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Sammanträdesdatum

2013-11-05

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl 16.00-17.20

Beslutande

Ledamöter

Katarina Johannesson (C) ordförande
Anna-Lena Knutsson (FP)
Esbjörn Andersson (M)
Roland Kylén (C)
Mats Andersson (C)
Kristina Kristiansson (S)
Maurice Leroy (S)
Daniel Schützer (S)
Mårten Karlsson (S)

Ersättare

Rolf Emanuelsson (FP) tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Birgitta Schmidt, nämndsekreterare
Marita Närtell, näringslivsutvecklare §172
Linda Sydengen, ekonomichef §§ 173-175

Justerare

Maurice Leroy (S) och Esbjörn Andersson (M)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 7 november 2013

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Birgitta Schmidt

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

Esbjörn Anderson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Birgitta Schmidt
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Kommunstyrelsen

§ 170

2013-11-05

Dnr

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2013-10-02,
2013-10-08 samt 2013-10-22.
Dnr 17.13.17
Föreläggande; Kontroll av brandskydd
Dnr
Revisor för kommunens fonder 2013
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

§ 171

2013-11-05

Dnr

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Protokoll Pensionärsrådet 2013-09-20
2. Protokoll Tillgänglighetsrådet 2013-09-23
3. Protokoll Samordningsförbundet 2013-09-30 (256.08.01)
4. Samordningsförbundet Delårsrapport jan-aug 2013 (256.08.01)
5. Budget 2014 ang skolan från lärarförbundet (266.12.04)
6. Besiktning av tillfälligt asylboende (287.13.13)
7. Grafisk profil för Årjängs Nät (94.12.03)
8. Skrivelse ang torget (57.11.20)
9. Stöd till busstrafik Värmland - Östfold (350.13.53)
10. Skrivelse om ”varke” i Töcksfors (344.13.01)
11. Hot mot personal (340.13.00)
12. Skrivelse ang utlokalisering av Radio Värmland (140.11.10)
13. Prestationsbaserad ersättning (287.13.13)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 172

2013-11-05

Dnr

Näringslivsinformation
Näringslivsutvecklaren informerar i följande näringslivsfrågor:
- Projektet ”Tillväxt för bygdens bästa”
- Lediga industrilokaler i Årjäng och Töcksfors
Kommunstyrelsens beslut
Näringslivsutvecklaren får i uppdrag att se över modellen för industrimarketablering, i samband med pågående översyn av översiktsplanen.
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Kommunstyrelsen

§ 173

2013-11-05

Dnr 266.12.04

Kommunstyrelsens driftbudget 2014 - 2016
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-24 att tilldela kommunstyrelsens en
driftram för år 2014 om 73 297 tkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid
sina sammanträden 2013-09-02, 2013-09-11 samt 2013-09-16 arbetat med
kommunstyrelsens driftbudget för att anpassa den efter den av
kommunfullmäktige tilldelade ramen för år 2014. Följande beslut har fattats
av kommunstyrelsens arbetsutskott i den här processen:
- Friskvårdskonsulent för kommunens anställda avvecklas
- Minskad budgetram för arbetsmarknadsenheten
- Trafikverket tar över trafikbelysningen på de vägar där belysningen
är separerad
- Räddningstjänsten sparar in på underhåll och utbildning
- Räddningstjänsten inför IVPA-larm i Årjäng
- Minskad budgetram för medborgarservice
- Följande kommunala fastigheter läggs ut till försäljning
 Återvinsten
 OSA-frakt
 Silbodals-Backa 1:74 (torparstugan)
 Strand 1:84 (Huberts hus)
 Verket i Töcksfors
- Besparing planarbete – inga nya detaljplaner initieras under 2014
- Reavinst för Lennartsfors verkstad räknas som en intäkt i budgeten
2014
- Minskad budget för beläggningsarbete
- Företagshälsovårdens budgetram minskas
- Kostnaderna mellan kommunen och VA-/renhållningskollektiven ses
över
- Budgeten för fikarum utgår vilket innebär respektive nämnd får
avsätta medel för kaffe inom sin budgetram
- Budgeten för parkunderhåll minskas
- Kostnaden för driftbidrag för enskilda vägar minskas
Efter ovanstående åtgärder kvarstår 1 247 tkr för att kommunstyrelsens
driftbudget ska vara inom den beslutade ramen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-10 22 § 256 att besparingen
för arbetsmarknadsenheten minskas med 200 tkr för år 2014.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-11-05

Beredande organ
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-11-05 § 261.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-10-22 § 256.
Kommunchefens konsekvensbedömning av budgetbesparingar inom
personal- och arbetsmarknadsenhetens verksamheter i KS driftbudget 2014.
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-08 § 157.
Nämndsammandrag för kommunstyrelsen 2014 – 2016.
Skrivelse från fackförbunden i Årjängs kommun, ink 2013-10-08.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-09-23 § 225.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24 § 101.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-09-02 § 200.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-09-11 § 202.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-09-16 § 212.
Yrkande
Daniel Schützer (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens driftplan för 2014 antas.
2. Kommunstyrelsens flerårsplan för 2015 – 2016 antas.
3. Kommunstyrelsen begär ramförstärkning för driftbudgeten år 2014 i
enlighet med följande:
 437 tkr (avskrivning och finansiella kostnader på grund av
försäljning av fastigheter)
 1030 tkr (ramförstärkning till verksamheten)
KF
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Kommunstyrelsen

§ 174

2013-11-05

Dnr 266.12.04

Budget för Årjängs kommun 2014. Begäran om
ramförstärkning från bygg- och miljönämnden samt
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige fattade den 24 juni beslut om ramtilldelning till
Kommunstyrelsen för 2014 med 73 297 tkr vilket innebar en ökning av
budgetramen med +2 280 tkr i jämförelse med 2013 års budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lagt ett förslag till beslut att äska om
ramförstärkning för 2014 med+ 1 467 tkr. I upprättad detaljbudget för
Kommunstyrelsen återfinns försäljning av fastigheter. Detta leder till lägre
avskrivningar och finansiella kostnader för kommunen, totalt med -437 tkr.
Kommunfullmäktige fattade den 24 juni beslut om ramtilldelning till Byggoch miljönämnden för 2014 med 2 457 tkr vilket innebar en minskning av
budgetramen med -107 tkr i jämförelse med 2013 års budget. Bygg- och
miljönämnden har fattat beslut att äska om ramförstärkning för 2014 med
+200 tkr.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll § 99
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll § 225 och § 256.
Ekonomichefens yttrande 2013-10-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens ram för 2014 revideras med +1 467 tkr till 74 764
tkr
2. Bygg- och miljönämndens ram för 2014 revideras med +200 tkr till
2657 tkr
3. Budgeterad avskrivningskostnad för 2014 revideras med -237 tkr till
30 663 tkr
4. Budgeterad finansiella kostnad för 2014 revideras med -200 tkr till
9 600 tkr
5. Budgeterade resultat för år 2014 revideras med -1230 tkr till +5419
tkr.
6. Budgeterat finansiellt mål för 2014 revideras med 0,2 % till +1,1 %
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Kommunstyrelsen

§ 175

2013-11-05

Dnr 266.12.04

Investeringsbudget 2014 – 2016 för Årjängs kommun
Beslutat investeringsutrymme enligt Kommunfullmäktige den 24 juni är
68 470 tkr för 2014, 56 830 tkr för 2015 och 25 000 tkr för 2016. Dessa
investeringsutrymmen fastställer också budgetförutsättningarna för
avskrivningar och finansiella kostnader.
Av underlaget Flerårsplan investeringar 2014-2016 framgår äskanden från
nämnder och riktlinjer från budgetberedningen (Ksau). Totalt
investeringsutrymme enligt underlaget uppgår till 63 820 tkr för 2014,
90 455 tkr för 2015 och 23 370 tkr för 2016. Investeringsunderlaget är
utarbetat på projektnivå.
En differens föreligger mellan beslutat investeringsutrymme och underlag
Flerårsplan investeringar 2014-2016. Differensen är -4650 tkr för 2014,
+33 625 tkr för 2015 och -1630 tkr för 2016.
Den differens som uppstår för 2015 innebär att det budgeterade resultatet för
2015 och 2016 försämras på grund av högre avskrivningar och finansiella
kostnader i jämförelse med den flerårsplan som KF fattade beslut om den 24
juni.
Beslutsunderlag
Flerårsplan investering 2014-2016 daterat den 29 okt 2013.
Ksau:s beslut §§ 251 och §§252
Ekonomichefens yttrande 2013-10-29
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-11-05 § 263
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-10-22 § 251.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-10-08 § 234.
Yrkande
Roland Kylén (c) yrkar att projektnamnet ”Nya Silbodalskolan” ändras till
”nybyggnation Nya Högstadieskolan”.
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Kommunstyrelsen

2013-11-05

Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Roland Kyléns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med förslaget.
Yrkande
Roland Kylén (c) yrkar, med bifall av Daniel Schützer (s), bifall till
arbetsutskottets förslag att investeringsbudgeten utökas 2016 med 25
miljoner för renovering av låg- och mellanstadiet i Årjäng och Töcksfors.
Anna-Lena Knutsson (fp) yrkar bifall till ursprungsförslaget i
ekonomichefens yttrande, punkt 1-6.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Roland Kyléns förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslut om investeringsbudget 2014-2016 daterad 29 okt 2013 antas
med tillägg om 25000 tkr för år 2016 för renovering låg- och
mellanstadiet i Årjäng och Töcksfors.
2. Budgeterat resultat för 2015 revideras med - 2500 tkr till + 8715 tkr
3. Budgeterat finansiellt mål för 2015 revideras med - 0,4 % till +1,7 %.
4. Låneramen för 2015 ökar med +35 mkr till 313 mkr.
5. Budgeterat resultat för 2016 revideras med -3500 tkr till + 7767 tkr
6. Budgeterat finansiellt mål för 2016 revideras med -0,7 % till +1,4 %
Reservation
Anna Lena Knutsson (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag.
KF
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§ 176

2013-11-05

Dnr 200.13.29

Lokaler för förskolan i Årjängs tätort
Förskoleverksamheten i Årjängs tätort är utspridd och är i behov av fler och
modernare lokaler då barngrupperna växer. Ett förslag till lösning har tagits
fram efter att beslut om att Silbodalshemmet inte ska användas för
förskoleverksamhet.
Kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott tagit
fram och förtydligat beslutsunderlaget med en ekonomisk kalkyl där
nettoeffekten av investeringen framgår, vilket presenterades på
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2013-10 22 § 252.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-11-05 § 263.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-10-22 § 252.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-10-18.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-25.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-26.
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-08-05.
Kommunstyrelsens beslut
1.
Kommunstyrelsen beslutar att i förslaget till investeringsbudget för
2014 lägga 25 000 tkr för uppförande av ny föreskolebyggnad i
Årjäng.
2.

Kommunstyrelsen returnerar ärendet om finansiering-drift av ny
avdelning (Paviljongen II) till barn och utbildningsnämnden.

3.

Kommunstyrelsen returnerar ärendet om återställningskostnad av 10
lägenheter till barn och utbildningsnämnden.

Expedieras till
Verksamhetschef Bun, barnomsorgschef, förvaltningsekonom
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Kommunstyrelsen

§ 177

2013-11-05

Dnr 479.10.21

Yttrande angående överklagat beslut att anta detaljplan
för Skärmon Töcksfors i Årjängs kommun
Årjängs kommun beslutade 2013-02-25 att anta detaljplan för Skärmon
Töcksfors. Syftet med planen är att fastställa dagens fysiska situation för
befintliga byggnader och anläggningar samt ge möjlighet till att ytterligare
exploatera det befintliga industriområdet.
Kommunens beslut har överklagats till länsstyrelsen som avslagit
överklagandet och fastställt kommunens beslut. Länsstyrelsens beslut har
därefter överklagats till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
Klagandena framför i huvudsak att bullersituationen inte har klarlagts i
planen, att den är selektiv och avgränsad endast till det nya planområdet
samt att omgivningen inte skulle kunna tåla en ytterligare
exploateringsökning av stora mått. Vidare påtalas att åtgärderna i form av
gårdsgata/gångfartsområde på del av Sandviksvägen och Parkvägen inte
kommer att minska vibrationerna i området och att det är svårt att förstå det
egentliga syftet med gatan.
Ett förslag till yttrande över överklagandet har upprättats. I förslaget yrkar
kommunen att överklagandet ska avslås och att tingsrätten ska fastställa det
överklagade beslutet.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande över överklagandet, daterat 2013-11-05
Föreläggande Vänersborgs tingsrätt, daterat 2013-10-08
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslaget till yttrande, daterat 2013-11-05, över överklagandet antas.
2. Kommunchefen, Ingemar Rosén, får i uppdrag att underteckna
yttrandet.

Expedieras till
Kommunjuristen, kommunchefen
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§ 178

2013-11-05

Dnr 62.13.01

Samverkan mellan 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.
Kommunstyrelsen gav 2013-03-05 § 51 i uppdrag till kommunchefen att
utreda möjliga samverkansformer och samverkansområden i syfte att
kvalitetssäkra, effektivisera och kompetensförsörja aktuella verksamheter.
Utredningen skulle även innefatta förslag till tidplan för genomförande.
Kommunjuristen i Årjängs kommun avrapporterar utredningsuppdraget, som
genomförts på uppdrag av kommuncheferna, tillsammans med
utvecklingshandläggaren i Säffle kommun. Utredningen har främst varit
inriktad på överförmyndarverksamhet och IT-verksamhet och hur
kommunerna skulle kunna samverka kring dessa verksamheter.
Kommunjuristen och utvecklingshandläggaren önskar nu direktiv från
respektive kommuns kommunstyrelses arbetsutskott om vilken
samverkansform som utredningen ska gå vidare med.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-02 § 227.
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-05 § 51.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-04 § 28.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-23.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunjuristen får i uppdrag att arbeta vidare med samverkansformen
gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten. En förutsättning för
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2013-11-05

Kommunstyrelsen

bildandet av en gemensam nämnd är att fler kommuner ansluter sig till en
sådan samverkansnämnd. Uppdraget innefattar därför även att inventera
intresset i närliggande kommuner för bildandet av en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamhet, alternativt ingå i en redan befintlig. Ett förslag till
organisation med tillhörande kostnadsberäkning ska presenteras på nästa
gemensamma KSAU mellan Säffle och Årjängs kommuner den 29 november
2013.
2. Kommunjuristen får i uppdrag att arbeta vidare med samverkansformen
gemensam nämnd för IT-verksamheten med gemensam organisation för Säffle
och Årjängs kommuner utifrån olika möjliga ambitionsnivåer för samverkan.
3. Kommunchefen får i uppdrag att inventera potentiella samverkansområden
mellan Säffle och Årjängs kommuner och Indre Östfold, Norge. Uppdraget ska
återredovisas på nästa gemensamma KSAU mellan Säffle och Årjängs
kommuner den 29 november 2013.

Expedieras till
Kommunjuristen, kommunchefen
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§ 179

2013-11-05

Dnr 401.09.35

Utbyggnad Töcksfors reningsverk
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om omdisponering av medel från
projektet ut/nybyggnad Töcksfors reningsverk till annat projekt.
Reningsverket håller nu på att färdigställas och projektet behöver tillskjutas
medel motsvarande det som omdisponerades år 2012 för att klara budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-08 § 229.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-20.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 116.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Projekt 14006 Ut/nybyggnad avloppsreningsverk Töcksfors ges ett
tilläggsanslag på 3 mkr.
KF
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§ 180

2013-11-05

Dnr 330.13.02

Övertagande av drift av köken på Kvarnåsen och
Solgården
Idag sköts driften av tillagningsköken av en privat aktör.
Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett möjligheten till ett kommunalt
övertagande. Det har gjorts en kostutredning som visar på ett antal fördelar
med ett kommunalt övertagande av verksamheten såsom bättre resursutnyttjande av kostpersonal, ett övergripande ansvar för helheten samt bättre
priser på råvaror då det blir större inköpsvolymer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2013-09-23 med
uppdraget att komplettera beslutsunderlaget med en ekonomisk kalkyl samt
inhämta synpunkter från verksamheterna stöd- och omsorg samt barn- och
utbildning med en återredovisning på dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-08 § 231.
Remissvar från barn- och utbildningsnämnden ang. nya
förvaltningsorganisationen, dat. 2009-04-06.
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2013-09-18 § 130.
Ekonomisk kalkyl för kost till boende inom äldreomsorgen, dat. 2013-09-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-09-23 § 231.
Kost- och lokalvårdschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-19.
Yrkande
Mats Andersson (c) yrkar, med bifall av Kristina Kristiansson (s) att
kommunstyrelsen beslutar att överta driften av kök på Kvarnåsen och
Solgården.
Anna-Lena Knutsson (fp) yrkar avslag på förslaget, med motivering att
boende och kök ska höra ihop.
Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Mats Anderssons och
Kristina Kristianssons yrkande om bifall emot Anna-Lena Knutssons
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avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
bifallsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen övertar driften av köken på Kvarnåsen och Solgården.

Reservation
Anna-Lena Knutsson (fp) reserverar sig emot beslutet till förmån för sitt
avslagsyrkande.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsavd, lokalchef, kostutvecklare
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§ 181

2013-11-05

Dnr 325.13.80

Enprocentsregeln gällande konstnärlig utsmyckning
Vid kommunala ny-, om- eller tillbyggnationer eller vid infrastrukturbyggnationer i Årjängs kommun saknas det ofta pengar till konstnärlig
utsmyckning. I det av komunfullmäktige antagna kulturpolitiska programmet
står det att kultur- och fritidsnämnden ska verka för att det rekommenderade
enprocentmålet för offentlig utsmyckning vid nybyggnation följs.
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att vid ny-, om- eller
tillbyggnad av offentliga lokaler eller anläggningar samt vid
infrastruktursatsningar avsätta en procent av produktionskostnaden till
konstnärlig utsmyckning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-08 § 236.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-09-02 § 49.
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2013-08-23.
Yrkande
Anna-Lena Knutsson (fp) yrkar att ärendet återremitteras för en översyn av
policyn om enprocentsregeln i det kulturpolitiska programmet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag, mot Anna-Lena
Knutssons begäran om återremiss, och finner att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde. Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kultur- och fritidsnämnden får prioritera för konstnärlig utsmyckning inom
sin egen budgetram.
Reservation
Anna-Lena Knutsson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Expedieras till Chef Medborgarservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 182

2013-11-05

Dnr 130.12.21

Detaljplan Silbodalskolan – antagande
Planens syfte är att möjliggöra en nybyggnad av Silbodalskolan. Delar av
skolans lokaler är i sämre skick och en rivning planeras för att i stället ge
plats åt en nybyggd högstadiedel. Delar av den nya delen skulle med tilltänkt
placering ligga utanför gällande detaljplans byggrätt och därför krävs en
planändring. I samband med planarbetet ses också trafiksituationen kring
skolan över.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-04-17 beslutat godkänna att
ändring av gällande detaljplan sker. Planen handläggs med ett normalt
planförfarande enl. PBL kap. 5. Planen har varit ute på samråd under tiden
2013-01-01 – 2013-02-11. Samrådsredogörelsen godkändes i beslut 201303-13, då även planen godkändes för granskning. Planen har varit ute på
granskning under tiden 2013-05-27 – 2013-06-17. Bygg- och miljönämnden
godkände 2013-08-29 granskningsutlåtandet för planen. Handlingarna har
reviderats utifrån detta och har nu lämnas vidare till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-22 § 244.
Bygg- och miljönämndens beslut 2013-10-02 § 104.
Plan- och lovingenjörens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-20
Planhandlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplan för Silbodalskolan antas.
2. Bollplanen lämnas orörd.
KF
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§ 183

2013-11-05

Dnr 338.13.02

Övergripande lönekartläggning och analys i Årjängs
kommun 2013 – 2016 samt handlingsplan för jämställda
löner
Diskrimineringslagen föreskriver följande lagstadgade skyldighet för
arbetsgivaren: ”I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader
i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren
vart tredje år kartlägga och analysera: -bestämmelser och praxis om löner
och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta
som lika eller likvärdigt.” (Diskrimineringslagen 10§). Därutöver skall
arbetsgivaren vart tredje år, enligt samma laggrund, ”upprätta en
handlingsplan för jämställda löner” (Diskrimineringslagen 11§).
Personalavdelningen har upprättat dokumentet ”Övergripande
lönekartläggning och analys i Årjängs Kommun 2013-2016 samt
handlingsplan för jämställda löner” så att dessa lagstadgade krav uppfylls för
Årjängs Kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-22 § 246.
Personalchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-12.
Övergripande lönekartläggning och analys i Årjängs kommun 2013 – 2016
samt handlingsplan för jämställda löner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Övergripande lönekartläggning och analys i Årjängs kommun 2013 – 2016
samt handlingsplan för jämställda löner antas.
KF
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§ 184

2013-11-05

Dnr 337.13.02

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 – 2016
Diskrimineringslagen föreskriver den lagstadgade skyldigheten för varje
arbetsgivare med fler än 25 anställda, att: ”vart tredje år upprätta en plan för
sitt jämställdhetsarbete” (Diskrimineringslagen 13§). Personalavdelningen
har tillsett att denna plan har upprättats, att den förankrats i kommunens
tjänstemannaledningsgrupp och med de fackliga organisationerna.
Personalchefen rekommenderar politiken att besluta om att anta planen i
Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-22 § 247.
Personalchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-12.
Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 – 2016.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 – 2016 antas.
KF
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§ 185

2013-11-05

Dnr 328.13.04

Chef och ledarpolicy – revidering
Kommunfullmäktige antog i januari i år en ny chef- och ledarpolicy för
Årjängs kommun. I arbetet med att förankra och tillämpa policyn i
verksamheten identifierade ledarforum (alla kommunens chefer) att det
saknades förtydliganden kring de viktiga områdena arbetsrätt och
arbetsmiljö. Dessa punkter har därför lagts till i den reviderade versionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-22 § 253.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-25.
Förslag till reviderad chef- och ledarpolicy.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Chef- och ledarpolicy för Årjängs kommun antas.
KF
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§ 186

2013-11-05

Dnr 265.13.29

Dispositionsrätt Östervallskogs-Bön 1:127
Raimo Albertsson har inkommit med en skrivelse om att kommunens rätt att
disponera hans fastighet för elljusspår ska upphöra.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-22 § 254.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-10-03.
Fastighetsregleringsavtalet.
Skrivelse, dat. 2013-06-07.
Kommunstyrelsens beslut
Dispositionsrätten enligt fastighetsregleringsavtalet upphör.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschef, R Albertsson
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§ 187

2013-11-05

Dnr 306.13.04

Hotell Årjäng AB
Hotell Årjäng AB önskar att Årjängs kommun tillsätter styrelseledamöter i
bolagets styrelse.
Hotell Årjäng AB önskar förskottsbetalning av del av kommunens hyra för
kommunhuset för första kvartalet 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-08 § 239.
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommuns adjungerade ledamöter i Hotell Årjäng AB:s
styrelse kvarstår.
2. Hotell Årjäng AB beviljas en förskottsbetalning av hyran för första
kvartalet 2014.

Expedieras till
Ekonomichefen
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