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Sammanträdesdatum

2014-06-11

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl 14.00-18.15

Beslutande

Ledamöter

Daniel Schützer (S) ordförande
Lars Gustafsson (FP)
Weine Johansson (M)
Katarina Johannesson (C)
Roland Kylén (C)
Kristina Kristiansson (S), ej § 145
Ulla-Britt Svensson (S)
Mårten Karlsson (S)
Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare
Therese Gustafsson (FP), tjänstgörande ersättare
Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare
Ersättare

Robin Olsson (M), icke tjänstgörande ersättare
Torgny Sjögren (S), icke tjänstgörande ersättare
Susanne Johansson (S), icke tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Justerare

Ingemar Rosén, kommunchef
Lina Rådegård, administrativ chef
Ulrika Sandzén, förbundschef BÅDESÅ § 120
Christer Larsson, personalchef § 121
Tommy Norén, chef arbetsmarknadsenheten § 121
Linda Sydengen, ekonomichef §§ 122-123, 129
Marita Närtell, näringslivsutvecklare § 124
Tomas Lennartsson, plan- och lovingenjör § 125
Camilla Högdahl, miljöingenjör § 126
Weine Johansson (M), Kristina Kristiansson (S), Therese Gustafsson

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 12 juni 2014

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

118-149

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

Kristina Kristiansson (S)

Therese Gustafsson (FP) § 145

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

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-06-11

Datum då anslaget sätts upp

2014-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-07-04
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Sammanträdesdatum

2014-06-11

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 118 Dnr

Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................ 4
§ 119 Dnr

Anmälan av ärenden för kännedom .................................................................... 5
§ 120 Dnr 2008/256.01

Information från BÅDESÅ ................................................................................... 6
§ 121

Ekonomisk redovisning för arbetsmarknadsenheten ........................................... 7
§ 122 Dnr 2014/194.04

Tertialrapport per 2014-04-30 för kommunstyrelsen ............................................ 8
§ 123 Dnr 2014/30.04

Tertialrapport per 2014-04-30 för Årjängs kommun ........................................... 10
§ 124

Näringslivsinformation – samarbete med Norge ................................................ 13
§ 125 Dnr 2014/46.21

Remiss: Förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd i Värmlands
län ..................................................................................................................... 14
§ 126 Dnr 2014/178.35

Dagvattenpolicy för Årjängs kommun ................................................................ 16
§ 127 Dnr 2014/187.04

Årsredovisning H Allan Parks minnesfond......................................................... 17
§ 128 Dnr 2014/201.04

Bokslut 2013 för Värmlands läns vårdförbund ................................................... 18
§ 129 Dnr 2014/31.04

Budget för Årjängs kommun 2015 – 2017 ......................................................... 19
§ 130 Dnr 2012/123.04

Medborgarförslag om rivning av järnvägen för gångväg/skidspår...................... 23
§ 131 Dnr 2012/90.10

Medborgarförslag om rivning och städning av fastigheten
Strandtorpet ...................................................................................................... 24
§ 132 Dnr 2012/197.30

Medborgarförslag om att göra Västanåsvägen till huvudled .............................. 25
§ 133 Dnr 2014/12.13

Medborgarförslag. Bevara DVVJ dressinbanan Årjäng – Gustavsfors............... 26
§ 134 Dnr 2014/168.13

Avtal om flyktingmottagande ............................................................................. 27
§ 135 Dnr 2013/348.31

Motion om alternativ trafiklösning för korsningen Västra
Fågelviksvägen E18 .......................................................................................... 28
§ 136 Dnr 2013/357.50

Medborgarförslag om övergångsställe samt hastighetsbegränsning,
Sveavägen i Årjäng ........................................................................................... 29

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-06-11

Kommunstyrelsen

§ 137 Dnr 2014/170.04

Ramförändring 2014 – från bygg- och miljönämnden till
kommunstyrelsen .............................................................................................. 30
§ 138 Dnr 2013/407.00

Gemensam nämnd för samverkan inom överförmyndarverksamheten
i Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner .............................................................. 31
§ 139 Dnr 2012/172.10

Motion om trygghetsbostäder ............................................................................ 34
§ 140 Dnr 2014/227.04

Ekonomisk ersättning och kostnadstäckning från stiftelser som
förvaltas av Årjängs kommun ............................................................................ 35
§ 141 Dnr 2010/233.31

Trafikplats E18 vid Hajom, avtal med Trafikverket ............................................. 36
§ 142 Dnr 2014/205.31

Driftbidrag enskilda vägar ................................................................................. 37
§ 143 Dnr 2013/408.14

Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs
kommun ............................................................................................................ 38
§ 144 Dnr 2014/146.04

Granskning av Årjängs kommuns årsredovisning 2013 ..................................... 39
§ 145 Dnr 2014/212.04

Ansökan om investeringsmedel till fiberutbyggnad i Årjängs kommun ............... 40
§ 146 Dnr 2014/150.04

Ombudgetering från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen 2014 – kost och lokalvård ..................................................... 41
§ 147 Dnr 2014/154.04

Omdisponering av investeringsbudget 2014, från IT-avdelningen till
medborgarservice ............................................................................................. 42
§ 148 Dnr 2014/144.13

Årsredovisning 2013 för hjälpmedelsnämnden Värmland .................................. 43
§ 149 Dnr 2014/81.70

Revisorernas granskning av Vård, omsorg och stöd för personer med
missbruks- och beroendeproblem ..................................................................... 44
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 118

2014-06-11

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2014-05-28
samt 2014-06-03.
Bostadsanpassningsbidrag
Upplåtelse av offentlig plats
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 119

2014-06-11

Dnr

Anmälan av ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet
2. IVO s sammanställning av patientnämndernas redovisade iakttagelser
2013
3. Drift- och servicenämndens protokoll 140516
4. Länsstyrelsens beslut detaljplan för del av Töcksmarks-Stom 2:4 m.fl
(Lindudden etapp 2)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 120

2014-06-11

Dnr 2008/256.01

Information från BÅDESÅ
Förbundschefen informerar om verksamheten inom samordningsförbundet
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng. Förbundet har till syfte att
bidra till en väl fungerande samverkan och syfta till att individerna uppnår
eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-11

§ 121

Ekonomisk redovisning för arbetsmarknadsenheten
Personalchefen och chef för arbetsmarknadsenheten informerar om det
ekonomiska läget på arbetsmarknadsenheten. Prognosen för helåret har
minskat till -700 tkr på grund av att man upptäckt felaktiga bokföringar.
Underskottet består till största delen av att verksamheten budgeterat för höga
intäkter i förhållande till verkligheten. Verksamheten arbetar med att
förbättra budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen och har bland
annat tätare kontakter med ekonomiavdelningen för att få en bättre
uppföljning.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 122

2014-06-11

Dnr 2014/194.04

Tertialrapport per 2014-04-30 för kommunstyrelsen
Tertialrapporten visar för perioden ett underskott på -382 tkr. Det här
underskottet beror på; medlemsavgifter +35 tkr, ÅBAB försäljning verktyg
och bilar +273 tkr, statsbidragsberättigade vägar –250 tkr, byte av golvränna
Årjängs räddningsstation - 125 tkr, utbildning nyanställda räddningstjänsten
–50tkr, reparation Silbodalskolan –38 tkr, AME –710 tkr, reavinst +710 tkr,
Grundlönekostnader personalavdelningen –77 tkr och fackliga organisationer
–150 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-27.
Tertialrapport.
Yrkande
Katarina Johannesson (C) yrkar att förvaltningen uppmanas att inkomma
med extra budgetäskanden innan åtgärder vidtas som medför att
verksamheten drar över den beslutade budgeten.
Roland Kylén (C) yrkar att räddningschefen får i uppdrag att redovisa varför
man har bytt golvränna på Årjängs räddningsstation.
Daniel Schützer (S) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att se över en
eventuell möjlighet till budgetförstärkningen för kommunstyrelsen under
innevarande år.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan bifalla samtliga
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller samtliga yrkanden.
Kommunstyrelsens beslut
1. Tertialrapport per 2014-04-30 godkänns.
2. Förvaltningen uppmanas att inkomma med extra budgetäskanden
innan åtgärder vidtas som medför att verksamheten drar över den
beslutade budgeten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-11

3. Räddningschefen får i uppdrag att redovisa varför man har bytt
golvränna på Årjängs räddningsstation.
4. Kommunchefen får i uppdrag att se över en eventuell möjlighet till
budgetförstärkningen för kommunstyrelsen under innevarande år.

Expedieras till
Ekonomichefen, kommunchefen, cheferna inom KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 123

2014-06-11

Dnr 2014/30.04

Tertialrapport per 2014-04-30 för Årjängs kommun
Prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat på +10,5 mkr och det är en klar
förbättring gentemot budget med + 5,1mkr. Justerat resultat enligt
kommunallagens balanskrav innebär ett förväntat resultat på +7,9 mkr.
Orsak till det förbättrade resultatet är en förbättrad skatteprognos i
jämförelse med den prognos som budget 2014 var baserat på.
Det är den svenska ekonomin som spås bättre ekonomisk tillväxt för året
med en minskning av arbetslösheten som följd.
Det fortsatt låga ränteläget samt lägre upplåningsbehov i jämförelse med
budget bidrar även det till det förbättrade resultatet för kommunen.
Två av nämnderna har dock svårt att få en budget i balans, Barn- och
utbildningsnämnden som redovisar en avvikelse gentemot budget på -2,4
mkr samt Kommunstyrelsen -0,4 mkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-02
Tertialrapport för Årjängs kommun per 2014-04-30.
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar, med bifall av Katarina Johannesson (C) och
Roland Kylén (C), att meningen i punkten 9 i avsnitt 2. Framtiden i barnoch utbildningsnämndens tertialrapport ska tas bort.
Daniel Schützer (S) yrkar avslag för Annika Holmstrands yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Annika
Holmstrands yrkande avslås.
Yrkande
Katarina Johannesson (C) yrkar, med bifall av Annika Holmstrand (C) och
Roland Kylén (C), att en extern gemomlysning görs av barn- och
utbildningsnämndens verksamhet för att tillgodogöra kommunstyrelsens
uppsiktsplikt.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-11

Daniel Schützer (S) yrkar avslag för Katarina Johannessons yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Katarina
Johannessons yrkande avslås.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Daniel Schützers förslag.
Nej-röst för Katarina Johannessons förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Daniel Schützers förslag och 3 nej-röster för Katarina
Johannessons förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Daniel Schützers
förslag.
Ledamöter

Pb

Daniel Schützer
Lars Gustafsson
Weine Johansson
Katarina Johannesson
Roland Kylén
Kristina Kristiansson
Ulla-Britt Svensson
Mårten Karlsson
Annika Holmstrand
Therese Gustafsson (tjänstg. ersättare)
Agneta Eklund (tjänstg. ersättare)

S
FP
M
C
C
S
S
S
C
FP
S

Ärende nr
123
JA
NEJ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totalt

8

3

Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att
inkomma med en åtgärdsplan för att komma inom budgetram.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
ordförandes förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandes förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tertialrapport 2014-04-30 godkänns.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-11

2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att inkomma med en
åtgärdsplan för att komma inom budgetram.
Reservation
Katarina Johannesson (C), Annika Holmstrand (C) och Roland Kylén (C)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Katarina
Johannessons förslag.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-11

§ 124

Näringslivsinformation – samarbete med Norge
Näringslivsutvecklaren informerar om ett pågående samarbete med norska
Marker kommune. Ett förslag till samarbetsprogram Interreg Sverige-Norge
2014 – 2020. Programmets syfte och mål är att genom ett
gränsöverskridande samarbete skapa förutsättningar för en ekonomisk stark
region med en attraktiv livsmiljö.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 125

2014-06-11

Dnr 2014/46.21

Remiss: Förslag till nytt beslut om utvidgat
strandskydd i Värmlands län
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 14 § miljöbalken lämnat ett förslag till
beslut om utvidgat strandskydd för sjöar och vattendrag i Värmlands län.
Efter den 31 december 2014 gäller utvidgat strandskydd endast inom de
områden där beslut fattats enligt den nya lagstiftningen.
Kommunen har fram till den 19 juni 2014 möjlighet att yttra sig över
länsstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Plan- och lovingenjörens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-26.
Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd.
Region Värmlands remissyttrande.
Förslag till yttrande.
Tilläggsyrkande
Roland Kylén (C) yrkar, med bifall av Lars Gustafsson (FP), Annika
Holmstrand (C), Katarina Johannesson (c) samt samtliga socialdemokratiska
ledamöter, att följande tillägg görs: Länsstyrelsen uppmanas att genomföra
en konsekvensanalys för påverkan på Årjängs kommun vad gäller
äganderätten, proportionalitetsprincipen, inflyttning, näringsverksamhet i
sjönära läge och att detta är i enlighet med riksdagsdirektivet.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Roland Kyléns tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Roland Kyléns yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Upprättat yttrande fastställs som kommunens remissvar i ärendet.
2. Länsstyrelsen uppmanas att genomföra en konsekvensanalys för
påverkan på Årjängs kommun vad gäller äganderätt,

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2014-06-11

Kommunstyrelsen

proportionalitetsprincipen, inflyttning, näringsverksamhet i sjönära
läge och att detta är i enlighet med riksdagsdirektivet.

Expedieras till
Plan- och lovingenjören

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 126

2014-06-11

Dnr 2014/178.35

Dagvattenpolicy för Årjängs kommun
I Årjängs kommun saknas policy och riktlinjer för hur dagvatten skall
hanteras och omhändertas vid byggnation och liknande. Utgångspunkten för
dagvattenpolicyn är att skapa långsiktigt hållbara system som ska fungera
tillfredsställande för Årjängs kommun under en lång tid framöver.
Dagvattenpolicyn fastställer vissa grundprinciper som ska gälla för Årjängs
kommuns syn på omhändertagande av dagvatten. En fördjupning av
dagvattenpolicyn, en dagvattenstrategi, skall tas fram i samband med
framtagandet av en kommunal VA-plan för Årjängs kommun.
Dagvattenstrategin skall vara en fördjupning av dagvattenpolicyn och skall
ge ett än mer konkret underlag till tjänstemän, politiker, fastighetsägare,
verksamhetsutövare, exploatörer m.fl. i frågor rörande dagvatten och dess
omhändertagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 117.
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-07.
Förslag till dagvattenpolicy.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Dagvattenpolicy för Årjängs kommun antas.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 127

2014-06-11

Dnr 2014/187.04

Årsredovisning H Allan Parks minnesfond
Årsredovisning för 2013 har upprättats för stiftelsen H Allan Parks
minnesfond
Beslutsunderlag
Redovisningsansvarigs tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-26.
Årsredovisning 2013 med bilagor för H Allan Parks minnesfond
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning 2013 för H Allan Parks minnesfond godkänns samt
undertecknas av samtliga ledamöter i kommunstyrelsen.

Expedieras till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 128

2014-06-11

Dnr 2014/201.04

Bokslut 2013 för Värmlands läns vårdförbund
Värmlands läns Vårdförbund har översänt bosklutshandlingar för behandling
och ställningstagande om ansvarsfrihet i kommunernas fullmäktigeförsamlingar.
Beslutsunderlag
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2014-05-22 § 88.
Tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-19.
Förvaltnings- och revisionsberättelse för 2013 för Värmlands läns
Vårdförbund.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bokslut 2013 för Värmlands läns vårdförbund godkänns.
2. Styrelsen för Värmlands läns vårdförbund beviljas ansvarsfrihet.

KF

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 129

2014-06-11

Dnr 2014/31.04

Budget för Årjängs kommun 2015 – 2017
Enligt beslutad tidsplan för budgetarbetet 2015-2017 skall
kommunfullmäktige den 23 juni fatta beslut om budget 2015 samt
flersårsplan 2016-2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-06-03 § 128.
Socialchefens konsekvensbeskrivning, dat. 2014-05-29.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2014-06-02 § 35.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-05-28 § 123.
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2014-05-22 § 86.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 2014-05-38 § 38.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-05-13 §§ 89-93.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-03-26 § 68.
Yrkande
Lars Gustafsson (FP) yrkar bifall till Nya alliansens budgetförslag.
Katarina Johannesson (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
med följande ändringar:

Justerandes sign

-

barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 3 400 000 kr
som flyttas till ett centralt utrymme,

-

kommunstyrelsens budget minskas med 1 250 000 kr genom att
kommunstyrelsen får i uppdrag att minska kostnaderna för
fastighetsbeståndet,

-

kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en organisationsförändring
med samordning mellan medborgarkontoret/turistverksamheten och
den administrativa avdelningen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Propositionsordning
Ordförande meddelar att Daniel Schützers förslag är huvudförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
1. Lars Gustafssons och Katarina Johannessons förslag ställs mot
varandra för att utse motförslag till Daniel Schützers förslag.
2. Daniel Schützers förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen
utser som motförslag.
Ordförande ställer Lars Gustafssons och Katarina Johannessons förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen utser Lars Gustafssons förslag till
motförslag.
Ordförande ställer Daniel Schützers förslag mot Lars Gustafssons förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Schützers
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Budget 2015

1. Driftsplan 2015 fastställs till
Nämnd/styrelse

Tkr

- Barn och utbildningsnämnden

213 999 tkr

- Stöd- och omsorgsnämnden

188 730 tkr

- Kultur- och fritidsnämnden

19 225 tkr

- Kommunstyrelsen

95 727 tkr

- Bygg- och miljönämnden

2 003 tkr

Centralt utrymme

3 400 tkr

Justering finans drift

12 100 tkr

Summa

535 184 tkr

Avgår internredovisning

-52 675 tkr

Avskrivningar

34 450 tkr

Verksamhetens nettokostnader

516 959 tkr

2. Skattesatsen för år 2015 fastställs till 22,45 kr.
3. Låneramen utökas med 44 mkr till 284 mkr.
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4. Årets resultat budgeteras till 7 027 tkr.
5. De finansiella målen för år 2015 fastställs till 1,3 %.
6. Verksamhetsmålen för 2015 fastställs.
7. Driftramen för barn- och utbildningsnämnden ökas med 2,8 mkr för
2015 i jämförelse med driftsplan dat. 2014-05-27.
8. Driftramen för stöd- och omsorgsnämnden ökas med 2,3 mkr för
2015 i jämförelse med driftsplan dat. 2014-05-27.
9. Driftramen för kommunstyrelsen ökas med 507 tkr för 2015 i
jämförelse med driftsplan dat. 2014-05-27.
10. Stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de
fackliga parterna se över bemanningen inom hemtjänsten.
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för fördelning
av driftsbidrag till enskilda vägar som säkerställer att budgeten hålls.
12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ytterligare utreda tjänsten som
personalstrateg innan slutgiltigt beslut fattas.
13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till
avsättning för återställande av lägenheter efter förskoleverksamheten.
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att minska kostnaderna för
fastighetsbeståndet.
15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en organisationsförändring
med samordning mellan medborgarkontoret/turistverksamheten och
den administrativa avdelningen.
16. Investeringsutrymmet minskas med 10 mnkr för 2015 i jämförelse
med lagd flerårsplan.
17. Investeringsutrymmet för 2015 fastställs till 80,5 mkr.
Flerårsplan 2016 – 2017

1. Flerårsplan för drift åren 2016 – 2017 fastställs till

Justerandes sign

Nämnd/styrelse

2016(tkr)

2017 (tkr)

Kommunstyrelsen

94 775

94 775

Bygg- o miljönämnden

1 983

1 983

Kultur- o fritidsnämnden

19 033

19 033

Barn- o utbildningsnämnden

210 727

210 727

Stöd- och omsorgsnämnden

186 865

186 865

Justering finans drift

12 900

13 900

Utdragsbestyrkande
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Centralt utrymme

3 400

3 400

Ökning ram nämnd

20 053

39 562

Summa

549 736

570 245

Avgår internredovisning

- 52 675

- 52 675

Avskrivningar

36 250

34 350

Verksamhetens nettokostnad

533 311

551 920

2. Ett effektiviseringsmål med 1 % har arbetats in i ramtilldelningen för
åren 2016.
3. Låneramen utökas för 2016 med 10 mkr till 294 mkr och för 2017
minskar den med 5 mkr till 289 mkr.
4. Årets resultat för 2016 budgeteras till 8 157 tkr och för 2017 till
6 069 tkr.
5. De finansiella målen för år 2016 fastställs till 1,5 % och för 2017 till
1,1 %.
6. Investeringsutrymmet för 2016 fastställs till 48,4 mkr och för 2017
till 30 mkr.
Den fortsatta budgetprocessen

1. Nämnderna skall besluta om detaljbudget avseende driften åren 2015
– 2017 senast den 30 augusti 2014.
2. Nämnderna skall upprätta förslag till investeringsbudget för åren
2015 – 2017 senast den 30 augusti 2014.
Reservation
Katarina Johannesson (C), Annika Holmstrand (C) och Roland Kylén (C)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Katarina
Johannessons förslag.
Lars Gustafsson (FP), Weine Johansson (M) och Therese Gustafsson (FP)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Lars Gustafssons
förslag.
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2014-06-11

Dnr 2012/123.04

Medborgarförslag om rivning av järnvägen för
gångväg/skidspår
Stefan Mogren väcker ett medborgarförslag om gång- och cykelväg längs
järnvägen i Årjäng, från Årjängs centrum och söderut. Han menar att
järnvägen används sällan och skulle bli mer nyttjad, av fotgängare under
sommartid och av skidåkare under vintern, om den gjordes om till gång- och
cykelväg.
I samband med byggnation av den nya högstadieskolan har rälsen från
järnvägsområdet till skolan avlägsnats under 2013. I år plockas rälsen bort i
samband med Vattenfalls kabelomläggning från Västanåsvägen till väg 172
vid Kyrkerud. En asfaltering av sträckan järnvägsområdet-Silbodalskolan
görs under 2014 för att öka framkomligheten till skolan. Sträckan
Västanåsvägen-Kyrkerud ordningsställs så att gående på sommartid och
skidåkare vintertid lättare ska ta sig fram. Någon ytterligare rälsborttagning
är inte planerad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-14 § 97.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-04-24.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-28 § 70.
Medborgarförslag, ink. 2012-04-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Järnvägen ersätts med en gång- och cykelväg från Årjängs centrum
och söderut till Kyrkerud.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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§ 131
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Dnr 2012/90.10

Medborgarförslag om rivning och städning av
fastigheten Strandtorpet
Henrik Nilsson väcker ett medborgarförslag om rivning och städning av
fastigheten Strandtorpet i Årjäng. Fastigheten ägs av Årjängs kommun sedan
flera år tillbaka. De senaste åren har förfallet ökat - delar av takplåten på
ladugården blåst av och skadegörelse på huset har skett i form av krossade
glasrutor och inbrott. Delar av fårstängslet har monterats ner men
fortfarande återstår en del arbete. Henrik Nilsson menar att det inte finns
någon ekonomisk vinst med att renovera fastigheten och föreslår att den
istället rivs och städas under kommande sommar.
Under 2013 har kommunen åtgärdat fastigheten för att ingen ska kunna ta sig
in i huset genom att fönster och entrédörrar satts igen och logbron tagits bort
i avvaktan på politiska beslut om vad som ska ske med Strandtorpet.
Fastigheten har också diskuterats i budgetprocessen och förslag finns att den
säljs i befintligt skick då kommunen inte har för avsikt att renovera eller
uppföra några nya byggnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-14 § 98.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-04-24.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23 § 51.
Medborgarförslag, ink. 2012-03-12.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastigheten ska säljas i befintligt skick
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Dnr 2012/197.30

Medborgarförslag om att göra Västanåsvägen till
huvudled
Annakarin Snahr väcker ett medborgarförslag om att göra Västanåsvägen till
huvudled. Idag gäller högerregeln på aktuell vägsträcka mellan
Kyrkerudsvägen och länsväg 172. En förändring av Västanåsvägen till
huvudled skulle även underlätta för utryckningsfordon från
räddningstjänsten.
En huvudled är en kraftigt trafikerad väg där högerregeln är otillräcklig.
Huvudleden ger trafikanter företräde på anslutande och korsande vägar
vilket skulle inverka negativt på trafiksäkerheten på Västanåsvägen. I dag
när högerregeln gäller är trafikanterna skyldiga att visa hänsyn vid möte med
andra trafikanter. Det är positivt då många barn rör sig i området gåendes,
cyklande eller mopedåkandes på väg till eller ifrån skolor och sporthallar.
Västanåsvägen är heller inte kraftigt trafikerad, sett över ett dygn, vilket
annars skulle vara ett argument att göra om vägen till huvudled. Beträffande
räddningstjänsten/ambulansen så har de vid larm blåljus och tuta vilket ger
dem företräde om behov skulle uppstå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-14 § 99.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-04-24.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 110.
Medborgarförslag, ink. 2012-08-24.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Västanåsvägen görs inte om till huvudled.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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§ 133
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Dnr 2014/12.13

Medborgarförslag. Bevara DVVJ dressinbanan Årjäng –
Gustavsfors
Victoria Grünewald har lämnat in ett medborgarförslag där hon motsätter sig
en nedläggning av dressintrafiken mellan Årjängs och Gustavsfors. Hon
föreslår i ett antal punkter att kommunen ska göra en riskanalys om hur en
nedläggning av dressintrafiken påverkar turismverksamhetens och handelns
intäkter.
Chef Medborgarservice har tidigare fått i uppdrag av kommunstyrelsen att
utreda om det finns möjlighet att rusta upp och asfaltera järnvägsbanken
mellan Årjäng och Gustavsfors. I det uppdraget så kommer kontakter att tas
med företrädare för turismverksamheten för att se hur dressintrafiken och en
eventuell asfaltering av banvallen påverkar deras verksamhet. I uppdraget
ligger även att försöka förutse hur stort önskemålet och behovet är för en
cykelbana.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-14 § 102.
Chef Medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2014-03-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-03 § 13.
Medborgarförslag, daterat 2014-01-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2013-12-17 § 311.
Chef Medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-18.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Victoria Grünewald meddelas att utredning pågår om en eventuell
upprustning och asfaltering av järnvägsbanken mellan Årjäng och
Gustavsfors.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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§ 134
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Dnr 2014/168.13

Avtal om flyktingmottagande
Årjängs kommun har en överenskommelse om flyktingmottagande som
gäller tillsvidare. Denna överenskommelse innebär att Årjängs kommun
årligen ska ta emot 20 flyktingar eller andra skyddsbehövande.
Överenskommelsen är undertecknad av kommunstyrelsens ordförande i
Årjäng och landshövdingen i Värmland. En integrationssamordnare är
anställd inom individ- och familjeomsorgen och ansvarar för kommunens
flyktingmottagande. Länsstyrelsen Värmland framställer 2013-11-22 om
behov av att kommunen skriver en tilläggsöverenskommelse som gäller
under 2014 och 2015 på 35 – 40 anvisningsbara platser per år.
Stöd- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kommunstyrelsen
skriver en tilläggsöverenskommelse, som gäller under 2014 och 2015, om att
Årjängs kommun upplåter 30 anvisningsbara platser per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-14 § 103.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2014-04-10 § 50.
Socialchefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-03-06.
Kommunstyrelsens beslut
1. En tilläggsöverenskommelse, som gäller under 2014 och 2015, skrivs
om att Årjängs kommun upplåter 30 anvisningsbara platser per år.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

Expedieras till
Stöd- och omsorgsnämnden, socialchefen
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§ 135

2014-06-11

Dnr 2013/348.31

Motion om alternativ trafiklösning för korsningen
Västra Fågelviksvägen E18
Daniel Markstedt (S) har inkommit med en motion om att leda om Västra
Fågelviksvägen så att den leds söder om skolan, via en bro över kanalen och
fram till vägkorsningen vid Töcksfors shoppingcenter.
Förslaget har tidigare varit diskuterat men genomfördes aldrig. Utvecklingen
i Töcksfors har från år 2005 gått i snabb takt och Trafikverket tillsammans
med Årjängs kommun har sett behovet av ett trafiksäkrare E18. En förstudie
har gjorts av genomfarten i Töcksfors och ligger nu till grund för den
arbetsplan som Trafikverket ska ta fram gällande trafiksäkerhetsåtgärder på
E18. Samtidigt arbetar Thon-gruppen med ändring av detaljplan för att
kunna genomföra en stor utbyggnad västerut av shoppingcentrat. Den
utbyggnaden medför att nuvarande utfart från handelsområdet till E18 stängs
och ersätts med en rondell på Europavägen. Att då få in trafik från Västra
Fågelvik via en bro in i handelsområdet skulle försvåra trafiksituationen
både för Thon-gruppen samt Trafikverket som är väghållare av Västra
Fågelviksvägen.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att med anledning av förstudien som
nu är en beslutshandling hos Trafikverket och Thon-gruppens planer, som är
långt framskridna, så bör dessa processer fortsätta för att få till stånd en
trafiksäkrare genomfart i Töcksfors inom en snar framtid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-14 § 104.
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut 2014-03-06 § 22.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-01-03.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-28 § 156.
Motion, ink 2013-10-02.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Daniel Markstedts (S) motion om alternativ trafiklösning avslås.
KF
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§ 136
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Dnr 2013/357.50

Medborgarförslag om övergångsställe samt
hastighetsbegränsning, Sveavägen i Årjäng
Ingmar Danielsson har inkommit med två medborgarförslag om dels att
anlägga nytt övergångsställe och dels att hastighetsbegränsa hela Sveavägen
till 30 km/h. Förslagsställaren önskar att ett övergångsställe anläggs mellan
parkeringen på norra sidan Sveavägen och missionskyrkans infart med
hänsyn till besökare. En hastighetssänkning till 30 km/h från Tingsgatans
utfart till viadukten under E18 bör också göras, enligt Ingmar Danielsson.
Under 2013 beslutade kommunfullmäktige om att farthindren vid
missionskyrkan skulle tas bort efter yttrande av bygg- och miljönämnden
som ställde sig positiv till att ta bort väghindren.
Samhällsbyggnadsavdelningen yttrade sig också i frågan och gällande
problematik med hastighetsöverträdelser så hade inga rapporterats.
Sveavägen är idag relativt lågt belastad av trafik under dygnet och besökare
till missionskyrkan kan korsa gatan utan större besvär. Behovet att anlägga
ett nytt övergångsställe anser samhällsbyggnadsavdelningen inte i dagsläget
vara motiverad och inte en hastighetssänkning upp till E18 heller.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-14 § 105.
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut 2014-03-06 § 21.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-01-03.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-28 § 158
Medborgarförslag, ink 2013-10-11.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås och anses därmed besvarat.
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§ 137
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Dnr 2014/170.04

Ramförändring 2014 – från bygg- och miljönämnden till
kommunstyrelsen
Inom bygg och miljönämndens ekonomiska verksamhet finns en verksamhet
2154 benämnd MBK och CFD avtal. Denna verksamhet handlades tidigare
av personal inom nämndens verksamhetsområde men är nu överflyttad till
personal inom kommunstyrelsens verksamhetsområde samhällsbyggnad.
Hos samhällsbyggnad uppstår därför en årlig kostnad på 550 tkr och medel
för detta finns för närvarande inom bygg och miljönämndens budgetram
verksamhet 2154. Det är dock lämpligt att medel finns tillgängligt i den
budgetram där kostnaden uppstår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-14 § 106.
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut 2014-04-16 § 40.
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-03-18.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medel om 550 tkr i verksamhet 2154 MBK och CFD avtal överförs till
kommunstyrelsen ansvar 3300.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 138
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Dnr 2013/407.00

Gemensam nämnd för samverkan inom
överförmyndarverksamheten i Säffle, Åmåls och
Årjängs kommuner
Kommunerna Säffle, Årjäng och Åmål bedriver idag överförmyndarverksamhet var för sig.
Kommunerna har genomfört en utredning kring framtida samverkan mellan
överförmyndarverksamheterna. Utredningen visar att det finns goda skäl för
att samarbeta kring en gemensam överförmyndarnämnd.
Ett förslag har utarbetats som innebär att Åmål, Säffle och Årjäng bildar en
gemensam nämnd, kallad Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd, för samverkan om
överförmyndarverksamheten. Åmåls kommun är värdkommun för den
gemensamma nämnden som ingår i Åmåls kommuns organisation.
Den gemensamma nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag eller
annan författning ankommer på överförmyndare.
Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Säffle, Åmåls och
Årjängs kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls
kommun utser ordförande i nämnden. Posten som vice ordförande bör rotera
årsvis mellan de deltagande kommunernas företrädare.
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.
Överförmyndarnämndens administration är placerad i Åmål och personalen
anställda av Åmåls kommun. Nämnden är ansvarig för att verksamheten
organiseras, bemannas och utrustas på ett ändamålsenligt sätt.
Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2015.
Beslutsunderlag
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-05.
Förslag till reglemente för Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 109.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-11

Kommunchefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-21.
Förslag till avtal om om samverkan mellan Säffle, Åmåls och Årjängs
kommuner om överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd, med bilagor,
daterat 2014-05-21.
Förslag till reglementen för den gemensamma nämnden- Gemensam
överförmyndarnämnd i Åmål, Säffle och Årjäng
Inriktningsbeslut Åmål
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-19 § 71
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-03-19 § 43
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-24, med ekonomiska bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2013-11-05 § 178
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-02 § 227
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En gemensam överförmyndarnämnd för Säffle, Åmåls och Årjängs
kommuner, kallad Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd, inrättas från och med den 1
januari 2015.
2. Åmåls kommun är värdkommun för nämnden.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal om samverkan
mellan Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner om
överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd, med bilagor.
4. Kommunfullmäktige antar reglemente för Sydvästra Värmlands och
Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd enligt upprättat
förslag.
5. Den gemensamma nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare,
varav Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner utser vardera en ledamot
och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för perioden 2015-0101 t o m 2018-12-31.
6. Åmåls kommun utser ordförande i nämnden för perioden 2015-01-01
t o m 2018-12-31. Åmåls kommun utser samtidigt vice ordförande i
nämnden för perioden 2015-01-01 t o m 2015-12-31. Posten som
vice ordförande bör därefter rotera årsvis mellan de deltagande
kommunernas företrädare.
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7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att dels vidta nödvändiga åtgärder
för att den gemensamma överförmyndarnämnden ska kunna träda i
kraft den 1 januari 2015 och dels tillse att nödvändiga medel tillförs
den blivande verksamheten under 2014.
8. Ovanstående beslutssatser punkterna 1-6 gäller under förutsättning av
att likalydande beslut fattas av fullmäktige i Säffle och Åmåls
kommuner.
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Dnr 2012/172.10

Motion om trygghetsbostäder
Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP), Magnus Andreasson (FP),
Uno Halfvardsson (FP), Rolf Emanuelsson (-) och Bo Malm (-) har väckt en
motion om trygghetsbostäder i Årjängs kommun.
De framför att det i dag är svårt att finna en lägenhet och att det är
bostadskö. I kommunen finns också ett antal lägenheter som inte är
tillgängliga för äldre personer med rörelsehinder. Det finns idag ett
investeringsstöd för äldrebostäder som kan sökas hos Boverket fram till den
31 december 2014.
Motionärerna föreslår att byggande av trygghetsbostäder utreds snarast
möjligt.
Förvaltningen föreslår att behov av ny- och ombyggnation av
trygghetsbostäder ska ingå i arbetet med framtagande av bostadsförsörjningsplan för Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 111.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-13.
Motion om trygghetsbostäder, daterad 2012-06-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Behov av nybyggnation för att skapa trygghetsbostäder eller
ombyggnation av befintliga bostäder till sådana bostäder ska ingå i
arbetet med framtagande av bostadsförsörjningsplan för Årjängs
kommun.
2. Bostadsförsörjningsplanen beräknas vara färdigställd under 2015.
3. Motionen anses därmed besvarad.
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Dnr 2014/227.04

Ekonomisk ersättning och kostnadstäckning från
stiftelser som förvaltas av Årjängs kommun
Årjängs kommun förvaltar idag totalt elva stiftelser. Dessa ska fullt ut bära
sina egna kostnader. Kostnaderna ska alltså inte belasta Årjängs kommun
eller de enskilda ledamöterna eller ersättarna.
Ersättning till stiftelsens styrelsemedlemmar- ledamöter och tjänstgörande
ersättare- föreslås utgå enligt samma regler och med samma belopp som för
kommunens övriga förtroendevalda. Ersättningen ska betalas av respektive
stiftelse.
När det gäller kommunens tjänstemän så ska ersättning utgå per timme
motsvarande den lön respektive tjänsteman har i kommunens tjänst,
inklusive personalomkostnader. Ersättning betalas av respektive stiftelse till
Årjängs kommun för nedlagd tid med redovisning per påbörjad halvtimme.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 112.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-20.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ersättning till enskilda ledamöter och tjänstgörande ersättare i
styrelserna för Stiftelsen H Allan Parks minnesfond samt Abel
Enockssons och Karl Olssons donationsfond ska fr o m den 1 juli
2014 utgå enligt samma regler och med samma belopp som gäller för
kommunens enskilda förtroendevalda enligt Bestämmelser om
ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Årjängs kommun.
2. Ersättning enligt punkten 1 ska för verksamhetsåret 2013 och t o m
den 30 juni 2014 betalas av kommunstyrelsen, Årjängs kommun.
3. Ersättning till Årjängs kommun ska betalas av samtliga stiftelser som
kommunen förvaltar med timersättning för nedlagd tid av
kommunens tjänstemän. Timersättningen är lika med motsvarande
timersättning i kommunens tjänst, inklusive personalomkostnader.
Redovisning sker per påbörjad halvtimme.
Expedieras till Socialchefen, ekonomichefen, kommunjuristen
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Dnr 2010/233.31

Trafikplats E18 vid Hajom, avtal med Trafikverket
Ett nytt utvecklingsområde i form av en logistikpark planeras söder om E18
vid Hajom, Årjängs kommun. Det finns behov av en ny trafiklösning med en
trevägskorsning som kostnadsberäknats till 15 mkr. Förslag till avtal har
upprättas mellan Trafikverket och Årjängs kommun respektive mellan
Årjängs kommun och Svensk Utviklingseiendom AS. Avtalen reglerar
byggnation, ansvarsförhållanden, ekonomi med mera för den nya
trafiklösningen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 201406-02.
Avtal med Trafikverket Region Väst, TRV 2014/19146.
Avtal med Svensk Utviklingseiendom AS
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal med Trafikverket Region Väst godkänns enligt upprättat
förslag.
2. Avtal med Svensk Utviklingseiendom AS godkänns enligt upprättat
förslag.
3. Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S), får i uppdrag att
underteckna avtalen.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen, kommunjuristen, ekonomichefen
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Dnr 2014/205.31

Driftbidrag enskilda vägar
Kommunstyrelsen beslutade i budgetarbetet för 2014 om ett sparbeting för
verksamheten 2496 Driftbidrag enskilda vägar där budgeten minskades från
700 000 kr till 500 000 kr. Beslutet innebär att verksamheten kommer att gå
med ett underskott om 250 000 kr för 2014. För att inte verksamheten ska gå
med underskott föreslår förvaltningen att bidraget till statsberättigade vägar
ej betalas ut under 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 114.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-06.
Kommunstyrelsens beslut
1. Driftbidrag för enskilda vägar ska betalas ut under 2014.
2. Driftbidrag för enskilda vägar ska finansieras genom ett justerat
resultat för Årjängs kommun.
3. Samhällbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram en modell för
finansiering av bidragen under 2015 så att budgeten räcker till.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 250 000 kr för år 2014.
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Dnr 2013/408.14

Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för
Årjängs kommun
Projektet ”Tillväxt för bygdens bästa” som genomförts tillsammans med
bland andra företagarföreningen Nordmarkens Näringsliv, har resulterat i ett
förslag till ”Näringslivs- och tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs
kommun.
Förslaget har enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-19
varit ute på remiss hos partigrupperna för möjlighet att lämna in synpunkter.
Synpunkter har lämnats av Centerpartiet och Socialdemokraterna som
beaktats och vävts in i det förslaget. Ärendet har varit uppe för behandling av
kommunfullmäktige som återremitterades ärendet för ytterligare beredning
med motiveringen: Tillväxtstrategin bör få ett tillägg av prioriterat område i
kapitel 5: Bildning och utbildning. Dessa frågor förtjänar ett eget kapitel
p.g.a. deras drivkraft på tillväxten. Detta har beaktats och åtgärdats i bifogat
förslag, daterat 2014-05-20.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 119.
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-20.
Förslag till Näringslivs- och tillväxtstrategi, dat. 2014-05-20.
Kommunfullmäktiges beslut, dat. 2014-04-28.
Yrkande
Katarina Johannesson (C) yrkar att ärende återremitteras för ytterligare
beredning med hänsyn tagen till Region Värmlands strategi för utbildning.
Daniel Schützer (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Näringslivs- och tillväxtstrategi för Årjängs kommun antas.
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Dnr 2014/146.04

Granskning av Årjängs kommuns årsredovisning 2013
Kommunrevisorerna bedömer att kommunen lever upp till
kommunfullmäktiges finansiella målsättning samt att den ekonomiska
styrningen är tillfredsställande. Nämnderna har under många år haft kraftiga
avvikelser gentemot budget vilket ledde till att kommunstyrelsen tog beslut
om tidsplan samt handlingsplan för ekonomiskt uppföljning för att förbättra
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämndernas ekonomi och verksamhet.
Detta beslut togs 2011 och för år 2013 har nämndernas budgetavvikelse
kraftigt förbättrats.
Revisorerna bedömer att verksamhetsmålens uppfyllelse är svag. Kommunen
kommer under året att göra en översyn av verksamhetsmålen inför
budgetarbetet för år 2016.
Kommunen har under de senaste åren haft en sjunkande soliditet.
Kommunfullmäktige har dock under 2013 tagit beslut om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning som bland annat innebär att resultatet i förhållande
till skatteintäkter samt generella statsbidrag skall uppgå till lägst 2 procentför
att finansiera framtida investeringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 120.
Ekonomichefens yttrande, dat. 2014-05-20.
Revisorernas granskning, ink 2014-04-11.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr 2014/212.04

Ansökan om investeringsmedel till fiberutbyggnad i
Årjängs kommun
Årjängs Nät AB ansöker om ett kommunalt lån på 7 100 000 kr för
utbyggnad av optiskt fibernät i Årjängs tätort. Årjängs kommun är dock inte
en internbank för kommunens bolag. Kommunens andra bolag, Årjängs
Bostads AB, har sin egen lånehantering med kommunen som borgenär och
detta föreslår förvaltningen ska gälla även för Årjängs Nät AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 121.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-19.
Skrivelse från Årjängs Nät, dat. 2014-05-09.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs Nät AB:s ansökan om ett kommunalt lån på 7 100 000 kr
avslås.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Årjängs Nät AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7 100 000 kr.
Jäv
Kristina Kristiansson (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
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Dnr 2014/150.04

Ombudgetering från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen 2014 – kost och lokalvård
Enligt tidigare beslut ska all kost- och lokalvårdsverksamhet centraliseras till
kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsavdelningen för en samlad
hantering under en kost- och lokalvårdschef.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare flyttat över ca 5,8 mkr för
skolmatsorganisationen, men nu ska resterande delar av kost- och lokalvård
också flyttas över till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 124.
Kost- och lokalvårdschefens och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse,
dat. 2014-04-14.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
För budgetåret 2014 ombudgeteras medel om 11 257 600 kr från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning,
gällande kost- och lokalvårdsorganisationen.
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Dnr 2014/154.04

Omdisponering av investeringsbudget 2014, från ITavdelningen till medborgarservice
IT-avdelningen föreslår en omdisponering av IT-avdelningens
investeringsbudget för 2014 genom att 500 000 kr flyttas från IT till
Medborgarservice. Avsikten är att möjliggöra för Årjängs kommun att ett
nytt Intranät upphandlas, utvecklas och tas i drift under 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 125.
IT-chefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-04-09.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
500 000 kr av investeringsbudgeten på ansvar 3600 omdisponeras till ansvar
3800, som är ansvarig för projektet ”Nytt intranät”.
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Dnr 2014/144.13

Årsredovisning 2013 för hjälpmedelsnämnden
Värmland
Årsredovisning för hjälpmedelsnämnden Värmland 2013 har översänts till
medlemskommunerna för godkännande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 126.
Stöd- och omsorgsnämndens förslag till beslut 2014-05-06 § 65.
Årsredovisning för hjälpmedelsnämnden Värmland 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning för hjälpmedelsnämnden Värmland 2013 godkänns.
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Dnr 2014/81.70

Revisorernas granskning av Vård, omsorg och stöd för
personer med missbruks- och beroendeproblem
Årjängs kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget
och kommunrevisorerna i ett antal värmlandskommuner granskat om
Landstinget i Värmland och kommunerna har säkerställt att vård, omsorg
och stöd fungerar på ett tillfredställande sätt genom att inrätta ändamålsenliga arbetsformer, samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring. Landstingets vårdcentraler och öppenvårdspsykiatrin, liksom
kommunens Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri, är aktörer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-05-28 § 127.
Stöd- och omsorgsnämndens förslag till beslut 2014-05-05 § 60.
Tjänsteskrivelse, dat. 2014-04-15.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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