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Sammanträdesdatum

2014-08-20

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl 14.00-14.30

Beslutande

Ledamöter

Daniel Schützer (S) ordförande
Anna-Lena Knutsson (FP)
Lars Gustafsson (FP)
Weine Johansson (M)
Kristina Kristiansson (S), ej § 145
Ulla-Britt Svensson (S)
Mårten Karlsson (S)
Mats Andersson (C) fr.o.m. kl 14.10, ej § 150-154
Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare
Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare
Torgny Sjögren (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Lina Rådegård, administrativ chef

Justerare

Weine Johansson (M) och Annika Holmstrand (C)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 21 augusti 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

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-08-20

Datum då anslaget sätts upp

2014-08-21

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2014-09-12
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Sammanträdesdatum

2014-08-20

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 150

2014-08-20

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2014-0603.samt 2014-06-25.
Bostadsanpassningsbidrag
Upplåtelse av offentlig plats
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 151

2014-08-20

Dnr

Anmälan av ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Föreläsning ”Vi kan förebygga cancer” (KS 2014/261.00)
2. FoU Välfärd Värmlands verksamhetsberättelse 2013
3. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat protokoll 2014-06-03 (KS
2014/141.04)
4. Samordningsförbundet BÅDESÅ protokoll 2014-05-23
5. Planarbetets prioriteringar BoM protokoll 2014-06-26 (KS
2014/109.20)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 152

2014-08-20

Dnr 2014/240.21

Planbesked för del av fastigheten Töcksmarks-Stom
2:4, skolverksamhet
Samhällsutveckling i Töcksfors AB inkom 2014-05-30 med en ansökan om
planbesked för del av fastigheten Töcksmarks – Stom 2:4.
Den sökande vill möjliggöra för skolverksamhet på fastigheten med en
envåningsbyggnad på 750 kvm. Inom förslag till planområde kommer det
även finnas plats för lekytor, uteplatser och parkeringsutrymmen.
Fastigheten är inte detaljplanelagd sedan tidigare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-06-25 § 135.
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-09.
Ansökan om planbesked.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Gällande översiktplan för Årjängs kommun får frångås för att möjliggöra
detaljplan för del av Töcksmarks – Stom 2:4.
Protokollsanteckning
Lars Gustafsson (FP), Weine Johansson (M) och Anna-Lena Knutsson (FP)
lämnar en protokollsanteckning som bifogas denna paragraf.

KF
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 153

2014-08-20

Dnr 2012/133.21

Detaljplan för del av Töcksmarks Stom 6:1 och 2:14
m.fl.
Kommunstyrelsen har i beslut 2012-06-05 godkänt att befintlig detaljplan för
fastigheten Töcksmarks-Stom 6:1 och 2:14 m.fl. ändras för att möjliggöra
bebyggelse med flerbostadshus inom område som i gällande detaljplan är
planlagt som begravningsplats.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse med flerbostadshus
väster om befintligt bostadsområde vid Övre slussen i Töcksfors tätort.
Bygg- och miljönämnden godkände 2013-03-13 upprättad
samrådsredogörelse samt beslutade om utställning för granskning.
Planhandlingarna har varit ute på granskningsremiss under tiden 30 oktober
till 20 november 2013. Inkomna synpunkter har bemötts i ett
granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-06-25 § 136.
Bygg- och miljönämndens beslut 2014-01-23 § 7.
Granskningsutlåtande
Planhandlingar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för del av Töcksmarks Stom 6:1 och 2:14 m.fl antas.

KF
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 154

2014-08-20

Dnr 2014/200.13

Samspel Tankesmedja – attraktivt boende,
Dalslandsstugan 2.0
Leader Dalsland och Årjäng vill i samverkan med Årjängs kommun och
Dalslandskommunerna genomföra en arkitekttävling ”Dalslandsstugan 2.0”
för att tillsammans lyfta fram attraktivt boende i sjönära läge för ökad
inflyttning och med gemensamma krafter göra ett påtagligt och skarpt inlägg
i debatten om strandskydd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-06-25 § 140.
Landsbygdsrådgivarens tjänsteskrivelse.
Projektplan för Dalslandsstugan 2.0.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslutar att medfinansiera projektet med totalt
75 000 kr.
2. Finansiering tas från kommunstyrelsens driftsbudget för innevarande år.
Kommunchefen får i uppdrag att se över finansieringen.
3. Planhandläggare från Årjängs kommun får i uppdrag att i samråd med
kommunledningen ta fram lämplig tomt och vara kommunens
kontaktperson i dialog med projektledningen.

Expedieras till
Kommunstyrelsens ordf., kommunchefen, samhällsbyggnadschefen, chef
medborgarservice, landsbygdsrådgivaren, näringslivsutvecklaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 155

2014-08-20

Dnr 2014/256.04

Firmatecknare för stiftelser
Efter ändrade personalförhållanden på ekonomiavdelningen behöver tidigare
beslutet om firmatecknare för donationsfonder från den 30 november 2010 §
178 att ändras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-06-25 § 141.
Redovisningsansvarigs tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-10.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomichef, Linda Sydengen, redovisningsansvarig, Petra
Stromski, förvaltningsekonom, Erina Grek och assistent, Marina
Magnusson utses att två i förening teckna firma för ovanstående
stiftelser.
2. Beslutet gäller från och med den 1 september 2014 och tills vidare.
3. Tidigare beslut i kommunstyrelsen upphör att gälla den 31 augusti
2014.

Expedieras till
Ekonomichefen, redovisningsansvarige, ekonomiassistent (Marina),
förvaltningsekonom (Erina)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 156

2014-08-20

Dnr 2013/87.04

Omdisponering av driftbudget inom
samhällsbyggnadsavdelningen
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår en omdisponering av driftsbudgeten
2014 genom att 554 000 kr flyttas från verksamhet 2153 Planarbete till
verksamhet 9203 Samhällsbyggnadsavdelningen. Summan motsvarar
lönekostnaden för kommunarkitekten och som tidigare användes för köp av
plankonsulter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-06-25 § 142.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-28
Kommunstyrelsens beslut
Lönekostnaden 554 000 kr för kommunarkitekten flyttas från verksamhet
2153 Planarbete till verksamhet 9203 Samhällsbyggnadsavdelningen.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen, förvaltningsekonom KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 157

2014-08-20

Dnr 2010/269.10

Motion om barnomsorg på obekväm arbetstid
Motionen är inlämnad 2010 när kommunen erbjöd vårdnadsbidrag till en
kostnad på 600 tkr som man ville omfördela till att erbjuda barnomsorg på
obekväm arbetstid och natt. Vårdnadsbidraget är borttaget sedan 2013-10-30.
Behovet med tidigare öppning, stängning och helgomsorg finns för vissa
familjer men lagstiftningen ställer inte krav på kommunen att erbjuda det.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-06-25 § 144.
Motion från Ulla-Britt Svensson (S) 2010-05-26
Kommunfullmäktige § 46 2010-05-31
Yttrande från BUN 2010-10-07
Återremiss till BUN för klarläggande 2010-10-27
Barnomsorgschefens svar på återremiss 2011-01-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30 2011-02-08
Kommunstyrelsen § 47 2011-03-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127 2011-04-19
Kommunstyrelsen § 89 2011-05-03
Kommunfullmäktige § 53 2011-05-30
Remiss från kommunstyrelsen 2014-04-23
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2014-05-13
BUN AU § 31 2014-05-21
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2014-05-27
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-06-04 § 49.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds inte, då behovet inte är
påtalat i någon större utsträckning i dagsläget.
2. Om efterfrågan skulle förändras, kan ärendet aktualiseras då.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-08-20

3. Motionen anses därmed som besvarad.

KF
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 158

2014-08-20

Dnr 2013/87.04

Omdisponering av driftbudget 2014 till
räddningstjänsten
Under budgetarbetet för 2015 inom kommunstyrelsen, så har följande förslag
gjorts: Del av utbildningskostnaderna för räddningstjänsten 2015 har lagts på
2014 istället tillsammans med en gemensam utbildningsplan med övriga
länet, för att möjliggöra en besparing på 150 tkr. Om utbildning ska göras
under 2015, så får Årjängs kommun anordna utbildningen själv, vilket
innebär högre kostnader. För 2015 så har en total besparing på 300 tkr gjorts
för räddningstjänsten.
För att täcka utbildningskostnaderna inom räddningstjänsten under 2014, så
föreslår förvaltningen att en omfördelning görs från
samhällsbyggnadsavdelningen (verksamhet 4071 och 4406 lokalvård, 50 tkr
vardera) om 100 tkr och medborgarservice (verksamhet 2205 PR och Info)
om 50 tkr till verksamhet 2702 brandstationer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-06-25 § 146.
Räddningschefens, chef medborgarservice och samhällsbyggnadschefens
tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-23.
Kommunstyrelsens beslut
Medel om 50 tkr för ansvar 3340 verksamhet 4071, 50 tkr för ansvar 3340
verksamhet 4406 och 50 tkr för ansvar 3800 verksamhet 2205 överförs till
ansvar 3700 verksamhet 2702.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen, förvaltningsekonom KS, räddningschefen, chef
medborgarservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-08-20

Kommunstyrelsen

§ 159

Dnr 2014/280.53

Remiss – Närtrafik Värmland
Ett länsgemensamt system för servicetrafik ska utvecklas för att
tillhandahålla ett grundutbud i områden med begränsade förutsättningar för
linjelagd kollektivtrafik. Region Värmland, Enheten för kollektivtrafik, har
upprättat ett förslag till modell för närtrafik för landsbygden i Värmland.
Närtrafik är en form av anropsstyrd kollektivtrafik som är integrerad i den
allmänna kollektivtrafiken. Den är behovsstyrd och kan enligt förslaget
definieras som ”flexibel linjelagd kollektivtrafik då en linje läggs efter
bokning där maximal samordning är målet.” Syftet är att alla värmlänningar
ska ha tillgång till ett grundutbud av kollektivtrafik för serviceresor.
Landsbygden blir mer tillgänglig.
Målgruppen är de värmlänningar som idag saknar kollektivtrafik. Med det
menas de fastighetsadresser med ett större avstånd än 1,5 km till närmaste
hållplats som trafikereras med färre än tre dubbelturer på vardagarna.
Utbudet innebär att resa kan ske till egen kommunhuvudort eller närmaste
kommunhuvudort från denna fastighetsadress och tillbaka. Samåkning ska
om möjligt ske med andra resenärer.
I förslaget anges vidare att resmöjligheten ska erbjudas inom två tidsfönster:
-

Ett tidsfönster på förmiddagen kl 9.00-11.00

-

Ett tidsfönster på eftermiddagen kl 13.00-15.00

Dessa tidsfönster bygger på de tider då fordonsanvändningen är som lägst.
Då är det billigast att bedriva närtrafik. I ett senare skede ska tidsfönstret
kunna utökas i tid eller antal.
Priset för resenären bygger på ordinarie zon-system och ska vara fullt
integrerad i den ordinarie trafiken.
Ett förslag till remissvar har upprättats. I svaret ställer sig Årjängs kommun
positiv till förslaget till närtrafik och de principer som ska gälla för denna.
Kommunen understryker vidare att det är angeläget att systemer är:

Justerandes sign

-

Ett enkelt och enhetligt system som gäller för hela Värmland

-

Lätt att kommunicera

-

Enkelt att använda för resenärerna

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-08-20

Kommunstyrelsen

-

Utvecklingsbart

Kommunen framför vidare att den önskar se en framtida utveckling med
närtrafik på kvällar och helger, för att tillgodose ungdomarnas behov av
rörlighet och efterlyser analys varför inte närtrafiken kan integreras med
skolskjutstrafiken.
Närtrafiken bör också påbörjas i mindre skala, kunna utvecklas succesivt i
nära samråd med kommunens representanter
Beslutsunderlag
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-07.
Remissvar- Närtrafik i Värmland, daterat 2014-08-08
Remiss- Närtrafik i Värmland, daterad 2014-06-26
Kommunstyrelsens beslut
Remissvar- Närtrafik i Värmland- antas.

Expedieras till
Kommunjuristen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 160

2014-08-20

Dnr 2014/69.00

Översyn av stiftelser – förslag till åtgärder
Årjängs kommun förvaltar idag följande stiftelser:
-

Större registrerade stiftelser:
Stiftelsen Årjängs kommuns samfond
Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond
Stiftelsen Abel Enokssons donationsfond
Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond
Stiftelsen H Allan Parks minnesfond

-

Mindre stiftelser:
Årjängs kommuns samfond inom skolområdet
Stang- och sjuksköterskefonden
Hildegard Bönströms donationsfond
Stina och Emil Isaksson ungdomsfond
Kristina och Sven Tolfssons donationsfond
Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond
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.
Alla stiftelser kommer att vara registreringsskyldiga i stiftelseregistret.
Stiftelser som inte tidigare varit registrerade behöver inte registreras före
utgången av 2015. Kraven på registreringsskyldighet för de mindre
stiftelserna kan innebära att avgiften till tillsynsmyndigheten är lika stor som
fondens årliga avkastning.
När det gäller förvaltningen så ska varje stiftelse bära sina egna kostnader.
Det innebär att kommunens kostnader för förvaltningen ska betalas av
stiftelserna. För de små stiftelserna kan det innebära att kostnaderna för
förvaltningen överstiger intäkterna, vilket leder till ett negativt resultat och
inget att dela ut enligt stiftelseförordnandet. Ett negativt resultat minskar
stiftelsernas kapital och fondernas möjligheter att dela ut medel enligt
förordnandet kommer att försämras.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-08-20

Kommunstyrelsen beslutade 2014- 03-19 § 77 att se över sitt innehav av
stiftelser med anledning av de nya reglerna.
Sammanfattningsvis innebär förslaget till åtgärder, att Årjängs kommun
fortsätter förvalta alla stiftelser med tillgångar på 1 mnkr eller mer (Större
registrerade stiftelser) medan övriga stiftelser (Mindre stiftelser) avvecklas.
Därutöver föreslås åtgärder som ska förenkla och förbättra förvaltningen av
de kvarvarande stiftelserna, t ex försäljning av fastigheter.
Beslutsunderlag
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-25.
Förteckning över stiftelser- Årjängs kommun (bilaga 1).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska ansöka om permutation av alternativt att få lösa
upp följande stiftelser:
-

Årjängs kommuns samfond inom skolområdet
Stang- och sjuksköterskefonden
Hildegard Bönströms donationsfond
Stina och Emil Isaksson ungdomsfond
Kristina och Sven Tolfssons donationsfond
Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond
Permutationsansökan ska avse ändring av ändamålet så att hela
kapitalet i fonderna frigörs och kan användas till utdelning enligt
förordnandet.
2. Kommunstyrelsen erhåller uppdraget att förvalta samtliga stiftelser.
3. Förvaltningen av stiftelserna ska utvecklas i enlighet med de
förbättringsförslag som redovisats i skrivelsen Stiftelser som
förvaltas av Årjängs kommun- förslag till åtgärder, daterad 2014-0625.
Jäv
Annika Holmstrand (C) och Kristina Kristiansson (S) deltar ej i beslutet på
grund av jäv.

KF
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Kommunstyrelsen

§ 161

Dnr 2014/306.53

Framtidens kollektivtrafik- remissvar
Värmlandstrafik bjuder in till en bred diskussion om framtida
utvecklingsprojekt för kollektivtrafiken i Värmland. Ett PM har utarbetats
med förslag till teman och aktiviteter som kan genomföras inom ett sådant
projekt. Tanken är också att olika mindre projekt ska samlas i ett gemensamt
stort projekt för ökad effektivisering och enklare kommunikation med olika
intressenter.
Fyra olika temaområden, med tillhörande aktiviteter, föreslås:
-

Kunden i fokus

-

Samverkan och kunskap i kollektivtrafikbranschen

-

Ökad attraktivitet i kollektivtrafiken

-

Miljö

Ett förslag till yttrande har utarbetats där kommunen ställer sig bakom det
förslag till projektutformning som föreslås för utveckling av
kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-12.
Remissvar från Årjängs kommun, daterat 2014-08-12
PM Framtidens kollektivtrafik i Värmland, daterat 2014-07-03
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget till remissvar antas.

Expedieras till
Kommunchefen, kommunjuristen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 162

2014-08-20

Dnr 2014/168.13

Ändring i överenskommelsen gällande platser på HVB
En lagändring som ställs över det kommunala självstyret trädde i kraft
1 januari i år på grund av att bristen på boendeplatser för ensamkommande
barn är stor.
I och med den nya lagändringen måste alla kommuner ta emot
ensamkommande barn. Migrationsverket har i samverkan med Länsstyrelsen
fastställt ett fördelningstal avseende hur många asylplatser varje kommun
förväntas tillhandahålla. Fördelningstalet på asylsökande platser innebär för
Årjängs kommun 6 asylplatser.
Överenskommelsen som gäller idag är 13 boendeplatser, varav 3 platser
alltid ska vara tillgängliga för asylsökande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-08-20 § 149.
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2014-06-19 § 106.
Socialchefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-13.
Kommunstyrelsens beslut
1. Överenskommelsen skrivs om från 3 asylplatser till 6 asylplatser.
2. Separata överenskommelser tecknas för 6 asylplatser och 7 platser
för permanent uppehållstillstånd. Den nya överenskommelserna ska
gälla fr o m 2014-09-01 med en utökning till 8 platser fr o m 201411-01 och därefter 9 platser fr o m 2015-01-01.
Jäv
Torgny Sjögren (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
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