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§1
Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom
protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2011-12-06, och
2011-12-20.
Dnr 7.11.34
Utbetalning av bidrag till enskilda vägar
Dnr 423.11.17
Delegationsbeslut om utförande av egen sotning
Dnr 368.09.20
Avtal om köp av arkitekttjänster
Dnr 403.11.24
ABT-avtal mellan Lantmäteriet och Årjängs kommun
Dnr 404.11.02
Arbetstider för kontorsanställda med flexibel arbetstid 2012
Dnr 307.11.35
Reducering av VA-taxan i Holmedal

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§2
Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom:
1. Representant i samordningsförbundet (BÅD-ESÅ) Norra Dalsland
2. Ansökan om att bli godkänd anordnare av företagshälsovård
3. Kampanj från Lärarförbundet
4. Slutligt beslut om Kanalisationsstöd, utbyggnad av infrastruktur
5. Beslut om medel till avveckling av Kreditgarantiföreningen
6. Protokoll från Stiftelsen Glaskogens Naturreservat
7. Utmaning från Röda Korset om äldres rättigheter, ”Tre nyårslöften”
8. Ordförandens svar på enkät, frågor om ”Carema-skandalen”
9. Region Värmlands utredning om flyttströmmar till och från Värmland
10. Beslut om utbetalning till projekt UTEV
11. Trafikverkets beslut om tillstånd till skylt på rastplats i Töcksfors
12. Redovisning av projekt Attraktiva Värmland
13. Beslut om utbetalning till projekt UTEV
14. Protokoll från brandskyddskontroll, Silbodals Backa 1:60
15. Räddningstjänst i siffror 2010
16. Räddningsinsatser m m vid vindkraftverk på land och till havs
17. Uppföljningsmöte Skogsbrandbevakning med flyg oktober 2011
18. Synpunkter m m på vindkraft
19. Underrättelse om utdelning i konkurs
20. Gränslöst Väst AB, skrivelse om reglering av faktura
21. Rekvisition av bidrag för lokalt naturvårdsprojekt, Silbodalsälven naturstig
22. Beslut om bildande av naturreservatet Ängemyrarna, Årjängs kommun
23. Avtal om slamtömningsentreprenad
24. Beslut om bildande av kollektivtrafikmyndighet, Region Värmland samt
övriga kommunen
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr

Näringslivsinformation
- 18 januari hålls en informationskväll om export till Norge
- 24 januari anordnas Dream Big på ÅGY-skolan som vänder sig till ungdomar
som ska ta fram förslag på hur Årjäng ska se ut 2025
- Företagsdag 1 februari, Årjängs kommun och företagssamma Värmland
arrangerar
Statistik över relativ ungdomsarbetslöshet i Värmland och Västra Götalands län,
oktober 2011 presenteras
Invigning av Hanza Precision skedde i december 2011
Flexits nybyggnad i Töcksfors börjar bli färdig
Kommunchefen och Esbjörn Andersson informerar om ett möte med
arbetsförmedlingen i Töcksfors under november 2011
ÅBAB besöker KSAU den 24 januari 2012 för att diskutera nyproduktion av
lägenheter
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till:
KS ordf
Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr

Översiktsplan och LIS
Stadsarkitekten informerar om processen kring kommunens översiktsplan och
framtagande av LIS-områden.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Kommunchefen och planingenjören får i uppdrag att upprätta och redovisa en
tidplan för upprättandet av översiktsplanen och framtagandet av LIS-områden för
kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 7

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-10

§5

Dnr 415.11.11

Laglighetsprövning enligt kommunallagen – yttrande till förvaltningsrätten
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011 § 114, som bl a avsåg
driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden, har överklagats av Ingvar Olsson som
yrkar att det ska upphävas. Som skäl framförs att fullmäktige tidigare, den 29
november 2010 § 101, har beslutat att alternativa driftsformer för badhuset i
Töcksfors och simhallen i Årjäng ska utredas.
Ett förslag till yttrande har upprättats i vilket Årjängs kommun hemställer att
förvaltningsrätten ska avslå överklagandet och skälen för detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget yttrande över överklagandet.

Kopia till:
Förvaltningsrätten, kommunjuristen
Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 47.11.04

Kommunens ekonomi långtidsstrategi
Årjängs kommun har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas som en kommun
med tillväxt i ekonomi, befolkning och samhällsservice. I denna utveckling är
kommunen som organisation en viktig aktör som ska möta och anpassa sin
verksamhet till de krav och behov som omvärlden skapar.
Kommunens ekonomi är inte i balans 2011 och åren framöver förutspås av SKL
medföra ytterligare försämringar i skatteunderlaget.
Det leder fram till ett behov att utveckla kommunens ekonomiska och
verksamhetsmässiga styrning för att långsiktigt skapa god ekonomisk hushållning.
Tre arbetsområden; utveckla budgetprocessen, utveckla ekonomisk och
verksamhetsmässig styrning samt analysera kostnadseffektiviteten i kommunens
verksamheter sammanfattar vad undertecknade anser ligger till grund för arbetet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen och ekonomichefen får i uppdrag att i samverkan med övriga
nämnder och verksamheter:
1. Utveckla budgetprocessen i Årjängs kommun.
2. Utarbeta en struktur som vidareutvecklar kommunstyrelsens uppsiktsplikt och
nämndernas ansvar för att ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning
kontinuerligt lämnas till kommunstyrelsen.
3. Utreda och lämna förslag på hur kostnadseffektivitet kan uppnås i kommunens
verksamheter i ett långsiktigt perspektiv.
4. Förslag på åtgärder under punkterna 1 och 2 ska redovisas till
kommunstyrelsen senast 2012-02-15.
5. Förslag på åtgärder under punkten 3 ska redovisas i ett första steg till
kommunstyrelsen senast 2012-08-31 och sedan minst en gång per halvår
under 2012, 2013 och 2014.
6. Kommunstyrelsen noterar att utredning och kommande förslag är opolitiska.

Kopia till:
Kommunchefen, ekonomichefen
Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 428.11.17

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012
avseende besluts- och ledningsstöd
I samband med ny räddningsstation planeras nu övergång från analog till digital
teknik för beslut- och ledningsstöd samt utalarmering. RAKEL kommer inom kort
tid att ersätta alla nuvarande i bruk sambandssystem för radio. SOS Alarm, som
ansvarar för utalarmering av räddningstjänsten, kommer under 2012 att helt gå
över till ny teknik, vilket innebär att vår utrustning måste ersättas med ny.
Räddningstjänsten planerar att byta utrustning vid både stationen i Töcksfors samt
Årjäng samtidigt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan
lämna kommunen ett bra stöd, både vad avser planering och medfinansiering av
den nya tekniken, dock under förutsättning att pengar finns reserverade.
Årjängs kommun har möjlighet att få statligt bidrag för delar av investeringen.
Det är viktigt att MSB snarast får besked om kommunens avsikter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun ska investera i utrustning för besluts- och ledningssystem enligt
framtagen teknisk beskrivning och kommer att ombudgetera medel från 2011 till
verksamhetsåret 2012 enligt presenterad kostnadsberäkning.

KF
Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr 144.11.10

Medborgarförslag om större lokaler för räddningstjänsten i Töcksfors
Kenneth Christoffersson har väckt ett medborgarförslag om större lokaler för
räddningstjänsten i Töcksfors. Förslagsställaren menar att räddningsstationen
under lång tid varit trångbodd, bl a finns inte utrymme för större brandbilar. Det
finns också behov av större samlingslokal på orten m.m.
Kenneth Christoffersson föreslår att en ritning utarbetas för en större tillbyggnad
av räddningsstationen som också omfattar samlingslokal för invånare, föreningar
och organisationer. En upprustning av simhallen skulle enligt förslagsställaren
också kunna ingå i kostnadsberäkningen.
Undertecknad kan konstatera att kommunfullmäktige beslutat att avsätta 500 tkr i
budgeten 2012 för utredning och projektering av räddningstjänsten i Töcksfors
behov av lokaler. I flerårsplanen har fullmäktige avsatt 5 mnkr 2013 för en
ombyggnad av brandstationen. Medborgarförlaget kan med dessa åtgärder anses
besvarat.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunfullmäktige har avsatt 500 tkr till utredning och projektering av
lokalbehovet för räddningstjänsten i Töcksfors 2012 och 5 mnkr 2013 för
ombyggnation av räddningsstationen.

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

KF
Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr 413.11.04

Internkontrollplan 2012
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
För kommunstyrelsen innebär detta att fastställa en internkontrollplan för sina
verksamhetsområden för 2012 samt ge övriga nämnder i uppdrag att upprätta
internkontrollplan för sina respektive verksamhetsområden.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta framtagen internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2012.
2. Uppdra till övriga nämnder att besluta om internkontrollplan för 2012 senast
mars 2012.
3. Samlat resultat av uppföljningen av den interna kontrollen skall ske till
kommunstyrelsen i december varje år.

Kopia till:
Ekonomichefen, samtliga nämnder
Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr 400.11.04

Granskning av lokalanvändningen
De förtroendevalda revisorerna i Årjängs kommun har gett kommunal sektor inom
PwC i uppdrag att granska kommunstyrelsens riktlinjer för uppföljning och intern
kontroll av fastighetsförvaltning och lokalutnyttjande.
Kommunstyrelsens beslut
Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta en lokalförsörjningsplan med
incitamentet effektivisering.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Granskningen läggs till handlingarna.

KF
Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 422.11.45

Slamtömningsavgifter för år 2012
Slamhanteringen har under hösten 2011 upphandlats med Klevane Grävtjänst som
anbudsvinnare. Om inte upphandlingen överklagas kommer ett nytt avtal att gälla
fr.o.m. 2012-01-01. Detta medför att de avgifter som tas ut av kund behöver
justeras. Justeringen har endast skett med den höjning som entreprenören tar ut
jämfört med år 2011.
Justeringen föreslås gälla från 2012-01-01. Kunder som får anläggningar tömda i
januari blir då debiterade i februari enligt de nya avgifterna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Slamtömningsavgifter för år 2012 antas enligt upprättat förslag.

KF
Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 195.11.66

Granskning av samverkan mellan nämnder när det gäller barn som far illa
Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat samverkan
mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gällande barn som far
illa eller riskerar att fara illa. Kommunstyrelsen har tidigare begärt yttrande från
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden
över revisorernas granskning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp med representanter från berörda nämnder för att hantera frågan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Granskningen läggs till handlingarna.

KF

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 15

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-01-10

§ 13

Dnr 26.09.00

Inköp av läsplattor och digitala kallelser
Kommunen har succesivt övergått till digitala kallelser för KS och för KSAU. Det
innebär i korthet att kallelser och handlingar läggs ut på kommunens intranät där
de sen kan hämtas av mottagarna. Handlingarna är tillgängliga för ordinarie
ledamöter, ersättare, revisorer, fackliga företrädare förvaltningar m fl. Allt kan
skrivas ut på papper men också hanteras digitalt i hela kedjan. KS-ledamöterna
laddar ner alla handlingar i läsplattor där de konverteras till bokform för att kunna
läsas. Förslaget innebär att ytterligare 25 läsplattor köps in och att alla nämnders
kallelser och handlingar blir tillgängliga på kommunens intranät.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 25 stycken läsplattor anskaffas till politiker i kommunen.
2. Medel, 150 tkr, omfördelas inom kommunstyrelsens budgetram för 2012 från
portokostnader till inköp av kontorsutrustning.
3. Administrativ strateg får i uppdrag att fördela läsplattorna på lämpligt sätt.
4. Kallelser, handlingar och protokoll skall finnas tillgängliga på kommunens
intranät.

KF
Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr 150.10.04

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens delegationsordning har inte varit föremål för översyn och
revidering på många år. Otydligheter och frånvaro av vissa ärendetyper har
uppdagats, inte minst av nya chefer som sett på delegationsordningen med nya
ögon. En ny delegationsordning skall öka kostnadseffektiviteten i verksamheterna
och garantera rättsäkerhet i beslutsfattandet.
Ökad kostnadseffektivitet innebär att vissa ärendetyper där kommunstyrelsen/
delegat idag fattar beslut istället betraktas som verkställighet. Politiken beslutar
om mål och inriktning och anslår medel i budget, d v s vad som ska göras och vad
det får kosta, vilket därefter verkställs av ansvarig tjänsteman. Det gäller t ex i
upphandlingsärenden.
När det gäller rättsäkerheten så innebär den nya delegationsordningen ökad
tydlighet och har fångat upp ärendetyper som idag inte omfattas av
delegationsordningen. Introduktion och allmänna bestämmelser innebär också att
tjänstemannaorganisation tydligt vet vad som gäller.
Med anledning av detta har undertecknade fått i uppdrag av kommunchefen,
Ingemar Rosén, att gå igenom och uppdatera delegationsordningen. Förslaget har
också processats med kommunstyrelsens chefer.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar ny delegationsordning med introduktion och allmänna
bestämmelser enligt upprättat förslag.
2. Delegationsordningen gäller fr o m den 11 januari 2012.

Kopia till:
Kommunchefen, kommunjuristen, samtliga chefer inom KS
Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 430.11.04

Delegering av beslutanderätten gällande fastighetsärenden, fastställande av
beloppsgräns
Kommunfullmäktige har i kommunstyrelsens reglemente § 12 delegerat
beslutanderätten i ett antal ärenden till kommunstyrelsen. En av ärendegrupperna
som kommunstyrelsen ska besluta om är:
”köp, försäljning, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av
plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp
och villkor i övrigt.”
Någon kostnadsram, beloppsgräns eller villkor enligt ovan har inte fastställts utan
idag beslutas samtliga fastighetsärenden av fullmäktige.
För att uppnå en smidigare hantering av fastighetsärendena och inte belasta
kommunfullmäktige med ärenden som inte är av principiell betydelse eller annars
av större vikt föreslås att en beloppsgräns på 750 000 kronor fastställs.
Om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vikt enligt kommunallagen (KL) 3 kap 10 § ska det dock, oavsett belopp, behandlas av fullmäktige. Vid
denna bedömning kan t ex följande faktorer vägas in: Strategiskt markförvärv som
genomförs som ett led i att bygga ut ett helt nytt industriområde, försäljning av ett
större fastighetsbestånd eller förvärv/överlåtelse som innebär en ändrad inriktning
av kommunens tidigare tillämpade fastighetspolitik.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Köp, försäljning, fastighetsreglering och andra fastighetsärenden avseende
förvärv eller överlåtelse får beslutas av kommunstyrelsen enligt nämndens
delegationsordning § 12 intill ett belopp av 750 000 kr.
2. Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt enligt KL 3 kap
10 § ska behandlas av fullmäktige oavsett belopp. Detta kan t ex avse
strategiska markförvärv som genomförs som ett led i att bygga ut ett helt nytt
industriområde, försäljning av ett större fastighetsbestånd eller
förvärv/överlåtelse som innebär en ändrad inriktning av kommunens tidigare
tillämpade fastighetspolitik.

KF
Utdragsbestyrkande

