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Sammanträdesdatum

2014-03-19

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl 14.00-15.50

Beslutande

Ledamöter

Lars Gustafsson (FP) ers. ordförande ej § 78
Anna-Lena Knutsson (FP)
Weine Johansson (M) ers. ordförande § 78
Katarina Johannesson (C)
Roland Kylén (C)
Mats Andersson (C)
Kristina Kristiansson (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Mårten Karlsson (S)

Ersättare

Payman Garmiani (S) tjänstgörande ersättare
Agneta Eklund (S) tjänstgörande ersättare
Annika Holmstrand (C) icke tjänstgörande ersättare
Robin Olsson (M) icke tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Lina Rådegård, administrativ chef
Lars Dahlin, sakkunnig revisor PWC § 63
Göte Persson (S) ordf. Revisor § 63
Lisbeth Albinsson (S) revisor § 63
Bruno Edvinsson (M) revisor § 63
Bruno Norén (C) revisor § 63
Lennart Berglund (FP) revisor § 63

Justerare

Roland Kylén (C) och Kristina Kristiansson (S)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 21 mars 2014

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lina Rådegård

Ordförande
Lars Gustafsson (FP)

Weine Johansson (M) § 78

Roland Kylén (C)

Kristina Kristiansson (S)

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-03-19

Datum då anslaget sätts upp

2014-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-04-12
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Kyrkerud 1:13 ................................................................................................... 19
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Sammanträdesdatum

2014-03-19

Kommunstyrelsen

Begäran om entledigande från uppdraget som representant i
näringslivsrådet, Maurice Leroy (S) ................................................................... 24
§ 80

Dnr 2014/43.11

Val av ny representant i näringslivsrådet efter Maurice Leroy (S) ...................... 25
§ 81

Dnr 2014/43.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
tillgänglighetsrådet, Maurice Leroy (S) .............................................................. 26
§ 82

Dnr 2014/43.11

Val av ny ersättare i tillgänglighetsrådet efter Maurice Leroy (S) ....................... 27
§ 83

Dnr 2014/106.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott, Mats Andersson (C)...................................... 28
§ 84

Dnr 2014/106.11

Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Mats
Andersson (C) ................................................................................................... 29
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Kommunstyrelsen

§ 61

2014-03-19

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2014-02-19
samt 2014-03-05.
Inga övriga delegationsbeslut att redovisa.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 62

2014-03-19

Dnr

Ärenden för kännedom
1. Brottsförebyggande Centrum i Värmland, Information
2. Kultur och fritidsnämnden protokollsutdrag 2014-02-11 (2014/64.80)
3. Bygg och miljönämnden protokollsutdrag 2014-02-13 (2012/56.20)
4. Kollektivtrafiknämndens protokoll 2014-02-06
5. Regionstyrelsens protokoll 2014-02-20
6. Länsstyrelsen Värmland beslut samråd och anmälan
vattenverksamhet
förläggning av fiber
7. Tillgänglighetsrådets protokoll 2014-02-18
8. Revisionsrapport Vård, omsorg och stöd för personer med missbruksoch beroendeproblem. (2014/81.70)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

§ 63

2014-03-19

Dnr

Besök av kommunrevisorerna
Kommunrevisorerna besöker kommunstyrelsen för att diskutera
måluppfyllelse, budgetuppföljning samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
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Kommunstyrelsen

§ 64

2014-03-19

Dnr 2013/443.04

Avkastningskrav för Årjängs Bostads AB
Årjängs Bostads AB har önskemål om sänkt avkastningskrav för åren 2014
och åren därefter för att ge bolaget ökade möjligheter att minska det
eftersatta underhållet inom fastighetsbeståndet.
Avkastningskrav ingår som en del i ägardirektiven för Årjängs Bostads AB.
Ett förslag till ny bolagsordning samt ägardirektiv kommer att utarbetas
under februari/mars 2014 för kommunens bolag.
Förvaltningen föreslår därför att Årjängs Bostads AB:s önskemål om sänkt
avkastningskrav behandlas tillsammans med fastställandet av nytt
ägardirektiv för bolaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-01-22 § 5.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-01-13.
Skrivelse från Årjängs Bostad AB.
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs Bostads AB:s önskemål om sänkt avkastningskrav behandlas i
samband med fastställande av nytt ägardirektiv för bolaget.

Expedieras till
Ekonomichefen, kommunjuristen, Årjängs Bostads AB
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Kommunstyrelsen

§ 65

2014-03-19

Dnr 2013/395.12

Årjängs kommuns logga
Årjängs kommun tog för några år sedan fram en logga som används i många
kommunala sammanhang. I samband med detta togs även en enklare manual
fram. Det är viktigt att loggan används på rätt sätt och i rätta sammanhang.
Vår logga har nu börjat användas på bl a fordon som inte är kommunala och
det är flera som tar beslut om dess användande. Det innebär att det inte blir
någon enhetlig syn på hur den används.
För att få en enhetlig syn på hur vi använder loggan bör beslutsfattandet
ligga på en person med en ersättare. Lämpligaste tjänsten att lägga detta
beslut på är Informationssamordnaren som bl a arbetar med kommunens
marknadsföring. Informationssamordnaren bör även mera i detalj utreda hur
loggan ska användas både när det gäller loggan i annonser, på bilar och pins.
Som ersättare i beslut gällande loggans användning bör Chef
Medborgarservice utses.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-19 § 32.
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-18.
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationssamordnaren är den som beslutar om hur kommunens
logga får användas. Som ersättare utses chef medborgarservice.
2. Informationssamordnaren får i uppdrag att utreda hur, var och när
loggan ska användas i fortsättningen.

Expedieras till
Chef medborgarservice

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 66

2014-03-19

Dnr 2013/82.36

Redovisning av Energi- och klimatrådgivning
Årjängs kommun har tillsamman med Säffle kommun, 50% vardera, bedrivit
Energi- och klimatrådgivning till allmänheten. För att kunna få ut det statliga
bidraget krävs att kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-19 § 33.
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-10.
Kostnadsredovisning
Kommunstyrelsens beslut
Kostnadsredovisningen för Energi- och klimatrådgivningen godkänns.

Expedieras till
Chef medborgarservice
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Kommunstyrelsen

§ 67

2014-03-19

Dnr 2013/223.00

Ändring av delegation gällande beslut om sponsring
Kommunfullmäktige har beslutat om att delegera beslut i sponsringsärenden
till Informationssamordnaren. På grund av Informationssamordnarens
arbetsuppgifter bör detta av praktiska skäl i stället delegeras till Chef
Medborgarservice.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-19 § 34.
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-10
Kommunfullmäktige 2013-09-30, § 123, dnr 2013/223
Kommunstyrelsens beslut
Beslut i sponsringsärenden delegeras till chef medborgarservice.

Expedieras till
Chef medborgarservice
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Kommunstyrelsen

§ 68

2014-03-19

Dnr 2011/378.25

Detaljplan del av Töcksmarks Stom 2:4
m.fl.(Lindudden)
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 att låta Töcksfors Handelspark
upprätta detaljplan för området.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av fordonsservice, i
form av bensinstation, och handel i anslutning till befintligt handelsområde
vid Lindudden.
Planen omfattar ett område mellan ”gamla E18” (väg 619) och väg 611 mot
Östervallskog som i gällande plan är redovisat som naturmark.
Bygg- och miljönämnden godkände 2012-04-24 att handlingarna skickas ut
på samrådsremiss. Planen har varit ute på remiss under tiden 10 till 31 maj
2013. Inkomna synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse som
godkändes av nämnden 2013-08-28.
Planhandlingarna har varit ute på granskningsremiss under tiden 10 oktober
till 1 november 2013. Inkomna synpunkter har bemötts i ett
granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-19 § 37.
Bygg- och miljönämndens beslut 2013-12-11 § 135.
Antagandehandlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för del av Töcksmarks Stom 2:4 m.fl.(Lindudden) antas.

KF
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Kommunstyrelsen

§ 69

2014-03-19

Dnr 2013/86.04

Uppföljning internkontroll 2013
Enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit ska resultatet av
nämndernas interna kontroll rapporteras till kommunstyrelsen. Totalt har 13
kontrollmoment genomförts. Av dessa visar 4 brister i internkontrollen:
Rätt kompetens till arbetsuppgiften; Stickprovsundersökningen visar på att
dokument saknas som styrker att den anställde har de kvalifikationer som
krävts i platsannonsen.
Lojalitet mot ramavtal: Stickprovsundersökningen visar på att ramavtalen för
kontormaterial och städmaterial i stor utsträckning följs. Det som pekar på
brister är inom ramavtalet för arbetskläder, skor/skyddsutrustning. Denna
kontroll gjordes även under 2012 och i jämförelse med årets kontroll har en
klar förbättring skett.
Verkställighet av beslut: 3 ärende har granskats. Resultatet visar att av dessa
är det 1 ärende som ännu inte verkställts.
Granskning av genomförandeplaner: Omfattningen av genomförandeplaner
har ökat men målsättningen är inte nådd. De genomförandeplaner som gjorts
överensstämmer med biståndsbeslut.
I samtliga av dessa fall har förslag till åtgärder presenterats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-19 § 38.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-11.
Underlag från granskning av internkontroll 2013 från BUN, SoO. KS, BoM
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Återrapporten av internkontroll för 2013 godkänns
2. De åtgärder/förbättringar som respektive nämnd har föreslagits ska
genomföras under 2014.
3. De kontrollmoment som påvisade brister ska vara föremål för
internkontroll under 2015.
KF
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§ 70

2014-03-19

Dnr 2013/155.04

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Årsredovisning för samordningsförbundet har översänts till kommunen.
Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Samordningsförbundets ändamål är att uppnå en effektivare
resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensam organisering
kring behov av arbetslivsinriktade rehabilitering.
Upprättad årsredovisning avseende 2012 visar ett resultat på + 2,4 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-19 § 39.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-11.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2012, Samordningsförbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, DalsEd, Säffle, Årjäng 2012 godkänns.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

KF
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Kommunstyrelsen

§ 71

Dnr 2013/407.00

Samverkan Årjäng – Säffle kommuner om
överförmyndarverksamheten
Kommuncheferna i Årjäng och Säffle kommuner fick i mars 2013 i uppdrag
att utreda möjliga samverkansområden mellan kommunerna i syfte att
kvalitetssäkra, effektivisera och kompetensförsörja aktuella verksamheter.
Bakgrunden till uppdraget var att små- och medelstora kommuner behöver
söka samverkan i större utsträckning för att upprätthålla nödvändig kvalitet
inom verksamheterna till rimliga kostnader.
Utredningen som handlagts av utvecklingshandläggaren i Säffle och
kommunjuristen i Årjäng kom att avgränsas till områden och funktioner där
behovet av samverkan redan idag framstod som tydlig och efterfrågan. En
sådan verksamhet var överförmyndarverksamheten.
Årjängs kommun behöver snarast fatta ett beslut om vilket alternativ som
ska gälla för överförmyndarverksamheten fr o m den 1 januari 2015.
Följande alternativ är möjliga:
-

Ansluta sig till Överförmyndarnämnd i samverkan (Forshaga)

-

Bilda gemensam överförmyndarnämnd med Säffle och Åmåls
kommuner

-

Samverkansavtal med Säffle och Åmåls kommuner om gemensam
tjänstemannaorganisation men med egen överförmyndare/nämnd

-

Ingen förändring av överförmyndarverksamheten.

Kommunjuristen föredrar ärendet och presenterar en ekonomisk kalkyl för
de olika alternativen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 § 43.
Ekonomisk kalkyl för olika alternativ.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-02 § 227
Kommunstyrelsens beslut 2013-11-05 § 178
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Kommunstyrelsen

2014-03-19

Tjänsteyttrande 2013-11-26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-29 § 290
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-22 § 11
Överförmyndarnämnd i samverkan vår 2013
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 72

2014-03-19

Dnr 2012/216.45

Renhållningsordning för Årjängs kommun – justering
En justering föreslås i Renhållningsföreskrifterna i nuvarande
Renhållningsordning. Justeringen berör enskilda vägar som ska hållas i ett
sådant farbart skick att de klarar av hämtningsfordon med en totalvikt av 20
ton. Kravet gäller både för sophämtningsbil samt för slamtömningsbil.
Bakgrunden till justeringen är att det tidigare endast ställde viktkrav på
sophämtningen medan slamtömningen inte hade ett uttalat viktkrav reglerat i
någon paragraf. Slamtömningsbilen väger i nuläget 17,5 ton tom vilket också
är minimivikten för vad en slambil väger idag. Detta innebär att tidigare krav
på 18 ton i praktiken är mindre än den egentliga vikten av vad ex en fylld
slamtömningsbil väger och vidare skäl till varför kravet bör höjas till 20 ton.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 § 44.
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-17.
Renhållningsföreskrifter 2014 – 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Renhållningsföreskrifterna antas.

KF
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§ 73

2014-03-19

Dnr 2014/38.29

Samhällsutveckling i Töcksfors AB (SUTAB) förfrågan
om hyra av sporthall samt slöjdsalar till friskola
Samhällsutveckling i Töcksfors AB (SUTAB) har inkommit med en
förfrågan om att få hyra sporthall samt slöjdsalar vid Töcksfors skola på
dagtid.
Kommunfullmäktige har beslutat att lägga ner högstadiet i Töcksfors hösten
2015. Vid nedläggningen kommer belastningen i sporthallen att minska med
cirka 10 timmar och på slöjdsalarna med cirka 6 timmar vilket ger möjlighet
att hyra ut dessa till SUTAB. Elever från Östervallskog kommer samtidigt att
börja vid Töcksfors skola men de är så få att det inte påverkar antalet timmar
i sporthallen och slöjdsalarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 § 45.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-24.
Förfrågan från SUTAB, ink. 2014-01-31.
Yrkande
Katarina Johannesson (C) yrkar, med bifall av Mats Andersson (C) och
Roland Kylén (C), att kommunstyrelsen inväntar resultatet av
lokalutredningen innan kommunen eventuellt ingår hyresavtal med extern
part med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om lokalutredning och
projektering av låg och mellanstadieskolorna.
Weine Johansson (M) yrkar, med bifall av Anna-Lena Knutsson (FP), bifall
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Katarina Johannessons förslag.
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Kommunstyrelsen

2014-03-19

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej-röster för Katarina
Johannessons förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets
förslag.
Ledamöter

Ärende nr 73

Pb

JA
Anna-Lena Knutsson
Lars Gustafsson
Weine Johansson
Katarina Johannesson
Roland Kylén
Mats Andersson
Kristina Kristiansson
Ulla-Britt Svensson
Mårten Karlsson
Payman Garmiani (tjänstg. ersättare)
Agneta Eklund (tjänstg. ersättare)

FP
FP
M
C
C
C
S
S
S
S
S

NEJ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totalt

8

3

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen hyr ut sporthall och slöjdsalar till SUTAB med
reservation för framtida behov för den kommunala skolan.
Reservation
Katarina Johannesson (C), Mats Andersson (C) och Roland Kylén (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation som bifogas
denna paragraf.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen, SUTAB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 74

2014-03-19

Dnr 2014/42.25

Skrivelse angående köp av mark för byggnation av
hyresrätter, del av Kyrkerud 1:13
FJ-Bygg AB har inkommit med en skrivelse om att få köpa en del av
Kyrkerud 1:13 som ägs av Årjängs kommun. Deras önskan är att anlägga två
stycken flerbostadshus för 50+ boende.
Idag är inte den önskade delen av Kyrkerud 1:13 detaljplanelagd sedan
tidigare. Åtgärden som önskas genomföra anses ha en allmän principiell
betydelse, vilket medför att en detaljplan skall utformas för att kunna
säkerställa lämplig markanvändning, bostad. Åtgärden skulle även angränsa
till ett LIS-område som det finns planer på att detaljplanelägga när LISutredningen har vunnit laga kraft.
Därför är förfrågan i enlighet med PBL kap 4 angående krav på reglering
med detaljplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 § 46.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-20.
Skrivelse om markköp, ink. 2014-01-30.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar markköpet.
2. Kostnaden för fastighetsregleringen betalas av FJ-Bygg AB.
3. FJ-Bygg AB får lämna in en ansökan om planbesked för
detaljplaneläggning för del av Kyrkerud 1:13.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen, FJ-Bygg AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 75

2014-03-19

Dnr 2013/442.29

Ombyggnation för höjd säkerhet i IFO:s lokaler –
Begäran om omdisponering inom
investeringsbudgeten 2014
Klara Arkitekter har tagit fram ett ritningsförslag med budget för en
ombyggnation av IFO:s lokaler för att höja säkerheten för personalen.
Ärendet har återremitterats för att kompletteras med förslag till finansiering.
I Investeringsbudgeten för 2014 finns 5000 000 kr avsatt till projekt 13106
”Nytt kök Silbodalskolan”. Projektet kommer att flyttas fram till år 2015 och
därmed skapas ett utrymme i 2014 års investeringsbudget med 5000 000 kr.
Finansieringsförslaget ligger därför i att omdisponera medel från projekt
13106 till projekt till ombyggnation IFO.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 § 47.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-01-22 § 10.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-01-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
En omdisponering inom investeringsbudgeten om 350 000 kr för år 2014
från projekt 13106 ” Nytt kök Silbodalskolan” till projekt för
ombyggnationen av IFO:s lokaler genomförs.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 76

2014-03-19

Dnr 2014/59.19

Inspektion av överförmyndarverksamheten
Länsstyrelsen Dalarnas län har genomfört inspektion av
överförmyndarverksamheten i Årjängs kommun.
Av inspektionen framgår att synpunkter som framförts vid tidigare
inspektioner, t ex beträffande delegationsordning, skyltning och öppettider,
har rättats till. Det framförs vidare att ersättningen till överförmyndarens
ersättare är mycket låg då denne deltar aktivt i handläggningen.
Aktförvaringen anses vara generellt god och betryggande. När det gäller
granskning av akter så framkommer bl a att överförmyndarspärr har saknats
på flera av kontona vilket är åtgärdat m.m.
Slutligen framförs att länsstyrelsen fick ett mycket positivt bemötande och
en bra genomgång av det arbete som genomförs. Det framfördes också
positiva synpunkter på att ett digitalt ärendehanteringssystem tagits i bruk.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 § 49.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-20.
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamet, daterat
2014-02-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 77

2014-03-19

Dnr 2014/69.00

Översyn av kommunens stiftelser och fonder
Årjängs kommun förvaltar idag 11 stiftelser och fonder. Nya regler för
stiftelser trädde i kraft den 1 januari 2010. Ändringarna har till syfte att
förbättra tillsynen för stiftelserna och att genomföra lättnader för stiftelser
när det gäller bokföring och revision m.m. Årjängs kommun har inte sett
över sitt innehav av stiftelser på många år. Kraven på registreringsskyldighet
för de mindre stiftelserna kan innebära att avgiften till tillsynsmyndigheten
är lika stor som den årliga avkastningen. Det kan därför vara lämpligt att se
över möjligheterna till permutation – ändringar i stiftelseföreskrifternas
ändamål, förvaltningsform eller hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad.
Man kan också ansöka om att få lägga samman flera stiftelser. Då kommunen

saknar egen kompetens kring stiftelsernas förvaltning bör också en
utbildning eller genomgång erbjudas stiftelsernas styrelser och förvaltare
(KS) för att tydliggöra befogenheter och ansvar. Ett förslag till uppdragsavtal
för rådgivningstjänst har lämnats av kommunens revisionsbyrå, PWC.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19 § 57.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-03-10.
Uppdragsbrev för rådgivningstjänster, daterat 2014-02-03
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun ska se över sina stiftelser och fonder i enlighet med
Uppdragsbrev för rådgivningstjänster.
2. Avtal ingås med PWC enligt upprättat förslag.
3. En utbildning ska ske för berörda förtroendevalda och tjänstemän.
4. Kostnaden belastas respektive stiftelse.

Expedieras till
Kommunchefen, kommunjuristen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 78

2014-03-19

Dnr 2013/363.20

Vindpark Årjäng NV etapp 2 – beslut enligt 16 kap 4 §
miljöbalken
Rabbalshede Kraft har till Länsstyrelsen i Örebro län inkommit med en
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att få anlägga 9 st vindkraftverk med
en maximal totalhöjd om 200 m i vindpark Årjäng NV etapp 2. Parken
planeras i direkt anslutning till Årjäng NV etapp 1. Parken ligger inom ett av
kommunens utpekade områden för vindkraft och benämns HolmerudMölnerud.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19 § 61.
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-03-05.
Ansökningshandlingar.
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun tillstyrker att vindpark Årjäng Nordväst etapp 2 uppförs.

Expedieras till
Bygg- och miljöchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 79

2014-03-19

Dnr 2014/43.11

Begäran om entledigande från uppdraget som
representant i näringslivsrådet, Maurice Leroy (S)
Kommunstyrelsens representant i näringslivsrådet, Maurice Leroy (S), begär
om entledigande från sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad 2014-02-03.
Kommunstyrelsens beslut
Maurice Leroy (S) entledigas från sitt uppdrag som representant i
näringslivsrådet.

Expedieras till
Maurice Leroy, kommunarkivarien

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 80

2014-03-19

Dnr 2014/43.11

Val av ny representant i näringslivsrådet efter Maurice
Leroy (S)
Maurice Leroy (S) har entledigats från sitt uppdrag som kommunstyrelsens
representant i näringslivsrådet. Ny representant ska utses.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad 2014-02-03.
Kommunstyrelsens beslut
Till ny representant i näringslivsrådet intill mandatperiodens utgång 2014
utses:
Annika Holmstrand (C), Vrängebol Nedanvägen, 672 93 Årjäng

Expedieras till
Annika Holmstrand, kommunarkivarien

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 81

2014-03-19

Dnr 2014/43.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare
i tillgänglighetsrådet, Maurice Leroy (S)
Kommunstyrelsens ersättare i tillgänglighetsrådet, Maurice Leroy (S), begär
om entledigande från sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad 2014-02-03.
Kommunstyrelsens beslut
Maurice Leroy (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
tillgänglighetsrådet.

Expedieras till
Maurice Leroy, kommunarkivarien

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 82

2014-03-19

Dnr 2014/43.11

Val av ny ersättare i tillgänglighetsrådet efter Maurice
Leroy (S)
Maurice Leroy (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i
tillgänglighetsrådet. Ny ersättare ska utses.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad 2014-02-03.
Kommunstyrelsens beslut
Till ny ersättare i tillgänglighetsrådet intill mandatperiodens utgång 2014
utses:
Payman Garmiani (S), Katjärnsvägen 23, 672 32 Årjäng

Expedieras till
Payman Garmiani, kommunarkivarien

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 83

2014-03-19

Dnr 2014/106.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsens arbetsutskott, Mats Andersson (C)
Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, Mats Andersson (C), begär om
entledigande från sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad 2014-03-12.
Kommunstyrelsens beslut
Mats Andersson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Expedieras till
Mats Andersson, kommunarkivarien

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 84

2014-03-19

Dnr 2014/106.11

Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
efter Mats Andersson (C)
Mats Andersson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ny ersättare ska utses.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterad 2014-03-12.
Kommunstyrelsens beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott intill mandatperiodens
utgång 2014 utses:
Annika Holmstrand (C), Vrängebol Nedanvägen, 672 93 Årjäng

Expedieras till
Annika Holmstrand, kommunarkivarien

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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