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§ 163

2014-09-17

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut enligt
lista samt protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2014-0820 samt 2014-09-03.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 164

2014-09-17

Dnr

Anmälan av ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Gränsöverskridande busstrafik (KS 2013/350.53)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 165

2014-09-17

Dnr

Företagsdagen 2014
Den 26 november 2014 arrangeras ”Företagsdagen”. Näringslivsutvecklaren
presenterar programmet för dagen och hur man har tänkt sig att
marknadsföra arrangemanget.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 166

2014-09-17

Dnr 2013/296.10

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Årjängs
kommun
Fullmäktigeberedningen har i enlighet med direktiven, i uppdrag att se över
kommunens bestämmelser om arvoden till de förtroendevalda i Årjängs
kommun. Administrativa chefen och kommunjuristen har tagit fram ett
förslag på nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Årjängs kommun.
På fullmäktigeberedningens sammanträde den 19 juni fick kommunjuristen i
uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av en lösning på en socialjour
som sköts av förvaltningen inom stöd- och omsorg. Förvaltningen fick även i
uppdrag att jämföra ökningen för de senaste fem åren för
inkomstbasbeloppet respektive prisbasloppet. Utredningsuppdragen
presenteras på sammanträdet.
Beslutsunderlag
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2014-08-14 § 17.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse ang. frågan om socialjour, dat. 2014-0805.
Administrativa chefens jämförelse mellan inkomstbasbeloppet och
prisbasbeloppet, dat. 2014-07-03.
Fullmäktigeberedningens beslut 2014-06-19 § 15.
Administrativa chefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-0610.
Förslag till reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda.
Fullmäktigeberedningens beslut 2014-04-17 § 14.
Administrativa chefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-0410.
Nuvarande bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt
förtroendevalda.
Arvodesbestämmelserna i Säffle, Åmål, Eda, Sunne, Kil, Arvika och
Bengtsfors kommuner.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över bemanning av
och ersättning för socialjour. Utredningen ska beakta möjligheterna
att samverka med andra kommuner och vara färdigställd senast den
31 januari 2015.
2. Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda antas.

KF
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§ 167

2014-09-17

Dnr 2014/303.10

Reglemente för kommunalt partistöd
Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen ikraft. De nya
reglerna innebär ändringar bl a när det gäller det kommunala partistödet.
Dessa ska tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018. Sammanfattningsvis
innebär det följande.
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala
demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska
utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett
grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till
ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas
en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i
fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser
i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att
stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet
lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas.
Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande
bild av hur partistödet har använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partstödet.
Fullmäktige får – i de i förväg antagna reglerna för partistöd – besluta om att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning
respektive en granskningsrapport.
Fullmäktigeberedningen fick 2014-02-03 § 3 i uppdrag av fullmäktige att
lämna förslag på reglemente för det kommunala partistödet med anledning
av de nya reglerna. Ett förslag till reglemente har utarbetats som i
huvudsakliga delar bygger på SKL:s normalförslag.
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Beslutsunderlag
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2014-08-14 § 20.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-06.
Reglemente- Regler för kommunalt partistöd, daterat 2014-08-06
Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-03 § 3
Kommunallagen (1991:900) 2 kap 9-12 §§
Förslag till kommunala regler, SKL, utdrag ur Cirkulär nr 14:12
Yrkande
Mårten Karlsson (S) yrkar, med bifall av Annika Holmstrand (C), bifall till
förvaltningens förslag som innebär att mandatstödet fastställs till 5300 kr.
Weine Johansson (M) yrkar, med bifall av Lars Gustafsson (FP), på
fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2014-08-14 § 20.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mårten Karlssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglementet Regler för kommunalt partistöd antas enligt upprättat förslag.

KF
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§ 168

2014-09-17

Dnr 2014/305.10

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige har utarbetats.
Nuvarande arbetsordning har uppdaterats i förhållande till:
-

SKL:s underlag till arbetsordning

-

Nya regler i kommunallagen (1991:900)

-

Beslut av kommunfullmäktige i Årjängs kommun

-

Gällande rutiner i beredningsprocessen

Beslutsunderlag
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2014-08-14 § 21.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-07.
Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2014-08-05.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas enligt upprättat förslag.

KF
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§ 169

2014-09-17

Dnr 2013/296.10

Kommunens intresseråd och kommittéer
Fullmäktigeberedningen har av fullmäktige fått i uppdrag att se över
kommunens intresseråd och kommittéer:
”Beredningen ska se över den verksamhet som bedrivs av kommunens
intresseråd: Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet och Folkhälsorådet samt
Marknadskommittén. Målsättningen är att kommunen - om så behövs - ska
ha en organisation av intresseråd och kommittéer med en funktion som
nuvarande nämndorganisation inte kan upprätthålla fullt ut. Styrdokument
och rutiner för verksamhet och ekonomi ska finnas för samtliga råd och
kommittéer.”
Förvaltningen fick 2014-08-14 i uppdrag att bereda ärendet vidare med
hänsyn tagen till följande punkter:
- Samarbetet med Norge – kan det ingå i Näringslivsrådet?
- Ansvarig tjänsteman ska utses för respektive råd
- Förtydligande av vad respektive råd gör
- Frågan om tillsättandet av ett integrationsråd
- Näringslivsrådet bör ha ett reglemente
Ett förslag lämnas om att Pensionärsrådet upphör då frågor rörande
tillgänglighet redan idag behandlas inom tillgänglighetsrådet och hälso- och
trygghetsfrågor inom Folkhälsorådet. Dessa råd ska i sin översyn beakta
frågan om att utöka ledamöterna till att även omfatta pensionärernas
organisationer. Kvarvarande råd och kommittéer föreslås se över sitt syfte
och mål med sin verksameter.
Behov och förutsättningar för ett kommunalt integrationsråd ska utredas.
Yrkande
Lars Gustafsson (FP) yrkar att punkten 4 ändras till att kultur- och
fritidsnämnden får ansvar för att ett reglemente upprättas för
marknadskommittén.
Katarina Johannesson (C) yrkar, med bifall av Roland Kylén (C), att punkten
4 återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda frågan om hanteringen av
marknadskommittén vidare.
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Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Katarina Johannessons förslag.
Beslutsunderlag
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2014-09-04 § 23.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-27.
Administrativa chefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-0312.
Reglemente för folkhälsorådet.
Reglemente för tillgänglighetsrådet.
Reglemente för pensionärsrådet.
Arbetsordning för marknadskommittén.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Pensionärsrådet upphör. I samband med att detta sker skall
Tillgänglighetsrådet och Folkhälsorådet ombesörja att
pensionärsorganisationerna blir representerade i respektive råd.
2. Folkhälsorådet och Tillgänglighetsrådet får i uppdrag att se över
reglementen och komma med förslag på förändringsåtgärder i syfte
att tydliggöra syfte och mål samt verksamhet och ekonomi. Dessutom
ska reglementet kompletteras med ansvarig tjänsteman som
lämpligen ansvarar för respektive råd.
3. Näringslivsrådet får i uppdrag att utarbeta ett reglemente för sin
verksamhet. I rådets uppgift ska även frågor som anknyter till Norge,
t ex arbetspendling, gränshinder och samverkan med norskt
näringsliv ingå.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om hanteringen av
marknadskommittén vidare.
5. Samtliga reglementen ska följa en standard som utformas av
administrativa avdelningen.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda behov och förutsättningar
samt syfte och mål med ett integrationsråd i Årjängs kommun.
Utredningen ska även beakta frågan om integration kan främjas
genom andra insatser och samordning istället för genom ett särskilt
råd. Denna utredning ska vara färdigställd senast den 31 december
2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-17

7. Reglementen för Tillgänglighetsrådet, Folkhälsorådet,
Näringslivsrådet och Marknadskommittén ska lämnas till
kommunstyrelsen senast den 31 december 2014.

KS
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§ 170

Dnr 2013/296.10

Fullmäktigeberedning om arvoden, politisk
organisation m.m. inför den nya mandatperioden –
Slutrapport
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013 att tillsätta en
fullmäktigeberedning om arvoden, politisk organisation m.m. inför den nya
mandatperioden. Beredningens syfte och mål var att Årjängs kommun skulle
ha en effektiv organisation som genom helhetssyn och samverkan uppnår
fastställda mål och en ekonomi i balans.
Direktiven omfattade 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 klara med sitt arbete senast den 15 maj 2014
men uppmanades att lämna delförslag ska lämnas vid behov.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 § 117 att ge
fullmäktigeberedningen förlängd tid för sitt uppdrag till den 29 september
2014.
Beslutsunderlag
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2014-09-04 § 22.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse ang. frågan om socialjour, dat. 2014-0805.
Slutrapport, dat. 2014-08-25.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Slutrapporten godkänns.
2. Fullmäktigeberedningens ledamöter entledigas från sitt uppdrag.

Justerandes sign

-

Björn Karlsson (S) ordförande, Prästgårdsvägen 8, 672 32 Årjäng

-

Uno Halfvardsson (FP) vice ordförande, Stenbyn Kullerud, 670
10 Töcksfors
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-

Roland Kylén (C), Liane Lihaget, 672 95 Årjäng

-

Roger Andersson (M), Myrstigen 1, 672 31 Årjäng

-

Eia Liljegren-Palmaer (V), Skrädene Nytomt, 670 10 Töcksfors

-

Stefan Moberg (KD), Östegård, 670 10 Töcksfors

-

Bengt Fredriksson (NP), Sanda Berget, 672 91 Årjäng

-

Bernt Edvinsson (SD), Barlingshult 31, 672 93 Årjäng

KF
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Dnr 2014/267.00

Läsplattor till förtroendevalda och digital distribution
av möteshandlingar
I dagsläget har ca 60 politiker i Årjängs kommun läsplatta som används för
att ta del av möteshandlingar samt för att läsa e-post för det politiska
uppdraget. Det saknas dock ett principbeslut om att läsplattor ska användas
för distribution av möteshandlingar till ordinarie ledamöter i
kommunfullmäktige och nämnder samt vilken e-post som en politiker i
Årjängs kommun ska använda sig av. Förvaltningen har även sett behov att
ändra de avtal som gäller för lån av läsplatta.
Syftet är att genom användande av tillgänglig It-teknik utveckla och
effektivisera administrationen kring de politiska sammanträdena. Detta
genom att digitalisera distributionen av kallelser med tillhörande handlingar
och på så sätt undvika kopiering och distribution i pappersform.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-08-20 § 148.
Administrativa chefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-18.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder i Årjängs
kommun erhåller sina möteshandlingar genom en läsplatta, med
undantag för sekretesshandlingar som behöver utredas vidare.
2. Samtliga läsplattor som idag används av de förtroendevalda i Årjängs
kommun övergår till kommunstyrelsen och administrativa
avdelningen.
3. Avtal för lån av läsplatta godkänns med följande ändring: under
punkten Användning av läsplattan stryks första och andra stycket.
4. Ordinarie ledamöter samt ersättare i kommunfullmäktige och
nämnder i Årjängs kommun använder sig av e-postadressen:
namn.efternamn@pol.arjang.se
5. De förtroendevalda ska erhålla utbildning i läsplattor och hur dessa
ska användas. Detta ombesörjs av den administrativa avdelningen.
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6. Kostnaden för utbildning av politiker samt eventuella ytterligare
inköp av läsplattor finansieras inom befintlig budgetram.

KF
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§ 172

2014-09-17

Dnr 2012/117.04

Anslagsframställan från Dalslands kanal avseende år
2015
Kanalbolaget önskar en uppräkning av anslagen med 3,5 % för 2015.
Inför 2016 föreslås att en ny modell för anslagsuppräkningen utreds. Denna
skall ha sin utgångspunkt i SKL:s rekommenderade uppräkningsfaktorer
avseende löner och övriga kostnader. Tidigare uppgift har varit att denna
utredning skulle göras inför anslagsuppräkningen för år 2015.
Det prisindex som föreslås som ny modell används idag i kommunens
budgetarbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-08-20 § 150.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-26.
Mail från Dalslands kanal.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppräkning av anslagen med 3,5 % för 2015 godkänns och arbetas in
i budgetarbetet för kommunstyrelsen.
2. Kommunen ställer sig positiv till att anslagsuppräkningen utreds
enligt det förslag som lämnats.

Expedieras till
Ekonomichefen
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§ 173

2014-09-17

Dnr 2012/117.04

Årsredovisning 2013 för Dalslands kanals framtida
bestånd
Årsredovisning för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har översänts
till kommunen. Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av
Kanalbolagets driftsunderskott och till att bevara kanalen för framtiden.
Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna
erhållna medlen överförts till Dalslands kanal AB som aktieägartillskott.
Koncernredovisningen omfattar förutom moderföretaget de delägda
dotterbolagen Dalslands Kanal AB och Kanalaktiebolaget Stora Lee-Östen.
Koncernredovisningen visar ett överskott på + 607 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-08-20 § 150.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-26.
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013, Stiftelsen
för Dalslands kanals framtida bestånd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning och koncernredovisning för Stiftelsen Dalslands
kanal 2013 godkänns.
2. Styrelsen för Dalslands kanal beviljas ansvarsfrihet för år 2013.
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§ 174

2014-09-17

Dnr 2014/141.04

Årsredovisning 2013 för stiftelsen Glaskogens
naturreservat
Stiftelsen för Glaskogens naturreservat har översänt årsredovisningen för år
2013 till stiftarkommunerna för kännedom.
Stiftelsen anses ha uppfyllt sina ändamål att inom Glaskogens naturreservat
verka för det rörliga friluftslivets utveckling.
Årets vinst för år 2013 är +594 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-08-20 § 152.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-19.
Årsredovisning 2013, Stiftelsen Glaskogens naturreservat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2013 från Stiftelsen Glaskogens naturreservat läggs till
handlingarna.
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§ 175

2014-09-17

Dnr 2014/31.04

Tidsplan för budgetarbetet 2015 – 2017 – reviderad
tidsplan för investeringsbudget 2015 – 2017
Förslaget innebär att tidsplan för budgetberedningens möte under hösten
avseende investeringsbudget 2015-2017 flyttas fram.
Orsaken är att verksamhet och nämnder skall få behövlig tid att lämna in
förslag till investeringsbudget i enlighet med beslutad investeringspolicy.
Ändringen av mötestillfällena för budgetberedningens möte innebär att
Kommunfullmäktige fattar beslut den 24 november i enlighet med den
ursprungliga tidsplanen.
Förslag till ändring:
Budgetberedningens inplanerade möten den 3 sep och 10 sep, 1 okt ersätts
med möten den 17 sep, 1 okt, 15 okt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-08-20 § 153.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-07-04.
Tidsplan budget 2015-2017 ursprungligt
Rev tidsplan 2015-2017 enligt förslag dat 140704
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderad tidsplan daterad 140704 antas.
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§ 176

2014-09-17

Dnr 2014/149.10

Revidering av Folkhälsorådets reglemente
Kommunen har ibland projekt inom folkhälsorådets målområde som kräver
en styrgrupp, t.ex. förebyggande inom ANDT-området (alkohol, narkotika,
droger och tobak). Styrgrupper har då inrättats i kommunen, med i stort sett
samma representation som Folkhälsorådet. Rådet föreslår att reglementet
ändras så att Folkhälsorådet kan bli styrgrupp för verksamhetsövergripande
projekt inom sitt målområde.
Rådet kan redan i dag enligt reglementet 2§, ta initiativ till egna projekt och
blir då också styrgrupp för dessa:
”Folkhälsorådets operativa arbete bedrivs företrädesvis inom respektive
förvaltning och organisation eller i projektform inriktat mot de mål och
riktlinjer som rådet beslutat om. Projekt skall kontinuerligt förankras och
redovisas hos kommunstyrelsen och övriga nämnder, myndigheter och
organisationer som är berörda.”
Det som avses måste i så fall vara att rådet av andra nämnder eller styrelsen
kan utses till styrgrupp för ett projekt. Det är dock viktigt att betona att
ansvaret för projektet liksom budget- och uppföljning ligger kvar hos den
nämnd som är projektansvarig, även om styrfunktionen överlämnas till
Folkhälsorådet, vars verksamhet lyder under kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-08-20 § 154.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-08.
Beslut från Folkhälsorådet, daterat 2014-04-03 § 15
Folkhälsorådets reglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Folkhälsorådets reglemente 2 § kompletteras med följande skrivning:
Folkhälsorådet kan av nämnd eller styrelsen utses till styrgrupp för
verksamhetsövergripande projekt inom rådets verksamhetsområde.
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§ 177

2014-09-17

Dnr 2013/417.13

Medborgarförslag om utökning av parkeringsplatser
Henrik Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att öka antalet
parkeringar i Årjängs centrum. Förslagsställaren tar upp två förslag där det
ena är att parkering ska erbjudas på den yta som användes som lagerplats vid
torgbygget, mark bakom Röda huset, och det andra är att enkelrikta
Apoteksvägen/Västtomtavägen och förbereda för ytterligare
parkeringsplatser efter gatusidorna. På gräsytan bakom Röda huset har ett
reservaggregat uppförts under våren för strömförsörjning av kommunhuset
vid elavbrott. Den övriga ytan runt elaggregatet är i dag grusad och fungerar
som parkering enligt förslagsställarens önskemål.
Det andra förslaget om att ändra färdriktning och utöka antalet
parkeringsplatser anses inte vara nödvändigt då Coop fått utökade
parkeringsplatser samt att parkeringsmöjligheter finns bakom gamla
järnaffären och vid den kommunala parkeringsplatsen vid
Apoteksvägen/Västtomtavägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-08-20 § 155.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-12-16 § 190.
Medborgarförslag, ink 2013-12-02.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget om att utöka antalet parkeringsplatser och att
enkelrikta Apoteksvägen/Västtomtavägen avslås.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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§ 178

2014-09-17

Dnr 2014/282.04

Omdisponering av budget 2014 mellan
företagshälsovården och fackliga organisationer.
I budget 2014, så har besparing av friskvårdskonsulent på 160 tkr, felaktigt
gjorts på vht 9208, fackliga organisationer. Den här besparingen ska istället
ligga på vht 9207, företagshälsovård.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-08-20 § 156.
Personalchefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-07-03.
Underlag budget daterad 2013-10-02
Kommunstyrelsens beslut
Omdisponering av budget godkänns.

Expedieras till
Företagshälsovården, kommunchefen
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§ 179

2014-09-17

Dnr 2014/277.80

Övertagande av orienteringskarta, Kjölen
Årjängs kommun deltog under 2005 – 2007 i ett Interreg-projekt på gränsen
till Norge tillsammans med Marker kommun. I samband med projektet
utarbetades även en orienteringskarta över området. Årjängs kommun är
ägare till kartan. Årjängs OK och Marker OL var delaktiga i projektet och
har sedan projekttidens slut använt kartan till tränings- och tävlingsverksamhet. Även skolmästerskap i orientering har arrangerats på Kjölen.
En orienteringskarta behöver revideras kontinuerligt och då det nu föreligger
behov för detta ansöker föreningarna om att Årjängs kommun ska besluta att
med äganderätt överlåta orienteringskartan till Årjängs OK och Marker OL.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-08-20 § 158.
Chef Medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-06.
Föreningsansökan, 2014-06-27
Kommunstyrelsens beslut
1. Äganderätten till orienteringskartan vid Kjölen överlåts till Årjängs
OK och Marker OL.
2. Föreningarna ska inte tillåtas att överlåta äganderätten till tredje part
utan Årjängs kommuns godkännande.
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§ 180

2014-09-17

Dnr 2014/324.10

Begäran om ersättning för socialjour
Vice ordföranden i stöd- och omsorgsnämnden har framställt en begäran om
ersättning för socialjour. Begäran rör dels ersättning för handläggning och
beslut i ett ärende (3 timmar) och dels ersättning för den tid beredskapen har
upprätthållits. Socialjour är en form av beredskap utanför normal arbetstid
där ordförande/vice ordförande och tjänstemän träder in när ett behov av
socialtjänst föreligger. Det kan handla om ärenden som berör barn och unga,
lägenhetsbråk m.m. Ingen särskild ersättning utgår idag för jourtid, utöver
det arvode som i dag uppbärs av ordföranden. Till vice ordföranden utgår
ingen ersättning för själva jourtiden. Något stöd för att bevilja jourersättning
står inte heller att finna i kommunens arvodesreglemente. Däremot kan
förrättningsersättning per timme bli aktuell, om t ex överläggning måste ske
med socialchef eller beslut behöver fattas i samband med jour.
Med hänsyn till nuvarande regler föreslår undertecknade att vice
ordföranden beviljas ersättning för 3 timmar men att begäran avslås i den del
den avser att upprätthålla beredskapen. Det kan också tilläggas att
jourersättning aldrig tidigare har betalats ut tidigare till vice ordförande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att tolka bestämmelserna i kommunens
arvodesreglemente. Det kan också tilläggas att nuvarande situation, vad
gäller bemanning och ersättning, inte är långsiktigt hållbar utan behöver ses
över.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-09-03 § 163.
Kommunjuristen och socialchefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-22.
Utdrag ur kommunens arvodesreglemente.
Kommunstyrelsens beslut
1. Vice ordförande i stöd- och omsorgsnämnden beviljas
förrättningsersättning för 3 timmar den 22 juni.
2. I övrigt beviljas ingen ersättning.
Jäv
Kristina Kristiansson (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv.
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§ 181

2014-09-17

Dnr 2014/131.10

Motion om annonsering inför kommunfullmäktige
Lotta Wignell (C) väcker en motion om annonsering inför
kommunfullmäktige. Hon framför att den annons som idag publiceras i
tidningen är utformad som en kallelse till fullmäktiges ledamöter som också
får en personlig kallelse tillsammans med aktuella handlingar. Det saknas en
personlig inbjudan till kommuninvånarna, menar motionären.
Lotta Wignell föreslår att annonsen ska formuleras som en inbjudan till
kommuninvånarna att komma till fullmäktiges möte med information om tid,
plats och en presentation av eventuella programpunkter.
I kommunallagen (1991:900) finns i kap 5 § 10 regler om annonsering av
fullmäktigs sammanträden:
”Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska minst en vecka före
sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige
beslutar.
Om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär att uppgiften
skall införas i en viss ortstidning, skall uppgiften införas i den tidningen.”
Undantag från denna regel finns för brådskande ärenden.
I fullmäktiges arbetsordning (nya förslaget) finns i 10 § föreskrivet att
”Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som
annonsering om sammanträden ska ske. Annonsering ska även ske på
kommunens hemsida.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska
behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl
föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa
annonseringen i ortstidningen/ ortstidningarna och på hemsidan.”
Det finns en stor variation över hur andra kommuner annonserar. Vissa
kommuner har en kort annons, några med ett urval av ärenden medan andra
annonserar hela dagordningen.
Undertecknad har utarbetat ett förslag till ny annons som i första hand
vänder sig till kommunens invånare och andra intresserade samt har en
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välkomnande layout. Enligt förslaget ska följande uppgifter framgå av
annonsen:
-

Tid och plats för sammanträdet

-

Ärendemening på ett urval av ärenden som ska behandlas av
fullmäktige och som kan vara av särskilt intresse för invånarna

-

Information om att sammanträdet är offentligt

-

Var man kan finna ytterligare information om vilka ärenden som ska
behandlas

Annonsering ska ske i VF och NWT. Nordmarksbygden har dessvärre för
oregelbunden utgivning för att komma ifråga för annonsering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-09-03 § 164.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-25.
Förslag till annons
Annonser från två andra kommuner
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28
Motion, daterad 2014-03-26.
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2014-09-03 §
164 mot Annika Holmstrands förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska annonsera sina fullmäktigemöten i NWT och
VF.
2. Annonsen ska innehålla följande uppgifter:
-

Tid och plats för sammanträdet

-

Information om att sammanträdet är offentligt

-

Var man kan finna ytterligare information om vilka ärenden som ska
behandlas

3. Förslaget till layout godkänns.
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4. Motionen är därmed besvarad.
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§ 182

Dnr 2014/323.53

Samordning av skolskjutsar och linjetrafik i Årjängs
kommun
I Årjängs kommun bedrivs idag linjetrafik, som ingår i den ordinarie
kollektivtrafiken och som är tillgänglig för alla, och skolskjutstrafik.
Därutöver finns anropsstyrd trafik att tillgå i delar av kommunen där
linjetrafik saknas och som ska möjliggöra för invånare att nå viss
grundläggande service i kommunens huvudort.
Inom kommunen hanteras frågor om linjetrafiken och den anropsstyrda
trafiken av kommunstyrelsens verksamhet, medan barn- och
utbildningsnämndens verksamhet handlägger skolskjutsfrågorna.
En utredning om möjliga samordningsvinster mellan de olika trafiksystemen
har inte gjorts på länge. En sådan skulle kunna:
-

Förbättra kollektivtrafiken för invånarna i kommunen

-

Öka antalet resenärer som väljer kollektivtrafik som färdmedel

-

Bättre utnyttjande av fordonen

-

Innebära lägre kostnader för linjetrafik och skolskjutstrafik i Årjängs
kommun

Översynen föreslås ske under ledning av Värmlandstrafik AB och berörda
verksamheter i kommunen och vara färdigställd senast den 30 januari 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-09-03 § 165.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-25.
Kommunstyrelsens beslut
1. En översyn av möjliga samordningsvinster mellan linjetrafik och
skolskjutstrafik ska genomföras, tillsammans med Värmlandstrafik, i
syfte att

Justerandes sign

-

Förbättra kollektivtrafiken för invånarna i kommunen

-

Öka antalet resenärer som väljer kollektivtrafik som färdmedel

-

Bättre utnyttja de fordon som trafikerar kommunen
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-

Minska kostnaderna för linjetrafiken respektive skolskjutstrafiken i
Årjängs kommun

Expedieras till
Kommunjuristen
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§ 183

2014-09-17

Dnr 2014/244.28

Granskning av bostadsanpassningsbidraget
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Årjängs kommun har PwC
granskat bostadsanpassningsbidraget.
Syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsen
säkerställer en ändamålsenlig, effektiv och rättsäker verksamhet och
tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bostadsbidrag. I granskningen
konstateras det att kommunstyrelsen uppfyller detta. Utifrån granskningen
lämnas dock följande rekommendation:
-

Mål, riktlinjer och framförallt rutinbeskrivningar för verksamheten bör
arbetas fram för att förtydliga kommunstyrelsens styrning och
följsamheten till bostadsanpassningslagen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-09-03 § 166.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-25.
PwC granskningsrapport daterad maj 2014.
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att under hösten 2014 arbeta
fram mål, riktlinjer och rutinbeskrivningar för att förtydliga
kommunstyrelsens styrning och följsamhet till bostadsanpassningslagen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen, byggnadsingenjör
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§ 184

2014-09-17

Dnr 2014/194.04

Ekonomirapport för kommunstyrelsen per 2014-07-31
Årsprognosen för kommunstyrelsen visar en kostnadsbild som förväntas ge
ett underskott på -70 tkr.
Räddningstjänsten har haft väldigt mycket utryckningar under sommaren. Då
augustis löner inte är färdiga, så får en årsprognos för kostnadsbilden ges vid
delårsbokslutet.
Värmlandstrafik har pågående diskussioner om att förändra ägarbidrag och
linjestruktur, vilket påverkar kostnadsbild och kostnadsbärare inom
kommunen. Detta är inte medtaget i prognosen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-01.
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomisk uppföljning per 2014-07-31 godkänns.

Expedieras till
Kommunchefen, förvaltningsekonomen
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§ 185

2014-09-17

Dnr 2014/30.04

Ekonomirapport för Årjängs kommun per 2014-07-31
Årets resultat visar på ett förväntat överskott på + 11 386 tkr, vilket
motsvarar 2,2 % i förväntat resultat av summa skatter och statsbidrag.
Nämndernas prognos hamnar på en nettokostnad som överskrider den
budgeterade med -2620 tkr. Den negativa avvikelsen återfinns hos Barn- och
utbildningsnämnden med -2900 tkr och Kommunstyrelsen med – 70 tkr.
Stöd- och omsorgsnämnden visar en positiv avvikelse med +350 tkr.
Finansiellt netto har en prognos på +2 900 tkr i jämförelse med budget
främst pga lägre ränta och upplåningsbehov.
Skatter och statsbidrag har en prognos på + 5 687 tkr enligt skatteprognos 18
augusti. Denna ökning i jmf med budget grundar sig på positiva siffror
avseende den ekonomiska tillväxten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-09-03 § 168.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-26.
Ekonomirapport per 2014-07-31.
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomirapport 2014-07-31 godkänns.

Expedieras till
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§ 186

2014-09-17

Dnr 2014/239.04

Årsredovisning för Årjängs Nät AB 2013
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för
verksamhetsåret 2013 för Årjängs Nät AB har upprättats.
Bolaget har som uppgift att inom Årjängs Kommun erbjuda digital
kommunikation till alla hushåll, företag och offentliga verksamheter samt
bygga, äga och förvalta fiberoptiskt nät samt bedriva därmed jämförlig
verksamhet.
Årets resultat uppgick till -337 tkr.
Villkorat aktieägartillskott på 1,2 mkr har under årets beviljats av ägaren.
Eget kapital uppgår till 774 tkr enligt upprättad balansräkning för år 2013.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-09-03 § 170.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-26.
Årsredovisning Årjängs Nät AB 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen för Årjängs Nät AB 2013 godkänns och läggs till
handlingarna.
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§ 187

2014-09-17

Dnr 2014/274.04

Årsredovisning för Årjängs Bostads AB 2013
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för
verksamhetsåret 2013 för Årjängs Bostads AB har upprättats.
Bolaget förvaltade under 2013 938 lägenheter och 36 lokaler. Fastigheterna
är belägna i Årjängs och Töcksfors tätorter och samtliga lägenheter upplåts
som hyresrätt.
Årets resultat uppgick till +602 tkr.
Underhållskostnader motsvarande 10,8 mkr har under året genomförts.
Avkastningskravet på totalt kapital motsvarar 2,96 % och överstiger därmed
ägardirektivets avkastningskrav på 2,5 %.
Bolaget soliditet är 7,8 % för år 2013 och en förbättring i jämförelse med
2012 års soliditet på 7,6 %. Den långsiktiga målsättningen för soliditeten i
bolaget är 10 % enligt ägardirektivet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-09-03 § 171.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-06-26.
Årsredovisning Årjängs Bostads AB 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen för Årjängs Bostads AB 2013 godkänns och läggs till
handlingarna.
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§ 188

2014-09-17

Dnr 2013/408.14

Näringslivs- och tillväxtstrategi 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 av 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 i Fullmäktige och
det återremitterades där 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 201405-20. Vid Fullmäktigemötet i juni återremitterades ärendet igen för
ytterligare beredning i samband med nytt förslag från Sven-Olof Sjödin (C).
Yrkandena från Sven-Olof Sjödin har beaktats och förslaget har justerats
efter dess intentioner, stämts av och ytterligare justerats i samverkan med
delar av NNs styrelse och tidigare referensgrupp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-09-03 § 173.
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse, dat. 2014-08-20.
Förslag till Näringslivs- och tillväxtstrategi, dat. 2014-08-15.
Arbetsmaterial, komplettering under Bildning och utbildning enligt
fullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktiges beslut, dat. 2014-06-23.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Näringslivs- och tillväxtstrategi för Årjängs kommun antas.
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§ 189

2014-09-17

Dnr 2011/376.10 och 2012/322.10

Motioner om vårdnadsbidrag
Gunilla Svantorp (S) inkom med en motion daterad 28 oktober 2011
gällande att utvärdera konsekvenserna av införandet av vårdnadsbidrag ur
aspekterna ekonomi och integration. Gunilla Svantorp (S) anför att
utvärderingar har visat på att införandet av vårdnadsbidrag har tagit viktiga
resurser från annan verksamhet och lett till personalneddragningar inom
förskoleverksamhet, att kvinnor som invandrat från annat land är de som är
de främsta mottagarna av vårdnadsbidrag, något som motverkar viktig
integration och barns språkutveckling samt att många av de som mottar
bidraget är människor som inte avstår arbete utan som skulle varit hemma
med sitt barn oavsett bidraget.
Robin Olsson (M) inkom med en motion daterad 26 november 2012 gällande
att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att återinföra och utöka
vårdnadsbidraget till 5000 kronor per månad och barn, från den 1 januari
2014. Robin Olsson (M) anför att vårdnadsbidraget ökar föräldrars valfrihet
och leder förhoppningsvis till ökat barnafödande då föräldrar ges möjlighet
att uppfostra och spendera mer tid med sina barn, samtidigt som den hårt
belastade och dyra barnomsorgen avlastas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-09-03 § 174.
Nämndsekreterarens och administrativa chefens tjänsteskrivelse, dat. 201407-22.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 § 122.
Motion Robin Olsson (M) daterad 2012-11-26.
Motion Gunilla Svantorp (S) daterad 2011-10-28.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har, den 30 september 2013, beslutat om att avskaffa
vårdnadsbidraget och därmed anses de båda motionerna som besvarade.
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