenterat förslag.
2. Medel till insatsen, 120 000 kronor, beviljas 2012 och flyttas från
personalavdelningens verksamhetskonto 9011 till Folkhälsorådets
verksamhetskonto 1321.

Kopia till:
Friskvården i Värmland, friskvårdssamordnaren, personalchefen

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Dnr 6.11.15

Nya Lennartsfors brukshandel- Ansökan om investeringsbidrag
Nya Lennartsfors Brukshandel ansöker om investeringsbidrag hos kommunen för
ny bensin- och dieselpump med tillhörande kortterminal.
Kommunstyrelsens beslut
Nya Lennartsfors Brukshandel AB beviljas bidrag för investering i ny bensin- och
dieselpump med 26 340 kronor.

Kopia till:
Lennartsfors brukshandel, kommunsekreteraren

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Dnr 23.11.04

Driftsbudget kommunstyrelsen 2012
Ett förslag till driftsbudget för kommunstyrelsen presenterades av förvaltningskamreren, Petra Stromski. I nuläget ligger kommunstyrelsens budget för 2012
över ram med – 950 tkr.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att inarbeta – 950 tkr i kommunstyrelsens
budget.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fortsätter budgetberedningen den 18 oktober.

Kopia till:
Kommunchefen, ekonomichefen, förvaltningskamreren, beredningen

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Dnr 43.09.01

Ny gemensam administration i Årjängs kommun
I införandet av en ny förvaltningsorganisation för Årjängs kommun har
kommunen nu kommit till den nya gemensamma nämndadministration, kallad
Gemensam administration. Under våren har en medarbetargrupp bestående av
berörda nämndsekreterare och ledd av Katarina Lundin och Gunnar Carlstedt
processat fram ett förslag på utformning av en sådan gemensam administration.
Medarbetargruppens förslag har diskuterats i kommunchefens ledningsgrupp.
Ett successivt och väl planerat införande av den gemensamma administrationen
föreslås vilket är en sammanvägning av nämndkommitténs förslag,
medarbetargruppens rapport och de verksamhetsbehov som identifierats i
ledningsgruppen.
Införandet av den nya administrativa avdelningen föreslås, av kommunchefen
Ingemar Rosén, ske stegvis, med ett första steg enligt följande:
•
•

En administrativ chef anställs
En administrativ avdelning organiseras bestående av:
o Administrativ chef, 100 %, som tillika är sekreterare för
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt utredare i
administrativa frågor såsom W3D3.
o Nämndsekreterare 100 ; i tjänsten ingår bland annat sekreterarskap för
socialnämnden
o Arkivassistent 50 % med ansvar för kommunens arkiv
o Inköpsstrateg bestående av 100 % tjänst vilket innebär en överföring
av tjänst från ekonomiavdelningen till den gemensamma
administrationen
• En stab bildas direkt under kommunchefen med en flexibel omfattning.
Tills vidare omfattar staben en kommunjurist med 100 % tjänst.

Denna första del av förslaget genomförs vid årsskiftet 2011/12.
Den andra delen innebär att den administrativa avdelningen successivt byggs ut
och utvecklas med de övriga nämndadministrativa funktioner som identifierats
med målsättning att skapa en gemensam administration för kommunens samtliga
nämnder senast 2013-12-31. Denna process sker under ledning av den nya
administrativa chefen som får i uppdrag att presentera ett förslag på fortsatt
utveckling och tidsplan, senast 2011-04-01.

Utdragsbestyrkande
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§ 152 (forts)
Genom att införa administrationen stegvis bedöms negativa följdeffekter för
övriga verksamheter att minimeras.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en ny administrativ avdelning från den 1
januari 2012 med följande bemanning:
-

-

En administrativ strateg med ansvar för den administrativa avdelningens
ledning, utveckling, personal och ekonomi samt tillika sekreterare i
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen, anställs från den 1
januari 2012
En nämndsekreterare, 100 %, med sekreterarskap i socialnämnden
En arkivassistent, 50 %
En inköpsstrateg 100 %, vars tjänst flyttas från ekonomiavdelningen till den
administrativa avdelningen

2. Den administrativa strategen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag på
utveckling och tidsplan för den gemensamma administrativa avdelningen med
målsättning att skapa en gemensam administration för kommunens samtliga
nämnder senast 2013-12-31. Förslaget ska presenteras senast den 1 april 2012 och
även innehålla en definition på vilka tjänster i övriga verksamheter som, när det
blir aktuellt, kommer att bli föremål för återbesättningsprövning.
3. Direkt under kommunchefen bildas en stab med en flexibel omfattning. Från
och med 1 januari 2012 omfattar staben en kommunjurist med 100 % tjänst.
Ytterligare tjänster kan komma att överföras till staben.
4. Parallellt med detta ges tekniske chefen i uppdrag att planera en lokalöversyn så
att en förberedelse för framtida lokalomflyttningar skapas.
Samverkan har skett.
Kommunsekreteraren, Katarina Lundin, deltog inte i handläggningen p g a jäv.

Kopia till:
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Dnr 150.11.04

Delårsbokslut för Årjängs kommun 2011-08-31
Årjängs kommuns resultat efter skatter och finansnetto är för perioden januari augusti 2011 – 2,1 mnkr vilket är ca 4,7 mnkr sämre än budget. Prognosen på
helårsbasis pekar mot ett resultat på – 4,6 mnkr och det är en försämring gentemot
budget med ca – 7,2 mnkr.
Nämndernas driftskostnader ligger för perioden ca – 11,6 mnkr över budget. De
största avvikelserna återfinns hos barn- och utbildningsnämnden (BUN) med
ca – 6,3 mkr och hos kommunstyrelsen (KS) med ca – 5,6 mnkr. Helårsprognos
för BUN pekar mot ett överskridande av budget på ca – 5,0 mnkr, för KS ca – 8,6
mnkr och för socialnämnden med ca – 2,4 mnkr.
Årjängs Bostads AB redovisar ett underskott på – 0,7 mnkr för perioden januari –
augusti och för helåret är prognosen ett underskott på – 0,5 mnkr. Vid
månadsskiftet augusti/september fanns 14 outhyrda lägenheter.
Befolkningen har minskat med 14 personer sedan årsskiftet 2010-12-31.
Arbetslösheten totalt i kommunen uppgår till 4,5 % vilket är en förbättring från
årsskiftet, då arbetslösheten uppgick till 7 %. Arbetslösheten för ungdomar i
kommunen är 7,5 % vilket är att jämföra med 10,2 % vid årsskiftet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att snarast utarbeta en
åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans 2011 för kommunstyrelsens
verksamhet.
2. Arbetsutskottet får i uppdrag att tillsammans med kommunchefen och
ekonomichefen utarbeta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2011 för
kommunens samtliga verksamheter som ska redovisas till kommunstyrelsen
den 1 november och till kommunfullmäktige den 28 november.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslutet för Årjängs kommun 2011-08-31 läggs till handlingarna.
Kopia till:
KS ordf, kommunchef, ekonomichef, beredningen
KF
Utdragsbestyrkande
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§ 154

Dnr 520.10.04

Tydligt medlemsansvar i Kommuninvest
Ekonomichefen har redovisat förslag till två nya avtal med Kommuninvest, avtal
om garanti och avtal om regress, vars syfte är att tydliggöra medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests åtaganden.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektive
finansiering baseras på bolagets mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för
finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som
krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. De två nya avtalen innebär inte något
utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett
totalansvar, inte ändras.
Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering förändrats.
Omvärlden ser annorlunda ut och kraven från medlemmar, myndigheter och
kreditvärderingsinstitut har ökat m.m.
Kommuninvest har med anledningen härav utarbetat de två nya avtalen
garantiavtal och regressavtal.
Det nya garantiavtalet avseende ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat
omfattar de exponeringar som Kommuninvest har gentemot sina motparter. Dessa
exponeringar uppkommer som en följd av Kommuninvests användning av derivat,
ett slags försäkringsinstrument, för att minimera riskerna i verksamheten.
Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras idag i
Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur dessa så
snart det nya garantiavtalet blir gällande.
Det förtydligade regressavtalet ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det
inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle
framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska
borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren om ett
krav på betalning skulle framställas mot en medlem.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun beslutar
att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt
Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal

Utdragsbestyrkande
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§ 154 (forts)
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal” daterat med
början den 7 maj 1993
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för
Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen i förening att
underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Dnr 155.11.10

Medborgarförslag om att iordningsställa tomter på Kallnäset i Töcksfors
Kenneth Christoffersson har väckt ett medborgarförslag om att kommunen ska
iordningsställa tomter på Kallnäset i Töcksfors.
Förslagsställaren framför att det idag finns få, om ens någon, kommunal byggbar
tomt. Kommunen ska därför förvärva mark av Årjängs Bostads AB och ett
lämpligt område är just Kallnäset i Töcksfors.
Kommunen har beslutat att ge bostadsbolaget i uppdrag att försälja del av
fastigheten 3:13, d v s Kallnäset. Kenneth Christoffersson föreslår att kommunen
snarast omprövar beslutet och tar upp förhandling med bolaget om en bytesaffär
alternativt köper marken, för att iordningställa tomter i kommunal ägo, för
försäljning.
Tekniska chefen har yttrat sig i ärendet. Han menar att det inte finns något behov
för närvarande av att iordningställa flerkommunala tomter. Han pekar på att det
idag finns ett antal osålda tomter på orten.
Han uppskattar att en tomt på Kallnäset skulle kosta mellan 450 000- 500.000
kronor vilket är detsamma som kostnaden för en tomt på Prästnäset där det finna
nya tomter till försäljning.
Ny bebyggelse med småhus planeras sydost om korsningen vid kyrkan och
ÅBAB utreder eventuell bebyggelse nedanför Solgården.
Sammanfattningsvis menar han att det verkar som om utbudet av tomter / boende
i Töcksfors är större än efterfrågan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Inventering av villatomter är genomförd.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Dnr 219.10.10

Motion om att behålla kommunens web-mail
Nils-Erik Thorell, socialdemokraterna, väckte en motion om att servicen med
web-mail till privatpersoner, företag och föreningar skall vara kvar.
IT-strategigruppen har beslutat att lägga ner servicen. Motionären anser att
servicen skall få finnas kvar eftersom den är uppskattad av medborgarna och
medför låga kostnader. IT-strategigruppens motiv för att lägga ner servicen är att
få en enklare och smidigare hantering. Detta kan enligt motionären åstadkommas
genom att man byter domän för web-mailen under en övergångsperiod.
Kommunsekreterare, Katarina Lundin, har utrett motionen och skrivit en
tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktigen den 30 maj 2011.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska säga upp avtalen med de privata användarna av
kommunens e-postkonton.
2. Kommunens e-postadresser ska användas av anställda, skolelever och
förtroendevalda.
3. IT-enheten får i uppdrag att genomföra åtgärderna.
4. Med privat anses allt som inte är offentligt
5. Genomförandet av förslaget samordnas med införandet av nytt e-postverktyg då
också strukturen för anställda, skolelever och förtroendevalda kommer att ses
över.
6. Motionen anses därmed besvarad.

KF

Utdragsbestyrkande

