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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-27

KS 2015/142.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–14.30

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Maurice Leroy (C)
Annika Holmstrand (C)
Kent Norman (C)
Agneta Eklund (S), ersättare

Övriga närvarande

T.f. kommunchef, Katarina Lundin
Britt-Marie Öjstrand, Bygg- och miljöchef
Sekreterare, Sandra Norsell
Robin Olsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Sanamon (M), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

2015-06-01

Paragrafer

98 - 106

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer (S)
Justerare

Kristina Kristiansson (S)

Annika Holmstrand (C)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-05-27

Datum då anslaget sätts upp

2015-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2015-06-23
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§ 98

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Stiftelsen Glaskogens naturreservat Årsredovisning 2014 (KS
2015/203.04)
2. Stiftelsen Glaskogens naturreservat protokoll 2015-03-26
3.Kommunrevisionens rapport; Uppföljning av samverkan kring barn som
far illa eller riskerar att fara illa. (KS 2015/186.00)
4. Karlstads kommun; Granskning – Plan för Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen inom Karlstads kommun (KS 2015/202.20)
5. Region Värmland Revisionsberättelse 2014 (KS 2015/199.04)
6. Migrationsverket avvecklar sin säsongsanläggning på Sommarvik Årjäng
(KS 2013/287.13)
7. Sveriges Kommuner och Landsting sammanträdesplan 2016
8. Nordmarkens näringslivs skrivelse ang planerad logistikcentral
Hajomsområdet (KS 2015/223.14)
9. Region Värmland Regionfullmäktige godkänner Årlig uppföljning av
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2014-2018 (KS 2012/324.53)
10. Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 (KS 2015/227.04)
11. Statens offentliga utredningar Delegationen för unga till arbete;
Överenskommelse om samverkan med arbetsförmedlingen avseende
arbetslösa unga (KS 2015/240.13)
12. Mellerud Protokollsutdrag kommunstyrelse 2015-05-06 §88
Finansiering/uppräkningsmodell för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida
bestånd (KS 2012/117.04)
13. Region Värmland Årsredovisning 2014 (KS 2015/199.04)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 99

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2015-04-28 och
2015-05-13
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-27

KS 2015/142.01

Dnr KS 2014/168.13

Utökning av överenskommelse gällande platser för
barn med uppehållstillstånd
Årjängs kommun har tecknat två separata överenskommelser med
Migrationsverket/ Länsstyrelsen för ensamkommande barn.
Den ena överenskommelsen gäller för asylplatser och den andra
överenskommelsen gäller för barn med permanent uppehållstillstånd.
I överenskommelsen för asylplatser har vi tecknat avtal utifrån det
fördelningstal som Migrationsverket har satt. I överenskommelsen har vi
från 1 januari 9 asylplatser.
I överenskommelsen för permanent uppehållstillstånd har vi en
överenskommelse på 11 barn från den 1 februari. I budgeten för 2015 är det
beräknat på en stegvis ökning av platser för barn med uppehållstillstånd. Att
öka platserna för barn med uppehållstillstånd innebär inte en ökning av nya
barn, men det innebär en ökning av intäkter. Kostnaderna för i
iordningställande av Eken är beräknat utifrån en stegvis ökning av barn med
permanent uppehållstillstånd under 2015. (Eken är omdöpt till Utsikten.)
I samtal med Länsstyrelsen har vi fått ett godkännande till att öka antalet
platser från 11 till 14 platser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 128, 2015-05-27
Verksamhetschef för stöd- och omsorg och områdeschefens tjänsteskrivelse
dat. 2015-04-22
Stöd- och omsorgsnämnden § 70, 2015-05-06
Överenskommelse från Migrationsverket inkommet 2015-01-15
Kommunstyrelsens beslut
Ny överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen tecknas, där
den nya överenskommelsen innebär en utökning av antalet platser för barn
med uppehållstillstånd till 14 platser från och med 1 juni 2015.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Migrationsverket
Verksamhetchef/områdeschef för stöd- och omsorg
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Dnr KS 2015/228.40

Ansökan om laglighetsförklaring av vattenanläggning i
Åsebyälven och tillstånd att bedriva viss
vattenverksamhet (M4090-14)
Per Hagström samt Åseby elverk HB underrättades 2013 om att
Länsstyrelsen Värmland övervägde att förelägga ovanstående om att
antingen ansöka om lagligförklaring av befintlig dammanläggning och
kraftstation samt om tillstånd att bedriva vattenverksamhet vid anläggningen,
alternativt att ansöka om utrivning av dammen och kraftstationen.
Per Hagström har valt att själv inge ansökan.
Mellan Furuvattnet och Järnsjön rinner Åsebyälven. I Åsebyälvens nedre del
mellan Tjärnstjärnet och Åsebyn påverkas vattendraget av bl.a. ett antal
dammar samt av att vattnet avleds för drift av ett kraftverk och en kvarn. Vid
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen ( mål M 4090-14) har Per
Hagström ansökt om lagligförklaring av
- Dammanläggning, kraftstation och kvarn vid Åseby Övre (Kvarndammen)
på fastigheten Åseby 1:75
- Dammanläggning vid Sågdammen på fastigheten Åsebyn 1:48
- Dammanläggning vid Tjärnsdammen på fastigheterna Åseby 1:48 och
1:115
- Man har även ansökt om tillstånd att vid Kvarndammen för elproduktion
och för drift av kvarn dämma vattenytan
Vidare har man även ansökt om tillstånd att
- Vid Kvarndammen för kvarndrift i industrihistoriskt syfte dämma
vattenytan
- Vid Sågdammen dämma vattenytan
- Vid Tjärnsdammen dämma och reglera vattenytan
Åsebyälven är 5,5 km lång och avvattnar ett flertal sjöar och tjärnar. De övre
delarna av avrinningsområdet består till stor del av myrmarker och övrig
skogsmark och älven mynnar i Järnsjön. Sjövandrande öring kan utnyttja ca
800 m av älven innan första kraftstationen sätter stopp för fortsatt vandring,
öring beståndet är dock av okänd anledning ganska svagt och vid flera
tillfällen har reproduktionen uteblivit. Åsebyälven har dock potential att
utgöra ett viktigt reproduktionsområde för Järnsjöns storöring.
Åsebyälven hyser ett av Sveriges bästa bestånd av den rödlistade och därmed
akut hotade svenska flodkräftan, beståndet är så rikligt att man i dagsljus kan
iaktta kräftorna som rör sig på älvens botten.
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Årjängs kommun är en kommun vilken aktivt värnar om sin naturliga miljö.
Kommunen och dess invånare har ställt sig positiva till vindkraft som en ren
energikälla. Att fortsätta driften av en ren kraftutvinning i en befintlig
vattenanläggning, till vilken naturen genom århundradena anpassat sig,
uppfattas därför positivt. Att vattendraget innehåller ett av Sveriges största
bestånd av den rödlistade arten svensk flodkräfta, är ett bevis på att naturen
anpassat sig väl till de nuvarande förutsättningarna och en förändring av
kräftans levnadsvillkor skulle kunna påverka arten negativt. Dammarna och
dess tillhörande byggnationer vittnar också om en epok där dessa fyllde en
viktig funktion för bygdens försörjning. Därför är de även kulturhistoriskt
intressanta. Kommunen har heller ingen indikation på att någon risk för ras i
eller översvämning av området finns. Kommunen har därför ingen erinran
mot att anläggningen fortsatt drivs.
För att möjliggöra för öringen att vandra upp i älven skulle en fiskpassage i
form av en fisktrappa där bara fisk kan vandra kunna anläggas. Det är i så
fall av stor vikt att fiskpassagen ej medför att främmande arter så som
signalkräfta kan passera upp i system.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134, 2015-05-27
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen har ingen erinran mot att anläggningen fortsatt drivs.
2. Fiskpassage i form av en fisktrappa där bara fisk kan vandra ska kunna
anläggas.
3. Minimivattenföring omfattande åtminstone 20-30% av den naturliga
vattenföringen inklusive naturlig säsongvariation är önskvärd.
Beslutet skickas till
Mark- och miljödomstolen
Bygg- och miljöchef
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Dnr KS 2014/49.31

Motion dop/namnbyte av väg/gata i Årjäng
I en motion föreslås att Weine Johansson ska få en gata uppkallad efter sig.
Motivet är att Weine Johansson har haft ett långt engagemang som politiker i
Årjängs kommun. Motionärerna föreslår att gatan där Weine Johansson bor,
Skogsvägen i Årjängs tätort, döps om till Weines väg.
Då Årjängs kommun namnger gator eller vägar görs detta utifrån olika
kriterier. Exempelvis kan områdets tidigare användningsområde ge upphov
till olika namn. Årjängs kommun har i det arbetet inte uppkallat vägar eller
gator efter nu levande personer.
Motionen föreslås att avslås då Årjängs kommun inte uppkallar gator eller
vägar efter levande personer.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2014-02-02
KF § 79, 2014-03-03
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115, 2015-05-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen föreslås att avslås med motivering att Årjängs kommun inte
uppkallar gator eller vägar efter levande personer.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Dnr KS 2013/346.31

Motion om gamla kyrkbron i Töcksfors
Bygg- och miljönämnden har 2014-11-06 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att bjuda in till ett samrådsmöte angående renovering av
den gamla kyrkbron i Töcksfors samt låta Trafikverkets broförvaltare besikta
bron. Nämnden önskar återkoppling från kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion från Uno Halfvardsson 2013-09-30
KF § 157, 2013-10-28
BOM AU § 27, 2014-05-08
BOM § 47, 2014-05-27
KSAU § 143 2014-06-27
BOM AU § 51, 2014-10-16
BOM § 101 2014-11-06
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2014-04-23
KSAU § 116, 2015-05-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen bjuder inte in till samråd angående renovering av
Dalslands Kanals kyrkbro i Töcksfors.
2. Kommunstyrelsen kontaktar inte Trafikverket för att beställa besiktning av
Dalslands Kanals kyrkbro i Töcksfors.
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Dnr KS 2015/205.70

Fastställande av länsöverenskommelse för barn och
unga i risk- och missbruk
Den regionala beredningsgruppen rekommenderar kommunerna och
landstinget i Värmland att anta förslag till länsöverenskommelse för barn och
unga i risk- och missbruk från upptäckt till behandling. Syftet med
länsöverenskommelsen är att lägga en struktur för att utveckla och stärka
arbetet i länet med barn och unga (0-18 år), i risk- eller missbruk.
Överenskommelsen utgår från lagstiftning och nationella riktlinjer med
övergripande fokus på gemensamt ansvarstagande för barn som far illa eller
riskerar att fara illa.
Denna länsöverenskommelse rör samarbete mellan Värmlands läns
vårdförbund, Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i
Värmland (LIV) och Värmlandskommuner. Verksamheter som berörs är
hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och övrig kommunal verksamhet som
möter barn och unga.
Överenskommelsen föreslås att gälla 2015-09-01 – 2017-09-01.
Beslutsunderlag
Förslag till Länsöverenskommelse, daterad 2015-04-01
Socialchef/verksamhetschef tjänsteskrivelse dat. 2015-05-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 121, 2015-05-13
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagen länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk –
från upptäckt till behandling, antas.
Beslutet skickas till
Verksamhetchef för stöd-och omsorg
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Dnr KS 2015/256.60

Förslag till ändring av barnomsorgstaxa 2015-07-01
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskola och fritidshemmet, har ändrats. Dagens inkomsttak höjs till 42
890 kr från och med 2015-07-01. Inkomsttaket har varit oförändrat i många
år, men kommer att indexeras, enligt förordningen. Årjängs kommun bör
höja inkomsttaket i enlighet med förordningen, och ändra inkomsttaket
framöver när indexregleringar sker enligt förordningen.
Kommunens beräkning av avgiftsreducering på förskole avgiften för allmän
förskola bör ändras. Årjängs kommun har idag en reducering beräknad
individuellt för varje barn utifrån schemalagd tid i förskolan. Alla andra
kommuner i Värmland har en fast reducering för allmän förskola. Årjängs
kommun föreslås införa en fast reducering på 30 %, för att ligga mer i linje
med andra kommuners förskole avgift.
Beslutsunderlag
Barnomsorgschefen och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 201504-13
BUN AU § 20, 2015-04-21
BUN § 39, 2015-05-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117, 2015-05-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande förändringar i beräkningen av barnomsorgsavgifterna antas från
2015-07-01:
1. Inkomsttaket i maxtaxan höjs till 42 890 kr, och justerar inkomsttaket
framöver i enlighet med indexregleringen i förordningen.
2. En fast reducering på 30 % införs på förskole avgiften för allmän förskola,
när barnet har tid mer än 15 timmar per vecka.
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Dnr KS 2015/237.70

Avgift för kost i särskilt boende och korttidsvård
När samhällsbyggnadsavdelningen övertog driften av kostenheten vid
årsskiftet 2014/2015 gjordes en prisjustering för heldygnskost vid särskilt
boende och korttidsvård som innebär en differens mellan det pris som
brukaren på särskilt boende och korttidsvård debiteras och det pris stöd- och
omsorgsnämnden betalar till kostenheten. I dagsläget betalar stöd- och
omsorgsnämnden 105 kronor för heldygnskost, men debiterar brukaren
endast 88 kronor. Det som ingår i det framräknade priset är livsmedel,
förbrukning, personal, el dvs. kökets kostnader utom hyreskostnaden som
ligger i sin helhet på stöd och omsorg idag. (verksamhet 5103 särskilt
boende).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 131, 2015-05-27
Stöd- och omsorgsnämndens verksamhetschefs tjänsteskrivelse dat. 201504-23
KF § 123, 2011-11-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxan för dygnskost vid särskilt boende och korttidsvård höjs från 88
kronor till 105 kronor från och med 2015-08-01.
2. Kostpriset för vårdtagare i särskilt boende, korttidsvård och hemtjänst ska
därefter årligen justeras i enlighet med det pris kostenheten debiterar stödoch omsorgsnämnden.
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