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Katarina Johannesson (C) ordförande
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Esbjörn Andersson (M)
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Ann Lindvall, projektledare
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Justerare

Daniel Schützer, Annika Holmstrand
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Kommunstyrelsen

§ 46

2013-03-05

Dnr

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2013-02-04,
2013-02-05 samt 2013-02-19.
- Dnr 12.13.02
Beslut om lönebidrag
- Dnr 84.13.04
Nyupplåning
- Dnr 74.13.31
Upplåtelse av allmän plats
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-03-05

Kommunstyrelsen

§ 47

Dnr

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för
kännedom:
1. Sammanträdesprotokoll BÅDESÅ 2013-01-21
2.

SmåKoms nyhetsbrev januari

3.

Skrivelse från Bror Nilsson ang nedläggning Lennartsfors handel

4.

Citatsamling om lärarlöner från Lärarförbundet

5.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll §4 Uppdrag att utreda
framtidens skolorganisation

6.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll §9 Uppföljning om extra resurs
läsår 2012/2013

7.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll §11 Projektplan nya
Silbodalskolan

8.

Verksamhetsplan och budget 2013 för Sveriges kommuner och landsting

9.

Kollektivtrafiknämndens protokoll 130130

10. Barn- och utbildningsnämndens protokoll 130131
11. Inbjudan till Demokratidagen 2013
12. Boverkets lägesrapport 2012-planering, byggande och boende
13. Skriftväxling från Jens Karlsson ang skolutredningen
14. Skrivelse från Anita Bergh Kristiansson ang frågor om bygglov m m vid
fastigheten Töcksmarks-Bön 1:247
15. Region Värmlands protokoll 130124
16. Skrivelse med öppen anmälan till polisen från Henning Eriksen
17. Skrivelse från Anna Nävehed ang skolor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2013-03-05

§ 47 forts
18. Länsstyrelsens inventering av förorenade områden
19. Postutdelning utanför tätort i Årjängs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-03-05

Kommunstyrelsen

§ 48

Dnr

Näringslivsinformation
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson och näringslivssamordnare, Marita Närtell, informerade om aktuella näringslivsfrågor
enligt följande:
-

Konjunkturen och det höga ränteläget är kännbara för småföretagen.

-

Säffle kommun och Västra Värmland-gruppen efterhör intresset för
utvecklingsmöjligheter och etablering i Värmland bland företagare i
Norge.

-

Arbetslöshetssiffrorna ligger fortsatt lågt i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Katarina Johannesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 49

2013-03-05

Dnr 57.13.01

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Stöd- och omsorgsnämnden har fått kommunstyrelsens uppdrag att förbereda
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Årjängs kommun.
Projektledaren, Ann Lindvall, klargör vilka rutiner som bör följas vid
mottagandet och vilka förberedelser som kommunen måste göra. En god
samverkan mellan verksamheter inom socialtjänst, barn- och utbildning,
fritidsverksamhet, överförmyndare, boendet och landstingets hälsovård är av
största vikt och måste kunna fungera långsiktigt.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 50

2013-03-05

Dnr

Handlingsplan för projektet ”Förenkla helt enkelt”
Näringslivsutvecklaren Marita Närtell presenterar en handlingsplan för
projektet ”Förenkla helt enkelt”. Projektet bygger på en mätning av vad företagarna anser om kommunens handläggning.
Exempel på åtgärder för att få fler nöjda företagare i kommunen är:
En väg in, förbättrad information på webben, ökad information om
upphandling, snabbare servicetider, gott värdskap, utveckla ett
helhetstänkande samt att stärka varumärket Årjäng.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Näringslivsutvecklaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 51

2013-03-05

Dnr 62.13.03

Samverkan Säffle och Årjängs kommuner
Säffle och Årjängs kommuner har under många år samverkat kring olika
frågor. Det gäller allt ifrån specifika tjänster, t.ex. kommunarkitekt, till
projektverksamhet såsom Upplev Gränsland och UTEV-projektet
(Upplevelser kring Dalslands kanal). Under de senaste åren har också Säffles
bolag, SÄKOM, bidragit med värdefull kunskap till Årjäng i bredbandsfrågor. Numera ingår kommunerna i ett gemensamt arbetsmarknadsområde
och samordningsförbund när det gäller finansiell samordning – BÅDESÅ.
Ett samverkansavtal inom IT-verksamheten har också tecknats och gäller
från årsskiftet. Kommunerna har positiva erfarenheter av denna samverkan.
Det finns med andra ord goda förutsättningar att utveckla och fördjupa
samarbetet kommunerna emellan.
För att diskutera en utvecklad och mer strukturerad/formaliserad samverkan
och dess möjliga innehåll har initiativ tagits för ett gemensamt möte mellan
kommunstyrelsernas arbetsutskott i de båda kommunerna. På mötet
diskuterades olika möjligheter till samverkan mellan kommunerna bland
annat inom alkoholhandläggning, miljö, överförmyndarverksamhet, IVPAlarm, E18 samt en gemensam marknadsföring i Oslo-området. Även
samarbete kring utvecklingsfrågor, såsom en struktur med en gemensam
beredning, till exempel inför Gränskommitténs möten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-04 § 28.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2013-01-23.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjliga samverkansformer
och samverkansområden i syfte att kvalitetssäkra, effektivisera och
kompetensförsörja aktuella verksamheter. Utredningen ska även
innefatta förslag till tidplan för genomförande.
2. Utredningen ska vara färdigställd senast den 30 april 2013.
Expedieras till
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 52

2013-03-05

Dnr 85.13.04

Årjängs kommuns årsredovisning år 2012
Årsredovisning för Årjängs kommun och koncern är upprättad. Kommunens
resultat för 2012 är + 2664 tkr.
Kommunens resultat består av följande:
Budgeterat resultat
Nämndresultat
Arbetsgivaravgifter och pensionsutgifter
Avskrivningar
Skatter, statsbidrag
Finansnetto
Extraordinära kostnader

1,9
-8,8
10,7
0,6
1,5
2,5
-4,5

Resultat 2012

2,7

Kommunens finansiella mål är 0,6% av summa skatter och statsbidrag och
uppfyller därmed målsättningen.
Utvärdering av verksamhetsmål visar att ingen av kommunens övergripande
mål uppfylls.
Koncernens ekonomiska resultat för 2012 är +4419 tkr.
Beslutsunderlag
Förslag till Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till bokslut för Årjängs kommun och koncern 2012 överlämnas till
revisorerna för granskning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen godkänns.

KF

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 53

2013-03-05

Dnr 408.11.61

Uppdrag att utreda framtida skolorganisation –
hemställan om medel
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 18 att tillsätta en
fullmäktigeberedning om skolans framtid. I november 2012 överlämnades
resultatet av fullmäktigeberedningens arbete till barn- och utbildningsnämnden, som fick i uppdrag att ta fram underlag för hur kommunen ska nå
målen enligt uppdragsbeskrivningen till fullmäktigeberedningen.
Barn- och utbildningsnämnden har nu beslutat att anlita en konsult för att
utföra uppdraget i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag och
hemställer hos kommunfullmäktige om de medel om 50 tkr, som tidigare
avsatts till fullmäktigeberedningens arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 39.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-23.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-01-15 § 2.
Skolchefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-12-18.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 117.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 18.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden beviljas medel om 50 tkr, som tidigare
avsatts till fullmäktigeberedningen.

KF

Justerandes sign
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§ 54

2013-03-05

Dnr 272.12.02

Förtydligande angående momsen i representationspolicyn för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-19 § 155 att anta den nya
representationspolicyn för Årjängs kommun. Representationspolicyn
klargjorde dock inte tillräckligt tydligt, att samtliga belopp i policyn gäller
exklusive moms.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 53.
Personalchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-23.
Kommunstyrelsens beslut
En bilaga tillförs representationspolicyn som förtydligar att samtliga belopp
gäller exklusive moms.

Expedieras till
Personalchefen, ekonomichefen

Justerandes sign
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§ 55

2013-03-05

Dnr 84.12.04

Budget 2013 – 2015. Hemställan från barn- och
utbildningsnämnden om extra ramtilldelning
Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om en
utökning av budgetramen för år 2013 om 1 735 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 34.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-12-12 § 142.
Budgetkalkyl 2013, dat. 2012-11-14.
Flerårsplan drift, dat. 2012-12-09.
Nämndsammandrag, 2012-12-09.
Skolchefens tjänsteskrivelser, dat. 2012-11-15 resp. 2012-11-21.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomichefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
kunna bevilja barn – och utbildningsnämndens hemställan.
2. Ärendet tas upp igen för behandling på kommunstyrelsens
arbetsutskott den 9 april 2013.

Expedieras till
Ekonomichefen, barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 56

2013-03-05

Dnr 59.13.04

Ansökan om medfinansiering till projekt Kortreist mat
över gränsen 2013
Jösse Lantmat, Var Dags Mat och Studjefrämjandet har ansökt om
medfinansiering till projektet ”Kortreist mat” över gränsen, med 25 000 kr i
kontanta medel eller vad som är möjligt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 52.
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse 2013-02-14.
Kortreist mat över grensen 2013-02-12
Projektansökan Interreg ”Kortreist mat” över grensen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja medel till projektet ”Kortreist
mat”.

Expedieras till
Näringslivsutvecklaren
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Kommunstyrelsen

§ 57

2013-03-05

Dnr 301.12.90

Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag till Ung
Företagsamhet
Ung Företagsamhet bedriver ett viktigt arbete för att öka företagsamheten i
länet och de arbetar allt mer med ett ökat samarbete med skolan från
grundskolan och uppåt gymnasiet.
De har nu ansökt om ett kommunalt verksamhetsbidrag för åren 2013-2015,
2013 som ett tillägg till det EU-projekt vi ingår i och åren 2014 och 2015
som ett rent verksamhetsbidrag på 4 kronor per kommuninvånare.
Ung Företagsamhets verksamhet är högaktuellt i vårt näringslivsarbete och
vi kan dra stor nytta av deras erfarenhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 53.
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse, dat. 2013-02-14.
Ansökan från Ung Företagsamhet om verksamhetsbidrag 2013-2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ung Företagsamhet i Värmland beviljas ett bidrag på 26 600 kr
utöver beslutat EU-projekt under 2013.
2. Näringslivsutvecklaren får i uppdrag att återkomma med en
utvärdering av arbetet med Ung Företagsamhet inför budgetarbetet
2014.

Expedieras till
Näringslivsutvecklaren

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 58

2013-03-05

Dnr 291.12.03

Bredbandsstrategi för Värmland, remiss
Regionstyrelsen har beslutat att utarbeta en bredbandsstrategi med förslag på
finansieringslösning för den fortsatta utbyggnaden av bredbandsnät i länet.
Förslaget har remitterats till kommunerna samt till landstinget och
länsstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 54.
Kommunchefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2013-02-05.
Kommunchefens och kommunjuristens yttrande, dat. 2013-01-24.
Bredbandsstrategi för Värmland – remiss, ink. 2012-12-10.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till yttrande över Bredbandsstrategi för Värmland antas.
2. Sista stycket i yttrandet tas bort.

Expedieras till
Kommunchefen, kommunjuristen

Justerandes sign
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§ 59

2013-03-05

Dnr 45.13.90

Ansökan om bidrag till utbyte av diverse driftsmedel
ICA Hämnäs har bytt ut motor i kylen för mejerivaror och fläkten i
fläktrummet. Butiken har erhållit bidrag av länsstyrelsen för åtgärden.
Godkänt stödunderlag för länsstyrelsens beslut är 54 142 kr.
Kommunen beviljar 10 % i bidrag på det stödunderlag som godkänts av
länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 56.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2013-02-05.
Ansökan från ICA Hämnäs 2013-01-16, med bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
1. ICA Hämnäs beviljas bidrag med 5 415 kr.
2. Medel ianspråktas ur verksamheten 2203, Glesbygdsservice

Expedieras till
Kommunjuristen

Justerandes sign
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§ 60

2013-03-05

Dnr 56.13.62

Avskaffande av vårdnadsbidraget
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att avskaffa vårdnadsbidraget. Då kommunfullmäktige tagit beslut om att införa vårdnadsbidraget
bör beslutet om att avskaffa vårdnadsbidraget fastställas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-19 § 58.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 35.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-09-27 § 100.
Presentation av sparförslag 2012-11-15.
Kommunfullmäktiges beslut 2009-04-27 § 43.
Yrkanden
Magnus Andreasson, FP yrkar att vårdnadsbidraget kvarstår.
Daniel Schützer, S yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att
vårdnadsbidraget upphör den 1 april 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Daniel Schützers tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämndens beslut fastställs och vårdnadsbidraget avskaffas.
2. Vårdnadsbidraget upphör den 1 april 2013.
Reservation
Magnus Andreasson och Anna-Lena Knutsson, FP reserverar sig mot
beslutet.
KF
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