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Sammanträdesdatum

2013-02-05

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl 16.00-19.00

Beslutande

Ledamöter

Katarina Johannesson (C) ordförande
Anna-Lena Knutsson (FP)
Lars Gustafsson (FP)
Roland Kylén (C)
Kristina Kristiansson (S)
Maurice Leroy (S)
Daniel Schützer (S)
Mårten Karlsson (S)

Ersättare

Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare
Ulf Kullander (M), tjänstgörande ersättare
Ulla-Britt Svensson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Lina Rådegård, administrativ chef
Lars Dahlin, pwc § 21
Göte Persson, ordf kommunrevisionen § 21
Marita Närtell, näringslivsutvecklare §§ 20, 22
Pär Näslund, landsbygdsrådgivare §§20, 22

Justerare

Maurice Leroy och Ulf Kullander

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 7 februari 2013

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lina Rådegård

Ordförande
Katarina Johannesson (C)
Justerare
Maurice Leroy (S)

Ulf Kullander (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-02-05

Datum då anslaget sätts upp

2013-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 18

Dnr

Redovisning av delegationsbeslut ....................................................................... 4
§ 19

Dnr

§ 20

Dnr

Ärenden för kännedom........................................................................................ 5
Näringslivsinformation......................................................................................... 8
§ 21

Dnr

Revisorerna redovisar resultat av enkätundersökning ......................................... 9
§ 22

Dnr

Information om projektet ”Tillväxt för bygdens bästa” ........................................ 10
§ 23

Dnr 229.12.04

Barn- och utbildningsnämndens beslut om nedläggning av skolorna i
Bön och Blomskog hösten 2013........................................................................ 11
§ 24

Dnr 262.12.04

§ 25

Dnr 309.12.04

§ 26

Dnr 204.12.90

Granskning av delårsrapport 2012 .................................................................... 13
DVVJ Bokslut 2011 ........................................................................................... 14
Ansökan om bidrag till omläggning av skiffertak, Silbodals
hembygdsförening ............................................................................................ 15
§ 27

Dnr 151.11.21

Detaljplan för Töcksmarks-Bön 3:176 – antagande........................................... 16
§ 28

Dnr 201.11.34

Vägbidrag med statliga medel........................................................................... 17
§ 29

Dnr 57.11.20

Namnändring av nuvarande Claras torg............................................................ 18
§ 30

Dnr 479.10.21

§ 31

Dnr 308.12.02

Detaljplan för Skärmon, Töcksfors – antagande................................................ 19
Överflytt av AME från medborgarservice till personalavdelningen ..................... 20
§ 32

Dnr 263.12.30

Granskning av underhåll av gator, vägar och VA-nätet ..................................... 21
§ 33

Dnr 101.12.12

Policy för sponsring av kommunal verksamhet.................................................. 22
§ 34

Dnr 30.13.25

§ 35

Dnr 6.13.36

Västra Trättlanda 1:44 – fastighetsförsäljning ................................................... 23
Underremiss från länsstyrelsen i Värmland gällande områden av
riksintresse för vindbruk .................................................................................... 24
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Sammanträdesdatum

2013-02-05

Kommunstyrelsen

§ 37

Dnr 29.13.17

Tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om
brandfarliga och explosiva varor för 2013.......................................................... 26
§ 38

Dnr 266.12.04

§ 39

Dnr 26.13.04

Budget 2014-2016 – tidsplan ............................................................................ 27
Ekonomisk uppföljning 2013 – tidsplan ............................................................. 28
§ 40

Dnr 324.12.53

Förslag till trafikförsörjningsprogram för Värmlands län – remiss....................... 29
§ 41

Dnr

Entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott, Kristina Kristiansson(S) ................................ 30
§ 42

Dnr

Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Kristina
Kristiansson (S)................................................................................................. 31
§ 43

Dnr 44.12.62

Barnomsorgsbehov våren 2013 – hemställan från barn-och
utbildningsnämnden.......................................................................................... 32
§ 44

Dnr 57.13.01

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn .................................................. 34
§ 45

Dnr

Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott efter Kenny
Svensson (S) .................................................................................................... 35
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Sammanträdesdatum

2013-02-05

Kommunstyrelsen

§ 18

Dnr

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2013-01-08,
2013-01-22.
Dnr 386.07.00
Nyttjanderättsavtal
Dnr 3.12.02
MBL § 11
Dnr 12.12.02
Beslut om lönebidrag
Dnr 43.13.04
Omplacering av lån
Dnr 17.12.17
Förelägganden från sotaren
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-02-05

Kommunstyrelsen

§ 19

Dnr

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för
kännedom:
1. Pensionärsrådet protokoll 121123
2. Projekt Fibernätverk i Årjängs kommun
3. Extra bolagsstämma Årjängs Nät AB protokoll
121221
4. Stiftelsen Glaskogens naturreservat protokoll
121213
5. Delårsbokslut 2012 Värmlands läns Vårdförbund
6. Skrivelse från Jens Karlsson ang bygdeskolorna
7. Årjängs Bostads AB revidering av styrelsens
bolagsordning
8. Dalslands kanal och DTAB vill initiera ett
gemensamt projekt
9. Årjängs Marknad 2012 minnesanteckningar
10. Kallelse till årsmöte Brottsförebyggande centrum
i Värmland
11. Svenska Byggnadsarbetarförbundet frågar vad
kommunen kan göra för att fler byggprojekt ska
komma igång
12. Barn- och utbildningsnämnden protokoll § 143,
121212

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-02-05

Kommunstyrelsen

13. Barn- och utbildningsnämnden protokoll § 144,
121212
14. Länsstyrelsen Dalarnas län beslut ang Stiftelsen
Teknikutveckling i Årjäng
15. Nya kontaktuppgifter till Försvarsmakten från
130115
16. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Förfrågan om underlag för uppföljning av
kommunernas krisberedskapsarbete
17. Skrivelse från en besviken medborgare ang
Torget och annat elände
18. Skrivelse från Eva och Urban Berg ang
ogenomtänkt stadsplanering; sågen/skolan
19. Karlstads kommun; Fördjupad översiktsplan för
Eriksberg
20. Lantmäteriet; Underrättelse Omprövning av
Sillegårdsed-Dalbackas Vägsamfällighet
21. SKL; Överenskommelse för 2013 mellan staten
och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd
till en evidensbaserad praktik för god kvalitet
inom socialtjänsten
22. SKL; Överenskommelse mellan staten och SKL
om sammanhållen vård och omsorg om de mest
sjuka äldre 2013
23. SKL; Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till
riktade insatser inom området psykisk ohälsa
2013
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-02-05

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

2013-02-05

Kommunstyrelsen

§ 20

Dnr

Näringslivsinformation
Näringslivsutvecklaren informerar om aktuella näringslivsfrågor enligt
följande:
-

Projektet ”Förenkla helt enkelt”
Undersöker möjligheterna till teknikcollege
Information om ”Årjäng – den attraktiva kommunen” som hålls den
13 februari 2013

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Katarina Johannesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 21

2013-02-05

Dnr

Revisorerna redovisar resultat av enkätundersökning
Lars Dahlin, pwc, redovisar resultatet av en enkätundersökning som
genomförts under senare delen av hösten 2012.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 22

2013-02-05

Dnr

Information om projektet ”Tillväxt för bygdens bästa”
Näringslivsutvecklaren och landsbygdsrådgivaren informerar om det
pågående projektet ”Tillväxt för bygdens bästa”, som är ett Leader-projekt
tillsammans med Westra Wermlands Sparbank och Nordmarkens Näringsliv.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. En återkoppling av projektet ska ske på kommunstyrelsen
sammanträde den 9 april 2013.
3. Ärendet tas upp för beslut i kommunstyrelsen i juni.

Expedieras till
Näringslivsutvecklaren, landsbygdsrådgivaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 23

2013-02-05

Dnr 229.12.04

Barn- och utbildningsnämndens beslut om
nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten
2013
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om nedläggning av skolorna i
Bön och Blomskog hösten 2013. I beslutsunderlaget finns inte angivet vilka
konsekvenser beslutet får för verksamheten samt vad verksamheten sparar på
nedläggningen av skolorna i Bön och Blomskog. Kommunfullmäktige
beslutade därför att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden
för en komplettering av beslutsunderlaget som skulle innehålla följande
punkter: Underlag som beskriver nettobesparingen i pengar och hur den
beräknas, konsekvensanalys för verksamheten efter nedläggning och flytt av
elever innehållande följande aspekter: Elevernas placering, storlek på
klasserna, kostnader för skolskjutsar, konsekvensanalys för kommunens
lokaler efter nedläggning av skolorna samt en beskrivning av nödvändig
förankringsprocess hos de parter som blir berörda av skolnedläggningarna.
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en komplettering av
beslutsunderlaget där konsekvenserna för beslutet presenteras samt vad
nämnden kommer att spara på nedläggningen av Bön och Blomskogs skola.
Yrkande
Ordförande yrkar att ärendet återemitteras till barn- och utbildningsnämnden
för att behandlas tillsammans med den pågående skolutredningen.
Propositionsordning
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att ärendet återremitteras till barn- och
utbildningsnämnden för att behandlas tillsammans med den pågående
skolutredningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2013-01-08 § 6.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 305.
Administrativ chefs tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-27.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-02-05

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-11-22 § 129.
Skolchefens tjänsteskrivelse, dat 2012-11-22.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-06 § 141.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-10-16 § 275.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-09-27 § 100.
Presentation av antal elever i Bön och Blomskog samt sparförslag 2012 och
framåt.
Presentation sparförslag 2013 och framåt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för att behandlas
tillsammans med den pågående skolutredningen.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 24

2013-02-05

Dnr 262.12.04

Granskning av delårsrapport 2012
Kommunens revisorer har gett ett utlåtande avseende kommunens
delårsrapport 2012. Revisorerna bedömer att innehållet i delårsrapporten i
allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och
det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella målet för 2012.
Kommunrevisorerna efterlyser dock en åtgärdsplan för de mål som ej
beräknas uppfyllas.
I den avstämning som gjordes avseende verksamhetsmålen för 2012 är det 6
av 35 verksamhetsmål som inte förväntas vara uppfyllda innevarande år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-08 § 3.
Ekonomichefens yttrande 2012-12-14.
Kommunstyrelsens beslut
1. En åtgärdsplan över de verksamhetsmål, som eventuellt inte blir
uppfyllda 2012, kommer att upprättas i samband med kommunens
årsredovisning 2012.
2. Redovisningen godkänns och rapporten läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och rapporten läggs till handlingarna.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 25

2013-02-05

Dnr 309.12.04

DVVJ Bokslut 2011
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare för behandling.
Årets resultat efter finansiella poster är ett överskott på 3 912 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-08 § 4.
Ekonomichefens yttrande 2012-12-18.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bokslut för DVVJ år 2011 godkänns.
2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 26

2013-02-05

Dnr 204.12.90

Ansökan om bidrag till omläggning av skiffertak,
Silbodals hembygdsförening
Silbodals Hembygdsförening ansöker om ett bidrag på 130 000 kronor för
omläggning av skiffertak på Silbodals Hembygdsgård. Föreningen kommer
även att skicka en ansökan till Boverket på 200 000 kronor. Den totala
kostnaden för omläggningen är 400 000 kronor.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om riktlinjer för bidrag till
föreningar som har byggnader. I dessa anges att kommunen kan låta AMEenheten hjälpa till med arbetsinsatser och på det viset kan föreningen
använda detta som en delfinansiering vid ansökan hos Boverket.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-08 § 5.
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2012-12-10.
Ansökan om bidrag till takomläggning, ink. 2012-08-30.
Kommunstyrelsens beslut
AME-enheten får utföra arbete åt Silbodals Hembygdsförening vid byte av
skiffertak på Silbodals Hembygdsgård. Arbetet får utföras under
förutsättning att AME-enhetens chef har prövat ärendet och att föreningen
uppfyller de krav, bl a ur säkerhetssynpunkt, som ställs på en arbetsgivare.

Expedieras till
Chef medborgarservice, Silbodals hembygdsförening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 27

2013-02-05

Dnr 151.11.21

Detaljplan för Töcksmarks-Bön 3:176 – antagande
Planens syfte är att möjliggöra ändrad markanvändning från handelsändamål
till att även tillåta bostäder inom fastigheten Töcksmarks-Bön 3:176.
Planen har varit utställd för granskning under tiden 13 augusti – 3 september
2012 och inkomna synpunkter har bemötts i ett granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-08 § 6.
Bygg- och miljönämndens beslut 2012-11-22 § 129.
Granskningsutlåtande och planhandlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Töcksmarks-Bön 3:176 antas.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 28

2013-02-05

Dnr 201.11.34

Vägbidrag med statliga medel
Kommunstyrelsen har antagit ett besparingsförslag för driftbudget 20132015 gällande vägbidrag med statliga bidrag. Förslaget innebär att det
kommunala bidraget för kostnad, max upp till 15 % av redovisad kostnad,
inte betalas ut om Trafikverket redan har betalat ut en ersättning
motsvarande redovisade kostnader till vägsamfällighet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-08 § 8.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-12-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29 § 101.
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-02 § 123.
Kommunstyrelsens beslut
Det kommunala bidraget gällande vägbidrag med statliga medel betalas inte
ut om Trafikverket betalar ut ersättning motsvarande redovisade kostnader.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen, teknisk handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 29

2013-02-05

Dnr 57.11.20

Namnändring av nuvarande Claras torg
Kommunstyrelsen har tidigare gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
ta fram förslag på nytt namn till det nuvarande Claras torg, som är beläget
vid hotellet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ”Trolltorget” som nytt namn på
nuvarande Claras torg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-08 § 9.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-11-05 § 84.
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-07 § 107.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nytt namn på nuvarande Claras torg blir Trolltorget.
Protokollsanteckning
Anna-Lena Knutsson (FP) förordar att nuvarande Claras torg får namnet
Nertomtstorget.

KF

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 30

2013-02-05

Dnr 479.10.21

Detaljplan för Skärmon, Töcksfors – antagande
Planens syfte är att fastlägga dagens fysiska situation för befintliga
byggnader och anläggningar samt ge möjlighet att ytterligare exploatera det
befintliga industriområdet.
Bygg- och miljönämnden godkände 2011-01-26 upprättad
samrådsredogörelse samt beslutade om utställning för granskning.
Planen har varit utställd för granskning under tiden 11 juni till och med 2 juli
2012 och inkomna synpunkter har bemötts i ett granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 14.
Bygg- och miljönämndens beslut 2012-12-13 § 142.
Granskningsutlåtande och planhandlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Skärmon, Töcksfors antas.

KF

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 31

2013-02-05

Dnr 308.12.02

Överflytt av AME från medborgarservice till
personalavdelningen
Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) går nu in i en stark och viktig
utvecklingsfas. Ett avgörande steg i denna utveckling är att enheten
organisatoriskt integreras med den verksamhetsmässigt angränsande
personalavdelningen, bland annat i syfte att uppnå större
samordningsfördelar och kompetensmässiga mervärden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 15.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-12-11.
Kommunchefens yttrande, dat. 2012-12-11.
Kommunstyrelsens beslut
1. Arbetsmarknadsenheten överflyttas från medborgarservice till
personalavdelningen från och med 1 april 2013.
2. Arbetsmarknadsenhetens budget för 2013 överflyttas från verksamhet
6101 och 6102 till personalavdelningen och verksamhet 6101.
3. Personalavdelningen byter namn till personal- och
arbetsmarknadsenheten i samband med överflyttningen.

Expedieras till
Kommunchefen, personalchefen, chef medborgarservice, chef AME,
förvaltningsekonomen
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 32

2013-02-05

Dnr 263.12.30

Granskning av underhåll av gator, vägar och VA-nätet
Granskningen påpekar brister och kommunens revisorer uppmanar
kommunstyrelsen att tillse att det arbetas fram underhållsplaner för gata/väg
samt VA. En annan uppmaning som revisorerna gör är att påpeka
sårbarheten med att en person har kunskapen om ledningsnätet och att det i
dagsläget är bristfälligt med digital information om kommunens ledningsnät.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 16.
Samhällsbyggnadschefens yttrande, dat. 2013-01-10.
Revisionsrapport – Granskning underhåll av gator, vägar och VA-nätet, dat.
2012-09-30.
Kommunstyrelsens beslut
1. Under 2013 kommer arbetet med digitalisering av VA-nätet att
fortsätta.
2. I målarbetet inför 2014 kommer kommunstyrelsen att arbeta med att
ta fram konkreta mål för gator, vägar och VA.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och rapporten läggs till handlingarna.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 33

2013-02-05

Dnr 101.12.12

Policy för sponsring av kommunal verksamhet
Policyn beskriver hur kommunen ska förhålla sig när någon extern part vill
sponsra någon av Årjängs kommuns verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 17.
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-07.
Förslag till policy för sponsring av kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-10-02 § 260.
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2012-08-28.
Förslag till policy för sponsring av kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Policy för sponsring av kommunal verksamhet antas.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 34

2013-02-05

Dnr 30.13.25

Västra Trättlanda 1:44 – fastighetsförsäljning
Årjängs kommun har haft fastigheten Västra Trättlanda 1:44 (affären i
Blomskog) till försäljning. Högsta budet på fastigheten är 370 000 kr och har
lämnats in till fastighetsbyrån i Årjäng.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 18.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-09.
Förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun säljer fastigheten enligt upprättat köpekontrakt.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen, byggnadsingenjören, teknisk handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 35

2013-02-05

Dnr 6.13.36

Underremiss från länsstyrelsen i Värmland gällande
områden av riksintresse för vindbruk
Länsstyrelsen har till uppgift att svara på en remiss från Energimyndigheten
angående en uppdatering av områden vilka är av riksintresse för vindbruk. I
Värmlands län har Länsstyrelsen valt att remittera frågan vidare till samtliga
kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 19.
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-10.
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun har inte kännedom om några ytterligare områden i
kommunen som skulle kunna vara aktuella för vindbruk.

Expedieras till
Bygg- och miljöchefen, Länsstyrelsen i Värmlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 36

2013-02-05

Dnr 28.13.17

Frister för skriftlig brandskyddsredogörelse i Årjängs
kommun enligt lagen om skydd mot olyckor
Enligt 2 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller i vissa fall
verksamhetsutövare upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet för
vissa byggnader eller anläggningar och lämna in denna redogörelse till
kommunen. Redogörelsen ska vara en sammanfattning av det systematiska
brandskyddsarbetet och ägaren ansvarar för att redogörelsen är inlämnad till
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 20.
Stf räddningschefs tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-08.
Frister för skriftlig brandskyddsredogörelse i Årjängs kommun enligt Lag
om skydd mot olyckor, dat. 2013-01-07.
Kommunstyrelsens beslut
Frister för skriftlig brandskyddsredogörelse i Årjängs kommun fastställs.

Expedieras till
Stf räddningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 37

2013-02-05

Dnr 29.13.17

Tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor och
lagen om brandfarliga och explosiva varor för 2013
Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen som Årjängs kommun
planerar att genomföra under 2013 enligt lagen om skydd mot olyckor och
lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 21.
Stf räddningschefs tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-08.
Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2013
Kommunstyrelsens beslut
Tillsynsplanen för 2013 antas.

Expedieras till
Stf räddningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 38

2013-02-05

Dnr 266.12.04

Budget 2014-2016 – tidsplan
I beslutsunderlaget återfinns tider för budgetarbetet 2014 med flerårsplaner
2015-2016. Den liknar den tidsplan som gällde under budgetarbetet
föregående år. Enbart smärre justering har gjorts som att man under hösten
planerar in motsvarande heldag för investeringsbudget som gällde för
driftsbudgeten.
Tyngdpunkten för budgetberedningen är under mars. Detta för att nämnderna
skall få de preliminära ramarna utskickade i tid för att kunna förbereda sig på
mötet med budgetberedningen i mitten av maj.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 22.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-16.
Tidsplan för budgetarbetet 2014-2016.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tidsplan för budgetarbetet godkänns.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 39

2013-02-05

Dnr 26.13.04

Ekonomisk uppföljning 2013 – tidsplan
I beslutsunderlaget återfinns tidsplan för ekonomisk uppföljning 2013.
Månadsrapporter kommer enligt tidsplanen att behandlas på
kommunstyrelsens arbetsutskotts andra möte i respektive månad.
Tertialrapport och delårsbokslut behandlas även av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 23.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-16.
Tidsplan för ekonomisk uppföljning 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tidsplan för ekonomisk uppföljning 2013 godkänns.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 40

2013-02-05

Dnr 324.12.53

Förslag till trafikförsörjningsprogram för Värmlands län
– remiss
Kollektivtrafiknämnden i Värmland har utarbetat ett förslag till regionalt
trafikförsörjningsprogram för perioden 2014-2018. Programmet är ett
långsiktigt strategiskt dokument för kollektivtrafiken i Värmlands län.
Programmet ger en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas under
2014-2018. Förslaget till trafikförsörjningsprogram har remitterats till
samtliga Värmlandskommuner och till landstinget i Värmland.
Sammanfattningsvis framför Årjängs kommun att det är viktigt att satsa på
goda pendlingsmöjligheter till arbete och studier, särskilt arbetspendling till
och från Norge, liksom att sänka restiden till storstadsregionerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 24.
Förslag till trafikförsörjningsprogram, daterat 2012-11-29.
Regionalt trafikförsörjningsprogram, komplettering, daterat 2012-12-19.
Förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram.
Yttrande daterat 2013-01-22.
Ekonomisk analys 2012-2020, daterat 2013-01-22.
Kommunstyrelsens beslut
Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018 antas.

Expedieras till
Region Värmland, kommunjuristen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 41

2013-02-05

Dnr

Entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott, Kristina
Kristiansson(S)
Kristina Kristiansson (S) begär entledigande från uppdraget som ordinarie
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens beslut
Kristina Kristiansson (S) entledigas från uppdraget som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Expedieras till
Kristina Kristiansson, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 42

2013-02-05

Dnr

Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
efter Kristina Kristiansson (S)
Kristina Kristiansson (S) har entledigats från uppdraget som ordinarie
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ny ordinarie ledamot ska utses.
Kommunstyrelsens beslut
Till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott intill
mandatperiodens utgång 2014 utses:
Daniel Schützer (S), Huken 701, 672 91 Årjäng

Expedieras till
Daniel Schützer, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 43

2013-02-05

Dnr 44.12.62

Barnomsorgsbehov våren 2013 – hemställan från barnoch utbildningsnämnden
Barnomsorgskön i Årjängs tätort är 25 barn. Av de som står i kö är 22
stycken 1 – 3 år och 11 barn önskar placering från februari. Barn- och
utbildningsnämndens förslag är att en ny förskoleavdelning öppnas i Årjäng
och hemställer hos kommunfullmäktige om medel på 600 tkr för att driva
verksamheten till 2013-06-30.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 43.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-01-31 § 12.
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-21.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-01-15 § 3.
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-14.
Yrkande
Roland Kylén (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att hemställan
avslås.
Daniel Schützer (S) yrkar, med bifall av Maurice Leroy (S) och Kristina
Kristiansson (S), på återremiss av ärendet för att ta fram finansieringsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen Roland Kyléns yrkande.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Roland Kyléns förslag.
Nej-röst för Daniel Schützers förslag.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Roland Kyléns förslag och 7 nej-röster för Daniel
Schützers förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Daniel Shützers
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ledamöter

2013-02-05

Ärende nr 43

Pb

JA
Katarina Johannesson

C

Anna-Lena Knutsson
Lars Gustafsson
Esbjörn Andersson
Roland Kylén
Kjell-Anders Dahlström
Kristina Kristiansson
Maurice Leroy
Daniel Schützer
Mårten Karlsson
Ulla-Kerstin Aronsson

FP
FP
M
C
C
S
S
S
S
S

NEJ

X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare
Annika Holmstrand
Magnus Andreasson
Rolf Emanuelsson
Ulf Kullander
Lars Hugosson
Stefan Moberg
Payman Garmiani
Ulla-Britt Svensson
Torgny Sjögren
Susanne Johansson
Eia Liljegren-Palmaer

C
FP
FP
M
M
KD
S
S
S
S
V

X

X

X

Totalt

4

7

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att ta fram finansieringsförslag.
Reservation
Roland Kylén (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Expedieras till
Kommunchefen, ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 44

2013-02-05

Dnr 57.13.01

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Efter möte med Länsstyrelsen i Värmlands län har diskussioner pågått om
huruvida Årjängs kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 43.
Tilläggsyrkande
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
stöd- och omsorgsnämnden ska återredovisa ett budgetförslag till
budgetberedningen till den 26 mars 2013.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan bifalla Daniel Schützers
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Daniel Schützers
tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.
2. Stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra detta.
3. Stöd- och omsorgsnämnden ska återredovisa ett budgetförslag till
budgetberedningen till den 26 mars 2013.

Expedieras till
Kommunchefen, stöd- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

§ 45

2013-02-05

Dnr

Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott
efter Kenny Svensson (S)
Ny ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott efter Kenny Svensson (S)
ska utses.
Kommunstyrelsens beslut
Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott intill mandatperiodens utgång
2014 utses:
Kristina Kristiansson (S), Hög Eneberga Gård, 672 93 Årjäng

Expedieras till
Kristina Kristiansson, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(35)

