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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.15
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Ledamöter

Daniel Schützer (S) ordförande
Lars Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Maurice Leroy (C)
Annika Holmstrand (C)
Kent Norman (C)
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Lennart Nilsson (KD) tjänstgörande ersättare
Robin Olsson (M) icke tjänstgörande ersättare
Jonas Sanamon (M) icke tjänstgörande ersättare
Åke Nilsson (S) icke tjänstgörande ersättare
Agneta Eklund (S) icke tjänstgörande ersättare
Esbjörn Andersson (C) icke tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Tf. kommunchef Katarina Lundin
Sekreterare Lina Rådegård
Kommunrevisorerna och Lars Dahlin (pwc) § 40

Justerare

Annika Holmstrand (C) och Birger Pettersson Wiik (S)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 2015-03-09, kl 09:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lina Rådegård

Ordförande
Daniel Schützer (S)
Justerare
Annika Holmstrand (C)

Birger Pettersson Wiik (S)
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Kommunstyrelsen

2015-03-04

§ 38

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Överenskommelse med Verket för innovationssystem (VINNOVA)
om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015-2017
2. Förlängning av ramavtal – Kreditupplysningstjänster (UPH 2013/8)
3. BÅDESÅ protokoll 2015-01-21
4. Boverket Beslutar avslå ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för
jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (KS 2014/468.22)
5. Boverket informerar om förändringar i bostadsanpassningsbidrag.
6. Partnerskapet för kompetensplattform Hälsa, Vård och omsorg (KS
2015/57.13)
7. Överförmyndarnämnden protokoll 2015-02-11 (KS 2015/19.19)
8. SmåKom nyhetsbrev Årsstämma och rikskonferens
9. Inbjudan Öppet hus i riksdagen 2015-03-14
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 39

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls:
-

delegationsbeslut redovisade på lista

-

protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-03-04

§ 40

Besök av kommunrevisorerna
Kommunfullmäktiges revisorer samt Lars Dahlin, pwc, besöker
kommunstyrelsen med anledning av den årliga ansvarsprövningen som sker i
samband med årsbokslutet. I år fokuserar revisorerna sin granskning på
budgeten 2014 och budgetprocessen och ställer frågor kring hur
budgetprocessen under 2014 har fungerat.
Kommunrevisorerna påpekar att det finansiella målet för 2014 förändrades
utan att detta påpekades för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande redogör för den planerade budgetprocessen
under 2015 samt hur den ekonomiska uppföljningen sker under året.
Kommunrevisorerna påpekar att barn- och utbildningsnämnden de senaste
åren har dragits med stora underskott. Kommunstyrelsen avser dock nu att
tillsätta en utredning med fokus på bland annat kostnadseffektiviseringar.
Kommunrevisorerna menar att kopplingen mellan mål och budget måste bli
tydligare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 41

2015-03-04

Dnr 2015/7.17

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och lag
om brandfarliga och explosiva varor för 2015
Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen som Årjängs kommun
planerar att genomföra under 2015 enligt Lag (2003:778) LSO och Lag
(2010:1 011) LBE.
Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av dessa lagar med
tillhörande föreskrifter.
Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för kommunens förebyggande
verksamhet och enligt handlingsprogrammet skall en tillsynsplan antas varje
år. Tillsynsplanen beskriver de aktiviteter som utgör myndighetsutövning
enlig LSO och LBE.
Beslutsunderlag
Bifogad tillsynsplan
Stf räddningschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23, 2015-02-04
Kommunstyrelsens beslut
Tillsynsplanen för 2015 antas.

Expedieras till
Stf. Räddningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 42

2015-03-04

Dnr 2015/28.18

Nationell samordning för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism- kontaktperson
Regeringen tillsatte sommaren 2014 Mona Sahlin som nationell samordnare
för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget är främst
att stärka och stödja samverkan lokalt och nationellt men också att arbeta
med riktade utbildningsinsatser, bilda referensgrupper m.m.
Under 2015 avser Mona Sahlin och hennes medarbetare att intensifiera
arbetet på det lokala planet tillsammans med de lokala aktörerna. En
kontaktperson i varje kommun efterfrågas. Kontaktpersonen ska arbeta med
förebyggande perspektiv inom den sociala sektorn och organisatoriskt helst
vara placerad i anslutning till kommunledningen.
Årjängs kommun har idag ett välorganiserat och förankrat risk- och
sårbarhetsarbete. En del av detta arbete är att identifiera och förebygga s k
sociala risker. En social risk kan definieras som konsekvensen av och
sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd. Riskerna har
ofta ursprung i sociala förhållanden och kan t ex handla om säkerhet och
trygghet.
Undertecknad föreslår att kontaktpersonen till den nationella samordnaren
ska vara kommunens beredskapssamordnare. Frågor rörande detta arbete
kopplas då till en lokal kontaktperson, centralt placerad med ett kommunövergripande perspektiv placerad inom KS verksamhet. Kommunstyrelsen
har idag också ett särskilt ansvar för demokratifrågor i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25, 2015-02-04
Tf. kommunchefens tjänsteskrivelse dat.2015-01-19
Information från den nationella samordnaren, daterad 2014-12-19
Informationsblad om sociala risker
Kommunstyrelsens beslut
Beredskapssamordnaren utses till Årjängs kommuns kontaktperson till den
nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism.
Expedieras till: T.f. kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

2015-03-04

Dnr 2014/502.53

Projektsamverkan för att utveckla järnvägsterminal i
Billingsfors
Ett utkast till projektsamverkan har utarbetats av DVVJ. Det ska möjliggöra
godstransporter på järnväg till sågverket i Billingsfors med anslutning till
DVVJ-banan vid stationen i Billingsfors. Spåret har tidigare rustats för trafik
men därefter inte använts. Det är idag bevuxet med sly och mindre träd. Den
nya ägaren till sågverket har visat ett stort intresse av att transportera gods ut
till befintlig järnväg.
DVVJ har tillskrivit Bengtsfors, Melleruds och Årjängs kommun med
förfrågan om intresse av att delta i utvecklingen av järnvägsterminalen i
Billingsfors. DVVJ avser att ta ansvar för områdets järnvägsinfrastruktur
som kan ingå i DVVJ:s befintliga portfölj. Erforderliga tillstånd behöver
sökas för sträckan.
Utvecklingen kan eventuellt ske inom ramen för ett Interreg-projekt utifrån
följande mål:
Mål 1: Spåret rustas trafikdugligt och åtgärder görs i anslutning till spåret för
att få optimalt lastningsutrymme. Kostnad: 450 tkr
Mål 2: En plan utarbetas för att utöka spårkapaciteten på området utifrån
befintlig anslutning. Kostnad: Ej prissatt
Mål 3: Förstudie kring lämpliga åtgärder för ytterligare spåranslutning för
upplag och urlastning i anslutning till DVVJ-banan. Kostnad: Ej
förprojekterat
Beslutsunderlag
Skrivelse från DVVJ, daterad 2014-12-08
Tf. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26, 2015-02-03
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun avstår projektdeltagande avseende utveckling av
järnvägsterminalen i Billingsfors.
Expedieras till
DVVJ
T.f. kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 44

2015-03-04

Dnr 2014/83.10

Motion om förvaltningsorganisationen
Katarina Johannesson (C), Annika Holmstrand (C), Matts Wignell (C), KarlErik Andersson (C), Kent Norman (C), Sven-Olof Sjödin (C), Esbjörn
Andersson (C), Rolf Emanuelsson (C), Lise-Lotte Wignell (C), Lisbeth
Karlsson (C), Peter Ring (C), Roland Kylén (C), Maurice Leroy (C) och
Marita Arvidsson (C) väcker en motion om förvaltningsorganisationen.
Motionärerna framför att kommunfullmäktige 2010-08-30 enhälligt antog ett
förslag på en moderniserad förvaltningsorganisation. Det beslut som
kommunstyrelsen fattade 2014-01-22 - rörande förvaltningschefens
befogenheter- innebar en återgång till en otidsenlig organisation som inte är i
linje med ett modernt ledarskap i en organisation som vill utvecklas. Det är
allvarligt att gå tillbaka till en organisation där verksamhetschefer tillsätts
politiskt, menar motionärerna.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att omgående riva upp beslutet från den 22 januari 2014 gällande
delegationsordningen för att återgå till förvaltningsorganisationen antagen av
kommunfullmäktige 2010-08-30.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2014-02-16
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28
Tf. kommunchefens tjänsteskrivelse dat.2015-01-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27, 2015-02-04
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att återgå till förvaltningsorganisationen antagen av
kommunfullmäktige 2010-08-30.
Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot
Annika Holmstrands yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2015-03-04

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens beslut 2014-01-22 står fast.
2. Ärendet kan åter lyftas när tjänsten som kommunchef är tillsatt.
3. Motionen anses därmed besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för Annika Holmstrands yrkande.

KF

Justerandes sign
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§ 45

Dnr 2014/303.10

Utbetalning av kommunalt partistöd 2015
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige minst en gång per år
ska besluta om utbetalning av kommunalt partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 171 att anta ett reglemente,
Regler för partistöd. Enligt reglementet ska det utgå:
-

ett grundstöd, som uppgår till om 15 000 kronor per parti och år,
samt
ett mandatstöd, som uppgår till 5 300 kronor per mandat och år.

Beslutsunderlag
Fördelning av partistöd 2015 (bilaga 1b)
Regler för kommunalt partistöd
Protokoll från länsstyrelsen (2st) 2014-12-30
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-09 § 237
Tjänsteskrivelse med bilaga 1, daterad 2014-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28, 2015-02-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Partistöd ska utbetalas i enlighet med Fördelning av partistöd 2015
bilaga 1 b.
2. Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts och
granskningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30
juni 2016.

KF

Justerandes sign
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§ 46

2015-03-04

Dnr 2015/49.10

Earth Hour 2015
En inbjudan har inkommit till kommunen från Världsnaturfonden WWF om
att vara med på Earth Hour den 28 mars.
Earth Hour är en klimatmanifestation där 7000 städer i 162 länder deltog
under 2014 genom att släcka belysning under en timme. Sverige är ett av
länderna med högst deltagande där över 80 % av kommunerna är med.
Årjängs kommun har tidigare fått inbjudan att vara med men avstått då man
inte har haft några kommunala objekt att släcka ned. Sedan förra året har vi
belysningen på torget i Årjäng separerad från annan belysning vilket
möjliggör deltagande genom nedsläckning under en timme. Earth Hour
pågår under 2015 den 28 mars klockan 20.30–21.30.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-02-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43, 2015-02-18
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att släcka belysningen 1 timme
på torget i Årjäng den 28 mars 2015 med start kl. 20.30.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign
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§ 47

2015-03-04

Dnr 2015/34.30

Minskade driftbidrag avseende enskilda vägar
I kommunstyrelsens driftsbudget för 2015 har den ekonomiska ramen
krympts med 250 000 kr för driftbidrag till enskilda vägar.
Kommunstyrelsen har erhållit uppdraget från kommunfullmäktige att ta fram
en modell för fördelning av driftsbidraget till enskilda vägar som säkerställer
att budgeten hålls.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40, 2015-02-18
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar på att det kommunala driftsbidraget till
statsbidragsberättigade vägar ej tas bort. Finansiering tas i stället från kontot
”strategisk utveckling”.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med
tillägget att ärendet tas upp igen i budgetberedningen inför år 2016.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Daniel Schützers förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Det kommunala driftbidraget till statsbidragsberättigade vägar tas
bort.
2. Ärendet tas upp igen i budgetberedningen inför år 2016.
Reservation
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för Annika Holmstrands yrkande.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign
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§ 48

2015-03-04

Dnr 2015/44.00

Begäran om yttrande i ärende om kameraövervakning
ST1 Sverige AB har hos länsstyrelsen i Värmland ansökt om tillstånd till
kameraövervakning vid sin drivmedelsanläggning i Årjängs kommun. Innan
tillstånd lämnas ska den kommun där övervakningen kan ske, få tillfälle att
yttra sig.
ST1 ansöker om tillstånd till kameraövervakning vid sin drivmedelsanläggning, belägen på Forsbackegatan i Årjäng (industriområdet i Huken).
Anledningen är att avskräcka från brott samt att klara upp de eventuella
brott, i form av stöld, skadegörelse eller anläggande av brand, som begås.
Stationen är obemannad och har inga andra möjligheter till övervakning.
Den har också tidigare varit föremål för skadegörelse vilket lett till
driftsstörningar och kostsamma reparationer. Övervakning ska ske dygnet
runt och kommer att skötas av Nordic Alarm AB.
Länsstyrelsen har berett Årjängs kommun möjlighet att yttra sig över
ansökan. Yttrande önskas senast 2015-02-12. Förlängd remisstid har begärts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41, 2015-02-18
Kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-02-10
Begäran om yttrande i ärende om kameraövervakning, dat. 2015-02-02
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun tillstyrker ansökan från ST1 i Sverige AB.

Expedieras till
T.f. kommunchef
Länsstyrelsen

Justerandes sign
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§ 49

2015-03-04

Dnr 2014/347.10

Medborgarförslag: Badbuss Töcksfors- Årjängs
badhus
I ett medborgarförslag föreslår Annette Sjöstedt att en badbuss sätts in
mellan Töcksfors och Årjängs badhus och anordnas och bekostas av
kommunen. Bussen ska förslagsvis gå tur och retur på eftermiddagarna efter
skolslut. Ett argument för badbussen är att i och med att badhuset i Töcksfors
lades ner kan inte barnen i Töcksforsområdet bada i den utsträckning som de
kunde tidigare vilket påverkar simkunnigheten negativt.
Kostnaden för badresorna Töcksfors – Årjäng t.o.r, en gång per vecka, är
80 000 – 120 000 kronor/år.
Om badbussar ska sättas in bör detta göras från samtliga kommundelar så att
så stor rättvisa som möjligt uppnås. Detta innebär dock kostnader på mellan
560 000 och 840 000 kronor/år.
Idag badar samtliga skolelever i åk 1 – 6 tre - fem gånger under en termin
och simkunnigheten ligger på 95 % för åk 6, varav Töcksfors rektorsområde
har nått 100 %. Genomsnittet i Sverige för åk 6 är 95 %. För att räknas som
simkunnig ska man enligt de nya kursplanerna från 2011 ha god vattenvana,
vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg, hantera
nödsituationer vid vatten samt ha grundläggande kunskaper om bad-, båtoch is-vett. Detta mål ska vara nått i åk 6. Någon minskning av simkunnigheten på grund av nedläggning av badhuset i Töcksfors har inte
noterats av barn – och utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2014-09-17
Kommunfullmäktige § 190, 2014-09-29
Chefen för medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2014-12-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42, 2015-02-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget angående buss mellan Töcksfors och Årjängs badhus
avslås.
KF

Justerandes sign
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§ 50

2015-03-04

Dnr 2014/504.04

Direktiv för utredningsuppdrag med avseende på
förbättrad ekonomisk kontroll, styrning och ledning
samt förslag till kostnadseffektiviseringar
Ekonomichefen fick den 9 december 2014 i uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott att beskriva ett utredningsuppdrag med avseende på förbättrad
ekonomisk kontroll, styrning och ledning samt förslag på
kostnadseffektivisering inom kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
Uppdraget har valts att ses som två separata utredningsuppdrag: dels ett
uppdrag med avsikt att förbättra ekonomisk kontroll, styrning och ledning,
dels ett uppdrag med avsikt att lämna förslag på kostnadseffektiviseringar.
Uppdragen har som syfte att leda fram till förbättrad ekonomisk kontroll,
styrning och ledning och därmed förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt
samt säkerställa att kommunens verksamheter inom berörda nämnder bedrivs
effektivt.
Kommunstyrelsens har i budget 2015 ett anslag på 100 000 kr för detta
ändamål. Bedömningen är att prioriteringar är nödvändiga för att
kostnadsläget ska hamna i linje med anslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 35, 2015-02-18
Direktiv för utredningsuppdrag dat. 2015-01-26
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 248, 2014-12-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Direktiv för utredningsuppdrag dat. 2015-01-26 godkänns.
2. Efter gjord upphandling ska ekonomichefen återrapportera kostnaden
för utredningsuppdragen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Expedieras till:
Ekonomichefen, kommunchefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 51

2015-03-04

Dnr 2015/53.04

Internkontrollplan 2015
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll ska
nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
För kommunstyrelsen innebär detta att fastställa en internkontrollplan inom
sina verksamhetsområden för 2015.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-04-28 ska de kontrollmoment som
påvisade brister under 2013 vara föremål för internkontroll år 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36, 2015-02-18
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-26
Förslag på internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige § 95, 2014-04-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta framtagen internkontrollplan för kommunstyrelsen år 2015
2. Samlat resultat av uppföljningen av den interna kontrollen ska ske till
kommunstyrelsen i december 2015.

Expedieras till
Ekonomichefen
KS verksamhetschefer
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§ 52

2015-03-04

Dnr 2015/47.20

Revidering av den gällande plantaxan
Den gällande plantaxan är från 1998-01-22 och det finns en del faktorer som
måste revideras, men även läggas till. Den 2 maj 2011 och 1 jan 2015 kom
det nya förändringar i Plan- och bygglagen (PBL) som medför att även
förändringar i plantaxan måste ske. Detta har inte utförts. I taxan fattas
exempelvis ansökan om planbesked som kom till i PBL 2011.
Hur en kommunal taxa är uppbyggd styrs i PBL och Kommunallagen.
Beslutsunderlag
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-02-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37, 2015-02-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revidering av den gällande plantaxan genomförs.
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§ 53

2015-03-04

Dnr 2014/67.21

Avsluta detaljplanearbetet för Silbodals Prästgård 1:9
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-03-19, § 55, att en
detaljplan för fastigheten Silbodals Prästgård 1:9 fick påbörjas för att
möjliggöra personalparkering till den nya skolverksamheten. Arbetet med
detaljplanen kan avslutas på grund av en annan lösning på placering av
parkeringen.
Beslutsunderlag
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-02-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38, 2015-02-18
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanearbetet för Silbodals Prästgård 1:9 avslutas.

Expedieras till
Kommunarkitekt
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§ 54

2015-03-04

Dnr 2014/78.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader under fjärde kvartalet 2014
Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård
och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under
fjärde kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande
beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51, 2015-03-04
Stöd- och omsorgsnämnden § 18, 2015-02-05
Stöd- och omsorgsnämndens kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse daterad
2015-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 55

2015-03-04

Dnr 2015/62.04

Riktlinjer för utdelning från Stiftelsen H Allan Parks
minnesfond
Årjängs kommun förvaltar Stiftelsen H Allan Parks minnesfond. Stiftelsens
kapital ska användas till trivselkvällar med sång och musik på särskilda
boendet Solgården i Töcksfors samt till bussresor för patienterna på
Solgården för att besöka olika historiska platser i Värmland inklusive lunch
och fika på utflyktdagen.
Ett förslag till riktlinjer för utdelning har upprättats. I riktlinjerna anges
stiftelsens ändamål, vem som företrädesvis kan ansöka om bidrag, när
ansökan kan göras och hur redovisningen ska ske.
I H Allan Parks testamente finns inga begränsningar av hur mycket som kan
delas ut från stiftelsen varje år. Några begräsningar har därför inte heller
intagits i riktlinjerna. En utdelning på ca 75 000 kr per år innebär en
livslängd för stiftelsen på ca 20 år.
När det gäller sökande så föreslås att det företrädesvis är en ideell förening
eller personal från Solgården som ska kunna söka om bidrag från stiftelsen.
Ansökan ska kunna göras under två perioder per år, en på våren och en på
hösten. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott och yttrande
ska alltid inhämtas från verksamheten stöd och omsorg. Beslut fattas av
stiftelsens styrelse.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för utdelning, daterade 2015-02-13
T.f. kommunchefs tjänsteskrivelse daterad 2015-02-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 48, 2015-03-04

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-03-04

§ 55 forts.
Kommunstyrelsens beslut
1. Våren 2015 ska ansökningsperioden vara mars-april med beslut i
juni.
2. Riktlinjer för utdelning från Stiftelsen H Allan Parks minnesfond
antas.
3. Ärenden till stiftelsens styrelse ska inte beredas av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
4. Under stycke 1.8 i Riktlinjerna stryks kravet om att aktiviteterna ska
vara genomförda.

Expedieras till
T f kommunchefen,
Stöd- och omsorgsnämnden,
Socialchef
Förenade Care Solgården
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§ 56

2015-03-04

Dnr 2014/31.04

Revidering av investeringsbudget 2015
Hanza har för sin verksamhet behov av tillbyggnad av lokal under våren
2015.
Kostnadsläget uppskattas till 3,5 mkr och ryms inte inom kommunens
investeringsbudget för år 2015.
Tilläggsanslag till investeringsbudget 2015 är preliminärt 3,5 mkr men kan
komma att ändras efter att projektering och en slutlig kostnadsberäkning är
klar.
Total investeringsbudget för 2015 är förnärvarande på 78,3 mkr
Tilläggsanslag beslutas av Kommunfullmäktige.
Om investering överstiger 3 mkr kommer det även behövas ett
igångsättningsbeslut av Kommunstyrelsen.
Hyrestillägg skall betalas av Hanza och bedöms täcka kostnadsökningen.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-02-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55, 2015-03-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Beslutsunderlaget kompletteras med resultatet av upphandlingen och
överenskommelsen med Hanza.
-

Investeringsbudgeten för år 2015 revideras.

-

Kommunfullmäktiges beslut gäller som beslut för ingångssättning av
projektet.
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