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Beslutande

Ledamöter

Katarina Johannesson (C) ordförande
Lars Gustafsson (FP)
Anna-Lena Knutsson (FP)
Esbjörn Andersson (M)
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Marita Närtell, näringslivsutvecklare § 5
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Kommunstyrelsen

§3

2014-01-22

Dnr

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2013-12-03
samt 2013-12-17.
Dnr 2013/17.17
Föreläggande; Kontroll av brandskydd
Dnr 2013/84.04
Nyupplåning
Dnr 2013/12.02
Lönebidrag till förening
Dnr 2014/4.02
Arbetstider för kontorsanställda med flexibel arbetstid 2014
Dnr 2013/411.02
Lokalt kollektivavtal AKAP-KL
Dnr 2013/316.17
Egen sotning
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

§4

2014-01-22

Dnr

Ärenden för kännedom
1. Barn och utbildningsnämnden protokoll 2013-11-21 (2012/70.04)
2. Skrivelse LSS-ärende (2013/421.70)
3. Stöd och omsorgsnämnden protokoll 2013-11-26 (2013/57.01)
4. Stöd och omsorgsnämnden protokoll 2013-11-26 (2013/86.04)
5. Region Värmland verksamhetsplan mm (2013/423.13)
6. Barn och utbildningsnämnden protokoll 2013-12-12 §104
(2012/70.04)
7. Barn och utbildningsnämnden protokoll 2013-12-12 §105
(2012/266.04)
8. Barn och utbildningsnämnden protokoll 2013-12-12 §106
(2012/266.04)
9. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat protokoll 2013-12-05
(2013/186.04)
10. Småkom Nyhetsbrev (2012/348.13)
11. Dom Kammarrätten i Göteborg (2013/306.04)
12. Beslut Kammarrätten i Göteborg (2011/408.61)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§5

2014-01-22

Dnr

Näringslivsinformation
Näringslivsutvecklaren informerar i aktuella näringslivsfrågor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§6

2014-01-22

Dnr 2012/216.45

Renhållningsordning för Årjängs kommun
En renhållningsordning skall enligt 15 kap 11§ Miljöbalken finnas i varje
kommun. Renhållningsordningen består utav renhållningsföreskrifter samt
en avfallsplan. Renhållningsföreskrifterna anger hur insamlingen av avfall
skall ske och avfallsplanen är ett strategiskt dokument för hur
avfallshanteringen skall utvecklas de närmsta åren.
Sedan hösten 2012 har ett arbete pågått med att ta fram en ny
renhållningsordning för kommunen. I planarbetet har tjänstemän från
samhällsbyggnadsavdelningen och miljö- och hälsoskyddskontoret likaväl
som politiker och avfallsentreprenörer varit delaktiga. Resultatet av detta kan
läsas i de bifogade dokumenten.
Nuvarande förslag till ny renhållningsordning skall gälla mellan åren 20142018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-01-22 § 8.
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse, dat. 2014-01-15.
Detta är Årjängs kommuns förslag till ny renhållningsordning.
Renhållningsordningen föreslås gälla från år 2014-2018.
Renhållningsordningen skall antas i KF för godkännande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Renhållningsordningen bestående av Avfallsplan och
Renhållningsföreskrifter för 2014-2018 antas.

KF
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Kommunstyrelsen

§7

2014-01-22

Dnr 405.13.00

Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i
Årjängs kommun
Ett förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar har
upprättats. I reglementet finns regler om beredningens uppgifter,
rapportering, ekonomi och arbetsformer m.m. Reglementet bygger i stora
delar på vad som föreskrivs i nämndernas reglementen.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2013-12-16 för ytterligare
beredning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-01-22 § 16.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-16 § 173.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 195
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 303.
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2013-11-20 § 5.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-13.
Förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs
kommun, 2013-11-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun antas.
Reservation
Lars Gustafsson (FP) och Anna-Lena Knutsson (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Lars Gustafssons yrkande på kommunstyrelsens
arbetsutskott 2014-01-22 § 17.

KF
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Kommunstyrelsen

§8

2014-01-22

Dnr 296.13.10

Reglemente för fullmäktigeberedning om arvoden,
politisk organisation m.m. inför den nya
mandatperioden
Ett förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar har
upprättats. I reglementet finns regler om beredningens uppgifter,
rapportering, ekonomi och arbetsformer m.m. Reglementet bygger i stora
delar på vad som föreskrivs i nämndernas reglementen.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2013-12-16 för ytterligare
beredning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-01-22 § 17.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-16 § 174.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 196
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 304.
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2013-11-20 § 4.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-13.
Förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs
kommun, 2013-11-13.
Yrkande
Lars Gustafsson (FP) yrkar att ärendet återremitteras till
fullmäktigeberedningen med uppdraget att det införs i reglementet att
förslagen som beredningen arbetar fram ska ut på remiss till partierna innan
det ska upp för behandling i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-01-22 § 17
mot Lars Gustafssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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Kommunstyrelsen

2014-01-22

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för fullmäktigeberedning om arvoden, politisk organisation
m.m. inför den nya mandatperioden antas.
Reservation
Lars Gustafsson (FP) och Anna-Lena Knutsson (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Lars Gustafssons förslag.

KF
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§9

2014-01-22

Dnr 296.13.10

Antal ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder
under mandatperioden 2015 – 2018
En tillfällig fullmäktigeberedning har tillsatts av kommunfullmäktige den 30
september 2013. Beredningens syfte och mål är att Årjängs kommun ska ha
en effektiv organisation som genom helhetssyn och samverkan uppnår
fastställda mål och en ekonomi i balans.
I enlighet med direktiv nr 3 ska beredningen se över antalet ledamöter i
fullmäktige och nämnder med målsättningen att kommunen ska ha en
förtroendemannakår med engagemang för kommunala frågor, kompetens
och hög närvaro på fullmäktige- och nämndsammanträden och andra möten.
Här ska också beaktas hur motsvarande frågeställning lösts i andra
kommuner och vilket utrymme som ges i kommunallagen.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2013-12-16 för ytterligare
beredning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-01-22 § 18.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-16 § 174.175
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 197
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 305.
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2013-11-20 § 6.
Administrativ chefens och kommunjuristens yttrande, dat. 2013-11-13.
Yrkanden
Lars Gustafsson (FP) yrkar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska
vara detsamma som idag, 41 ledamöter, i övrigt bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-01-22 § 18
mot Lars Gustafssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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2014-01-22

Kommunstyrelsen

Kommunfullstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
nämnder fastställs till följande:
Kommunfullmäktige

35 ledamöter

Kommunrevisionen

5 ledamöter

Valberedning

7 ledamöter och 7 ersättare

Kommunstyrelsen

11 ledamöter och 11 ersättare

Barn- och utbildningsnämnden 11 ledamöter och 11 ersättare
Stöd- och omsorgsnämnden

11 ledamöter och 11 ersättare

Bygg- och miljönämnden

7 ledamöter och 7 ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

7 ledamöter och 7 ersättare

Valnämnden

5 ledamöter och 5 ersättare

Överförmyndarnämnd

5 ledamöter och 5 ersättare

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka arbetet med medborgardialog.
Reservation
Anna-Lena Knutsson (FP), Lars Gustafsson (FP) och Eia Liljegren-Palmaer
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Gustafssons förslag.

KF
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2014-01-22

Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2014/8.10

Förändringar i kommunallagen avseende partistöd,
minsta nivå för fullmäktige, ändrad mandattid m m
Nya regler i kommunallagen(KL) träder i kraft den 1 februari 2014. Syftet är
att förbättra den kommunala demokratis funktionssätt. Förändringar som
föreslås är sammanfattningsvis:
-

Ändringar av partistöd i kommuner och landsting

-

Ny minsta nivå för fullmäktige i små kommuner

-

Ändrad mandattid för fullmäktige efter val

-

Möjlighet att delta i sammanträden på distans

-

Återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag

Ändringarna bygger på betänkandet SOU 2012:30 och propositionen Prop.
2013/14:5, båda med namnet Vital kommunal demokrati.
I övrigt föreslås i propositionen att Gränshinderforum inom Nordiska
ministerrådet ska utreda möjligheterna att införa regler om en ömsesidig rätt
till tjänstledighet för förtroendevalda som arbetar i ett annat nordiskt land.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-01-22 § 12.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-01-13.
Redovisning av kommunalt partistöd och möjlighet att minska fullmäktige i
de minsta kommunerna, pressmeddelande 2013-09-26
Författningskommentar, prop. 2013/14:5
Utdrag ur kommunallagen (1991:900)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fullmäktigeberedningen för översyn av nämndorganisationen,
arvoden m.m. får i uppdrag att utarbeta ett förslag till reglemente för
partistödet liksom att se över nivåerna för detsamma.
2. I övrigt godkänns redovisningen och läggs till handlingarna.
KF
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§ 11

2014-01-22

Dnr 2013/407.00

Samverkan mellan Säffle och Årjängs kommuner
avseende överförmyndarverksamhet
Överförmyndarverksamheten tillhör varje kommuns obligatoriska
verksamhet. Överförmyndarverksamheten är en verksamhet som styrs utifrån
lagstiftning. Det är en komplex verksamhet som berör den enskildes
rättigheter. Runt om i Sverige är det ett allt större problem att rekrytera gode
män till verksamheten. För små kommuner är också tillgänglighet och
sårbarhet viktiga aspekter som måste hanteras och det krävs nya verktyg för
en alltmer komplicerad lagstiftning.
För att kunna ändra en överförmyndarorganisation måste detta ske i samband
med en ny mandatperiod. En ny organisation skulle alltså kunna träda i kraft
tidigast den 1 januari 2015. Det finns olika lösningar som skulle kunna
fungera och utredningen föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att reda ut
vilken form av samverkan som passar i det här fallet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-29 § 290.
Utvecklingshandläggarens (Säffle kommun) tjänsteskrivelse, dat. 2013-1126.
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-05 § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-10-02 § 227
Rapport Samverkan Säffle-Årjäng, daterad 2013-11-21
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fatta ett inriktningsbeslut gällande en
gemensam överförmyndarorganisation.
2. En arbetsgrupp tillsätts, bestående av intresserade kommuner, som
har till uppgift att genomföra en utredning kring lämpligaste
samverkansform.
3. Återrapportering ska ske i mars månad 2014.
Expedieras till
Kommunchefen, kommunjuristen, Säffle kommun
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Sammanträdesdatum

2014-01-22

Kommunstyrelsen

§ 12

Dnr 2012/154.01

Samverkan mellan Säffle och Årjängs kommuner
avseende IT-verksamheten
Säffle och Årjängs kommuner har efter beslut av respektive
kommunstyrelsen i mars 2013 utrett möjligheten till samverkan i syfte att
kvalitetssäkra, effektivisera och kompetensförsörja aktuella verksamheter.
Utredningen har fokuserat på två olika verksamhetsområdenÖverförmyndarverksamhet och IT-verksamhet - och finns redovisad i
rapporten Samverkan Säffle-Årjäng, daterad 2013-11-21.
Samman-fattningsvis kan konstateras att behov av samverkan föreligger och
att denna företrädesvis kan ske antingen genom samverkansavtal eller i
gemensam nämnd.
Den 2 oktober 2013 redovisades delar av rapporten vid ett gemensamt möte
med kommunstyrelsernas arbetsutskott i respektive kommun. Beslut
avseende IT-verksamheten fattades enligt följande:
”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.”
Undertecknade anser att det vidare arbetet bör ske på två nivåer enligt följande.
Övergripande nivå:
-

Ett inriktningsbeslut fattas av respektive kommun om att samverkan ska ske i
gemensam nämnd och vilken kommun som ska vara värdkommun

-

Överenskommelse utarbetas mellan kommunerna med beskrivning av syfte
med samverkan, mål för verksamheten, ägandeförhållande, organisation m.m.

-

Reglemente och delegationsordning för verksamheten utarbetas

Verksamhetsnivå:

Justerandes sign

-

Resultatenheter införs i respektive kommun

-

Enhetliga verktyg och arbetsmetoder införs i kommunerna

-

Samverkan kring inköp av gemensamma system

Utdragsbestyrkande
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2014-01-22

Kommunstyrelsen

På övergripande nivå behöver förberedelserna ske under polisk ledning då
principiellt viktiga frågor mellan kommunerna behöver diskuteras.
När det gäller verksamhetsnivå kommer IT-chefen ha en central roll för
vidare utvecklig och förberedselser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-29 § 291.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-22
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-05 § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-10-02 § 227
Rapport Samverkan Säffle-Årjäng, daterad 2013-11-21
Kommunstyrelsens beslut
1. En styrgrupp inrättas och kommer att bestå av Årjängs respektive
Säffles arbetsutskott.
2. IT- chefen får i uppdrag att presentera:
-

Inriktningsbeslut

-

Överenskommelse om samverkan om IT frågor i en gemensam
nämnd

-

Reglemente och delegationsordning

-

Övergripande tidsplan för genomförande av åtgärder på
verksamhetsnivå inför inrättandet av en gemensam nämnd.

3. Återapportering om utvecklingsarbetet ska ske till respektive
kommuns arbetsutskott i mars 2014.

Expedieras till
Kommunchefen, IT-chefen, Säffle kommun
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Kommunstyrelsen

§ 13

2014-01-22

Dnr 274.11.18

Risk och sårbarhetsanalys för Årjängs kommun
Enligt en lag som trädde i kraft den 1 september 2006 är kommuner skyldiga
att göra en risk- och sårbarhetsanalys. (Lag om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap
(EOH 2006:544). I Årjängs kommun ska det vara tryggt och säkert att bo,
verka, vistas och leva. Samhället är på många sätt sårbart. Hot och risker kan
utlösas och skada människor och miljö. Det kan också medföra ekonomiska
konsekvenser. Kommunen vill skapa trygghet och säkerhet för sina
kommuninvånare och för de som tillfälligt vistas här. För att uppnå ett tryggt
och säkert samhälle är det därför viktigt att göra en risk- och
sårbarhetsanalys.
En ny risk- och sårbarhetsanalys för Årjängs kommun har därför arbetats
fram av beredskapssamordnaren. Den visar att det finns ett antal områden
där förbättringar väsentligt kan minska risken för olyckor och extraordinära
händelser. Förebyggande arbete ska medföra att olyckorna inte inträffar men
kommunen måste också ha en beredskap för vad man ska göra om detta ändå
sker. I den åtgärdsplanen ges förslag på punkter som ska prioriteras.
Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 november
2013 till beredskapssamordnaren, med några redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 295.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-11-05 § 259
Risk- och sårbarhetsanalys, reviderad version.
Beredskapssamordnarens och utredarens tjänsteskrivelse, dat. 2013-10-28.
Risk- och sårbarhetsanalys, dat. september 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Risk- och sårbarhetsanalys för Årjängs kommun antas.
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§ 14

2014-01-22

Dnr 353.13.14

Projekt ”Kompetensutveckling för
näringslivsutvecklare”
Initiativ har tagits av Sunne, Torsby och Karlstads kommuner för att ta
tillvara det samarbete mellan Näringslivsutvecklare i Värmland som
påbörjats under projektet ”Det företagsamma Värmland” och utveckla det
ytterligare genom gemensam kompetensutveckling.
Torsby Utvecklings AB har skrivit ihop ett projektförslag som stöds av
Region Värmland och som sträcker sig t.o.m. 2014-12-31. Det kortsiktiga
målet är att genom regelbundna träffar över kommungränserna öka
samverkan i länet och underlätta kontakter mellan kommunerna samt att ett
nätverk för näringslivsutvecklare etableras. På längre sikt underlättar detta
för företagen och det blir enklare med ärenden över kommungränserna.
Dessutom ska det undersökas om det finns ett gemensamt verktyg/utbildning
som kan erbjudas alla näringslivsutvecklare, så att företagare kan vara säker
på att få likvärdig rådgivning oavsett var i länet man finns. Målet är också att
näringslivsarbetet i kommunerna ska kvalitetssäkras och förbättras
ytterligare, genom utbildning för NU och en NKI- mätning av upplevd
kundnytta på näringslivskontoren. För att delta i projektet krävs en egen
insats i form av 5 000 kr/kommun plus tiden det innebär att delta på möten
och studieresor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 299.
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-21.
Projektansökan till Region Värmland från Torsby Utvecklings AB

Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun deltar i det gemensamma Värmlandsprojektet
”Kompetensutveckling för näringslivsutvecklare.
2. Finansiering sker genom näringslivsutvecklarens arbetstid och genom
att kontantinsatsen belastar konto 2201.
Expedieras till
Näringslivsutvecklaren
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§ 15

2014-01-22

Dnr 386.13.14

Projekt ”Landsbygdens framtid i Värmland”
Årjängs kommun sammarbetar sedan många år med Hushållningssällskapet i
Värmland i projekt för att utveckla landsbygden. Hushållningssällskapet
söker nu för en ny projektperiod, 2014-2016, för en fortsatt utveckling av
landsbygden. Projektet ska utveckla landsbygdens resurser till nytta för alla
som bor och/eller verkar där. Projektet ska även medverka till att hitta och
utveckla nya idéer, tankar och metoder som kan stärka förutsättningarna för
framtidens landsbygd. I projektet ingår, förutom Årjäng, även Arvika, Eda,
Kristinehamn, Sunne, Säffle, Forshaga och Torsby. Projektet genomförs med
en arbetsmetodik som baseras på resultat från några av de ingående
kommunernas pilotarbete med servicelösningar. Även energifrågor omfattas
av projektet. Att flera kommuner är involverade i projektet innebär en styrka
då projektet kan använda sig av de olika kommunernas erfarenheter och
kompetenser.
Hushållningssällskapet söker ekonomiskt stöd på 230 000 kronor för 2014
och även om ett preliminärt besked för 2015 och 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 310.
Chef medborgarservice, dat. 2013-12-04.
Projektplan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet ”Landsbygdens
framtid i Värmland” till en kostnad av 230 000 kronor för 2014.
Medel anslås ur verksamhet 2201, Näringsliv/Landsbygdsutveckling.
2. Kommunstyrelsen beslutar att preliminärt delta i projektet även 2015
och 2016. Beslut om detta tas i samband med respektive
budgetarbete.

Expedieras till
Chef medborgarservice, Hushållningssällskapet i Värmland
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§ 16

2014-01-22

Dnr 2014/1.25

Försäljning fastigheten Årjäng Metallen 11
”Återvinsten”
Årjängs kommun har haft fastigheten Årjäng Metallen 11 till försäljning.
Högsta budet på fastigheten är 1 320 000 kr och har lämnats in till
Fastighetsbyrån i Årjäng.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-01-22 § 11.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-01-03.
Förslag till köpekontrakt
Budgivningshistorik
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun säljer fastigheten enligt upprättat köpekontrakt.
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§ 17

2014-01-22

Dnr 382.13.25

Försäljning av fastigheten RIA-huset (del av Tendern
15) – Årjängs Bostads AB
Årjängs Bostads AB önskar av Kommunfullmäktige få ett godkännande till
försäljning av fastigheten ”RIA-huset”, del av Tendern 15. En försäljning
möjliggör efter avstyckning av tomten en utökning av parkeringsplatser och
carport för de boende på fastigheten Tendern 15.
Årjängs kommun avyttrade tidigare fastigheten till ÅBAB då man inte ansåg
sig ha behov av den. I dag har inte heller kommunen något behov av fler
fastigheter och motsätter sig därför inte en försäljning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 301.
Samhällsbyggnadschefen tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-20.
Tjänsteskrivelse från VD, Årjängs Bostads AB, ink. 2013-11-06.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
En försäljning av ”Ria-huset”, del av Tendern 15 godkänns.
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§ 18

2014-01-22

Dnr 381.13.25

Försäljning av fastigheten Töcksmarks-Bön 3:100 –
Årjängs Bostads AB
Årjängs Bostads AB önskar av Kommunfullmäktige få ett godkännande till
försäljning av fastigheten Töcksmarks-Bön 3:100. En försäljning ger på sikt
större möjligheter för bostadsbolaget till utökat underhåll inom det befintliga
fastighetsbeståndet samt ökar soliditeten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 302.
Samhällsbyggnadschefen tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-20.
Tjänsteskrivelse från VD, Årjängs Bostads AB, ink. 2013-11-06.
Yrkande
Anna-Lena Knutsson (FP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare
utredning av konsekvenserna av en försäljning för den centrala miljön i
Töcksfors.
Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-12-03 §
302 mot Anna-Lena Knutssons förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
En försäljning av fastigheten Töcksmarks-Bön 3:100 godkänns.
Reservation
Anna-Lena Knutsson (FP) och Lars Gustafsson (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Anna-Lenas Knutssons förslag.
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§ 19

2014-01-22

Dnr 399.13.25

Köp av kommunal mark, Töcksmarks-Bön 2:4
Sven-Arne Einarsson önskar köpa del av mark från den kommunala
fastigheten Töcksmarks-Bön 2:4
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-17 § 315.
Samhällsbyggnadschefen tjänsteskrivelse, dat. 2013-12-02.
Ansökan om köp av mark, ink. 2013-11-13.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om att få köpa del av TöcksmarksStom 2:4.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsbyggnadschefen att upprätta
ett 3-årigt hyresavtal för hästhagar enligt kartan.
3. Kommunstyrelsen fastslår markhyran till 10 kr/m2 och år.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen
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2014-01-22

Dnr 219.13.80

Medborgarförslag Claras Torg
Clarorna genom Malou Johansson har lämnat ett medborgarförslag om att
upplysa om varför det heter Claras Torg.
I medborgarförslaget föreslås att läsbara plattor med Claras dikter och en
skylt om Clara placeras ut på det nya torget. Samhällsbyggnadsavdelningen
ställer sig positivt till förslaget men i budgeten för torget så finns inga
ekonomiska medel till detta. Askim Stenindustri AS har dock skänkt en
vacker sten med Claras motiv på med en text ur en dikt. Stenen är placerad
nedanför trappen till biblioteket. Om ytterligare utsmyckning enligt
medborgarförslaget kan finansieras så önskar Samhällsbyggnadsavdelningen
vara delaktig i placering samt utformning av skyltarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-17 § 316.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-12-02.
Medborgarförslag, ink 2013-05-30.
Tilläggsyrkande
Daniel Schützer (S) yrkar att ytterligare en punkt läggs till: Ärendet tas upp
för behandling i samband med budgetprocessen inför år 2015.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan bevilja Daniel Schützers
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. I medborgarförslaget föreslås att läsbara plattor med Claras dikter
och en skylt om Clara placeras ut på det nya torget.
Samhällsbyggnadsavdelningen ställer sig positivt till förslaget men i
budgeten för torget så finns inga ekonomiska medel till detta. Askim
Stenindustri AS har dock skänkt en vacker sten med Claras motiv på
med en text ur en dikt. Stenen är placerad nedanför trappen till
biblioteket.
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2. Ärendet tas upp för behandling i samband med budgetprocessen inför
år 2015.
3. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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§ 21

2014-01-22

Dnr 419.13.05

Upphandling- och inköpssamverkan Värmland
Kommuncheferna i Värmland har tidigare beslutat om en översyn för
upphandling- och inköpssamverkan i Värmland. Projektledare för översynen
har varit Ulf Borg från Sunne kommun. Översynen syftade till att
kommunerna i Värmland skulle ta fram metoder och lösningar för ett
effektivare upphandlings- och inköpsarbete och skapa en mer professionell
organisation inom dessa två delområden.
Respektive kommun har tagit fram en nulägesanalys av arbetet med
upphandlingar och inköp som varit grunden för framtagande av en mall för
fortsatt arbete med projektet ”Nylägesbeskrivning Inköp och upphandling”.
Årjängs kommun behöver nu fatta beslut om huruvida kommunen ska delta i
det fortsatta projektet som pågår mellan åren 2014 – 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-17 § 317.
Kommunchefens tjänsteskrivelse resp. yttrande, dat. 2013-12-06.
Nulägesanalys – Inköp och upphandling – Årjängs kommun
Nulägesanalys – Feedback från projektledaren
Rapporten Upphandling/inköp i Värmland
Mall för nylägesbeskrivning Inköp och upphandling – grund för fortsatt
projektarbete
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun beslutar att inte delta i projektet ”Inköpssamverkan i
Värmland”.

Expedieras till
Ulf Borg, Sunne kommun
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2014-01-22

Dnr 2012/266.04

Kommunstyrelsens driftbudget 2014 – 2016 – rättning
av felskrivning
Kommunstyrelsen beslutade att anta driftsplan för 2014 samt flerårsplan för
2015 – 2016 den 5 november 2013. Detta utformades som ett förslag till
beslut till kommunfullmäktige vilket var felaktig då kommunstyrelsen själv
beslutar att anta sin egen budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2013-11-05 § 173.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige 201311-05 § 173, punkten 1 och 2 upphävs.
2. Kommunstyrelsens driftplan för 2014 antas.
3. Kommunstyrelsens flerårsplan för 2015 – 2016 antas.

Expedieras till
Ekonomichefen, förvaltningsekonomen
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§ 23

2014-01-22

Dnr 2014/5.02

Förändring av kommunchefens delegation
Kommunchefen har den 9 januari 2014 med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning varslat skolchefen om uppsägning. Uppsägning får ske
tidigast den 23 januari. I nuläget är processen avstannad i avvaktan på
kommunstyrelsens sammanträde den 22 januari.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-01-21.
Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar att ärendet ska tas upp för behandling på dagens
sammanträde.
Roland Kylén (C) yrkar att ärendet inte ska tas upp för behandling då ärendet
är delegerat till kommunchefen.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Roland Kyléns förslag.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Daniel Schützers förslag.
Nej-röst för Roland Kyléns förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Daniel Schützers förslag och 4 nej-röster för Roland
Kyléns förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Daniel Schützers
förslag.
Ledamöter

Pb

Ärende nr 23
JA
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Katarina Johannesson

C

Anna-Lena Knutsson
Lars Gustafsson
Esbjörn Andersson
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FP
M
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Roland Kylén
Mats Andersson
Kristina Kristiansson
Daniel Schützer
Mårten Karlsson
Ulla-Britt Svensson (tjänstg. ersättare)
Eia Liljegren-Palmaer (tjänstg. ersättare)

2014-01-22

C
C
S
S
S
S
V

X
X
X
X
X
X
X
Totalt

7

4

Kommunstyrelsens beslut
Personalärendet – uppsägning av verksamhetschef ska behandlas på dagens
sammanträde.
Reservation
Katarina Johannesson (C), Esbjörn Andersson (M), Roland Kylén (C) och
Mats Andersson (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation som bifogas denna paragraf.
Yrkande
Roland Kylén (C) yrkar att Kristina Kristiansson (S) ska förklaras jävig i
ärendet på grund av anställning inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhet.
Daniel Schützer (S) yrkar att Kristina Kristiansson (S) inte ska förklaras
jävig.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Roland Kyléns förslag.
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 6 nej-röster för Daniel
Schützers förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Daniel Schützers
förslag.
Ledamöter

Pb

Ärende nr 23
JA

Justerandes sign

Katarina Johannesson

C

Anna-Lena Knutsson

FP
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Lars Gustafsson
Esbjörn Andersson
Roland Kylén
Mats Andersson
Kristina Kristiansson
Daniel Schützer
Mårten Karlsson
Ulla-Britt Svensson (tjänstg. ersättare)
Eia Liljegren-Palmaer (tjänstg. ersättare)

FP
M
C
C
S
S
S
S
V

X
X
X
X
-

Totalt

4

X
X
X
X
6

Kommunstyrelsens beslut
Kristina Kristiansson (S) förklaras inte jävig.
Reservation
Katarina Johannesson (C), Esbjörn Andersson (M), Roland Kylén (C) och
Mats Andersson (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation som bifogas denna paragraf.
Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar, med bifall av Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena
Knutsson (FP) och Eia Liljegren-Palmaer (V), att
1. Kommunstyrelsen återtar kommunchefens delegation avseende
anställning och uppsägning av verksamhets- och stabschefer.
2. Skolchefen sägs inte upp.
3. Kommunchefens övriga ansvarsområden kvarstår.
Roland Kylén (C) yrkar, med bifall av Esbjörn Andersson (M) och Mats
Andersson (C), avslag på Daniel Schützers förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Roland Kyléns förslag.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Daniel Schützers förslag.
Nej-röst för Roland Kyléns förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Daniel Schützers förslag och 4 nej-röster för Roland
Kyléns förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Daniel Schützers
förslag.
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Ledamöter

2014-01-22

Ärende nr 23

Pb

JA
Katarina Johannesson

C

Anna-Lena Knutsson
Lars Gustafsson
Esbjörn Andersson
Roland Kylén
Mats Andersson
Kristina Kristiansson
Daniel Schützer
Mårten Karlsson
Ulla-Britt Svensson (tjänstg. ersättare)
Eia Liljegren-Palmaer (tjänstg. ersättare)

FP
FP
M
C
C
S
S
S
S
V

NEJ
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totalt

7

4

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återtar kommunchefens delegation avseende
anställning och uppsägning av verksamhets- och stabschefer.
2. Skolchefen sägs inte upp.
3. Kommunchefens övriga ansvarsområden kvarstår.
Reservation
Katarina Johannesson (C), Esbjörn Andersson (M), Roland Kylén (M) och
Mats Andersson (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation som bifogas denna paragraf.

Expedieras till
Kommunchefen
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