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Sammanträdesdatum

2014-05-14

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl 14.00-15.40

Beslutande

Ledamöter

Daniel Schützer (S) ordförande
Lars Gustafsson (FP)
Anna-Lena Knutsson (FP)
Weine Johansson (M)
Katarina Johannesson (C)
Roland Kylén (C)
Kristina Kristiansson (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Mårten Karlsson (S)

Ersättare

Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare
Eia Liljegren-Palmaer (V), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Lina Rådegård, administrativ chef
Annelie Pettersson, VD Årjängs Nät AB § 108
Elisabeth Skog, förvaltningsekonom § 109
Linda Sydengen, ekonomichef § 110

Justerare

Weine Johansson (M) och Annika Holmstrand (C)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 15 maj 2014

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lina Rådegård

Ordförande
Daniel Schützer (S)
Justerare
Weine Johansson (M)

Annika Holmstrand (C)

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

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
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Kommunstyrelsen

§ 105

2014-05-14

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2014-04-15.
Dnr KS 2014/17.17
Förelägganden efter kontroll av brandskyddet.
Dnr KS 2014/158.31
Upplåtelse av offentlig plats
Dnr KS 2014/159.31
Upplåtelse av offentlig plats
Dnr KS 2014/160.31
Upplåtelse av offentlig plats
Dnr KS 2014/161.31
Upplåtelse av offentlig plats
Dnr KS 2014/195.31
Upplåtelse av offentlig plats
Dnr KS 2014/196.31
Upplåtelse av offentlig plats
Dnr KS 2013/296.10 och KS 2013/405.00
Yttrande laglighetsprövning enligt kommunallagen
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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3(15)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 106

2014-05-14

Dnr

Anmälan av ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Bygg och miljönämnden protokollsutdrag 2014-04-16 §39 (KS
2014/109.20)
Planarbetets prioriteringar
2. Överklagan från Norge rörande vindkraftverk i Marker kommune.
(KS 2012/56.20)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

2014-05-14

§ 107

Näringslivsinformation
Kommunstyrelsens ordförande informerar i aktuella näringslivsfrågor.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-05-14

§ 108

Årjängs Nät AB – information från VD
VD för Årjängs Nät AB informerar om nuläget för fiberutbyggnaden i
Årjängs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 109

2014-05-14

Dnr 2014/194.04

Ekonomirapport för kommunstyrelsen per 2014-03-31
Årsprognosen för kommunsstyrelsen visar en kostnadsbild som förväntas
överstiga budget med ca -300 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, dat. 2014-04-22.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomirapport för kommunstyrelsen per 2014-03-31 godkänns.
2. Personalchefen och förvaltningsekonomen får i uppdrag att, på
kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni 2014, informera om
arbetet med den ekonomiska redovisningen inom
arbetsmarknadsenheten.

Expedieras till
Kommunchefen, förvaltningsekonomen, personalchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 110

2014-05-14

Dnr 2014/30.04

Ekonomirapport för Årjängs kommun per 2014-03-31
Årets resultat visar på ett förväntat överskott på + 11 021 tkr, vilket
motsvarar 2,14 % i förväntat resultat av summa skatter och statsbidrag.
Nämndernas prognos hamnar på en nettokostnad som överskrider den
budgeterade med -300 tkr. Den negativa avvikelsen återfinns hos
kommunstyrelsen.
Finansiellt netto har en prognos på +1 300 tkr i jämförelse med budget då det
budgeterade lånebehovet kan minskas med 20 Mkr på grund av likvida
medel avseende avtalspensioner som kommit kommunen tillgodo under två
års tid.
Skatter och statsbidrag har en prognos på + 4602 tkr enligt skatteprognos
den 29 april 2014. Denna ökning i jämförelse med budget grundar sig på
positiva siffror avseende ekonomisk tillväxt.
Årjängs Bostad AB redovisar per mars en prognos på +600 tkr som är i linje
med budgeterat resultat.
Årjängs Nät AB redovisar per mars ett ackumulerat resultat på -192 tkr, men
ingen årsprognos har inkommit.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-06.
Ekonomirapport för Årjängs kommun per 2014-03-31.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomirapport 2014-03-31 godkänns.
2. För de nämnder som befarar underskott skall en åtgärdsplan upprättas
med syfte att nå en budget i balans.

Expedieras till
Kommunchefen, ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-05-14

Kommunstyrelsen

§ 111

Dnr 2013/296.10

Begäran om förlängd tid från fullmäktigeberedningen
om arvoden, politisk organisation m.m.
En tillfällig fullmäktigeberedning tillsattes 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. Direktiven omfattar även en
genomlysning av nämndernas arbetssätt, översyn av de kommunala
intresseorganisationerna, framtagande av riktlinjer och principer för ett aktivt
mål- och strategiarbete för den löpande verksamhetsutvecklingen. Ett
uppdrag att synliggöra fullmäktiges roll i den politiska processen ingick
också i beredningens uppdrag. Beredningen förväntades vara klar med sitt
arbete senast den 15 maj 2014 men skulle lämna delförslag vid behov.
På grund av olika omständigheter har beredningen ännu hunnit arbeta
igenom och behandla samtliga direktiv och behöver därför anhålla hos
kommunfullmäktige om förlängs tid för sitt arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-14 § 101.
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2014-04-17 § 13.
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-04-10.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fullmäktigeberedningen anhåller hos kommunfullmäktige om förlängd tid
till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2014 för beredning
av direktiven:
-

"intresseråd och kommittéer och deras verksamhet och organisation"

-

"mål- och strategiarbete samt fullmäktiges roll i den pol. processen"

-

”en anpassning av förvaltningsorganisationen till nuvarande
nämndorganisation”

-

”partistöd”

KF
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§ 112

2014-05-14

Dnr 2011/183.25

Överlåtelse av del av fastigheten Årjäng SilbodalsBacka 1:74
Årjängs kommun har tecknat optionsavtal med Anni Logistic AB avseende
fastigheterna Årjäng Silbodals-Backa 1:80 och del av Årjäng SilbodalsBacka 1:74. Avtalet innebär att Anni Logistic AB har option om att förvärva
ovanstående fastigheter. Optionen gäller fram till 2014-06-30. Priset ska
grundas på värdering av fastigheten respektive det pris som fullmäktige
beslutat för industrimark.
Kommunfullmäktige har 2014-03-03 § 77 beslutat att sälja fastigheten
Årjäng Silbodals-Backa 1:80 för en köpeskilling om 1 026 000 kronor och
övriga villkor till Anni Logistic AB.
Ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats i
vilken avtalas att marken, del av Silbodals-Backa 1:74, regleras till den av
Anni Logistic AB förvärvade fastigheten Silbodals-Backa 1:80. En
ersättning på 15 kr per kvadratmeter ska betalas för marken när förrättningen
har vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-14 § 100.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-06.
Överenskommelse om fastighetsreglering
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-03 § 77
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-22 § 71
Option om förvärv av fastighet
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun överlåter genom fastighetsreglering del av
fastigheten Årjäng Silbodals-Backa 1:74 till Anni Logistic AB enligt
redovisat förslag till överenskommelse.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
erforderliga handlingar.

Justerandes sign
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§ 113

2014-05-14

Dnr 2014/112.04

Årsredovisning 2013 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 myndighetsgemensamorganisering
kring behov av arbetslivsinriktade rehabilitering.
Upprättad årsredovisning avseende 2013 visar ett resultat på + 0,7 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-04-15 § 82.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-04-08.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2013, Samordningsförbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, DalsEd, Säffle, Årjäng 2013 godkänns.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng beviljas ansvarsfrihet för år 2013.
3. Ansvarig tjänsteman bjuds in till ett kommande sammanträde för att
informera och diskutera Samordningsförbundets verksamhet.

KF
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§ 114

2014-05-14

Dnr 2014/68.35

Fettavskiljare, krav och riktlinjer
Enligt Allmänna bestämmelser för brukande av Årjängs kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning får inte fett i större mängder släppas till den
allmänna avloppsanläggningen. Fetthaltigt avloppsvatten riskerar att sätta
igen ledningar med kostsamma stopp och reparationer som följd.
Förslag till riktlinjer för fettavskiljare har tagits fram av miljöingenjör vid
Samhällsbyggnadsavdelningen, i syfte att klargöra vilka krav som ska gälla
vid utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten till de allmänna
avloppsanläggningarna. Riktlinjerna syftar till att underlätta för berörda
tjänstemän, exploatörer, företagare m.fl.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-04-15 § 80.
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse, dat. 2014-03-10.
Förslag till riktlinjer, ”Fettavskiljare, krav och riktlinjer”.
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för fettavskiljare, ”Fettavskiljare, krav och riktlinjer”, fastställs.

Expedieras till
Miljöingenjören
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Kommunstyrelsen

§ 115

2014-05-14

Dnr 2014/72.35

Tilläggsbestämmelser till ABVA
Enligt Allmänna bestämmelser för brukande av Årjängs kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning får inte farliga/skadliga ämnen släppas till
den allmänna avloppsanläggningen i större mängder. Vid anslutning av
processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan skada
uppstå på t.ex. ledningar, processen i reningsverket eller påverka
slamkvaliteten negativt beroende på processavloppsvattnets egenskaper och
innehåll av skadliga ämnen.
Förslag till tilläggsbestämmelser till ABVA har tagits fram av miljöingenjör
vid Samhällsbyggnadsavdelningen, i syfte att klargöra vilka krav som ska
gälla vid anslutning av olika verksamheter/industrier till de allmänna
avloppsanläggningarna.
Riktlinjerna syftar till att underlätta för berörda tjänstemän, exploatörer,
företagare m.fl.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-04-15 § 81.
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse, dat. 2014-03-10.
Tilläggsbestämmelser till ABVA.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tilläggsbestämmelser till ABVA fastställs.

KF
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§ 116

Dnr 2014/187.04

Årsredovisning för stiftelsen Årjängs kommuns
samfond, stiftelsen Anders o Karl Olssons
donationsfond, stiftelsen Abel Enokssons
donationsfond samt stiftelsen Helmer Anderssons
donationsfons
Årsbokslut för 2013 har upprättats för stiftelserna som förvaltas av
kommunstyrelsen har upprättats:
-

Årjängs kommuns Samfond

-

Anders och Karl Olssons donationsfond

-

Abel Enokssons donationsfond

-

Helmer Anderssons donationsfond

Beslutsunderlag
Redovisningsansvarigs tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-05.
Årsbokslut 2013 med bilagor för ovan nämnda stiftelser.
Kommunstyrelsens beslut
Årsbokslut 2013 för ovan nämnda stiftelser godkänns samt undertecknas av
samtliga ledamöter i kommunstyrelsen.
Jäv
Kristina Kristiansson (S) deltar ej i beslutet gällande stiftelserna Anders o
Karl Olssons donationsfond samt Abel Enokssons donationsfond på grund
av jäv.

Expedieras till
Redovisningsansvarig
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§ 117

2014-05-14

Dnr 2014/67.20

Planbesked – detaljplaneändring för del av SilbodalsPrästgården 1:9 – avvikelse från översiktsplanen
Det har inkommit en begäran från samhällsbyggnadskontoret som vill
möjliggöra för personalparkering för del av fastigheten Silbodals-Prästgård
1:9. Idag är det markanvändningen natur och för att få anlägga
personalparkering måste det ske en detaljplaneändring. Personalparkeringen
är till för den nya förskolan som håller på att prospekteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2014-04-14 § 91.
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 2014-03-19 § 55.
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse, dat. 2014-02-26.
Gällande detaljplan för Violvägen, antagen 2009-03-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
För att möjliggöra detaljplaneändring för del av Silbodals-Prästgård 1:9
medges en avvikelse från gällande översiktplan för Årjängs kommun.

KF
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