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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–15.20

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Mikael Olsson (M), Ej § 117
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Maurice Leroy (C)
Annika Holmstrand (C)
Kent Norman (C)
Robin Olsson (M), ersättare för Tjänstgörande § 117
Agneta Eklund (S), ersättare

Övriga närvarande

Katarina Lundin, T.f. kommunchef, Ej § 121
Sandra Norsell, Sekreterare
Petra Stromski, Redovisningsansvarig, § 124-125
Jonas Sanamon (M), ej tjänstgörande ersättare
Esbjörn Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

2015-06-15

Paragrafer

107 - 125

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer (S)
Justerare

Birger Pettersson Wiik (S)

Annika Holmstrand (C)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då anslaget tas ned
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§ 107

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Migrationsverket Underrättelse om upphandling (KS 2015/249.13)
2. Bergsstaten beslutar förlänga giltighetstiden för del av
undersökningstillståndet Skogen nr 1. (KS 2012/63.41)
3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SAMÖ 2016 (KS
2015/58.18)
4. Sveriges kommuner och landsting. Pressmeddelande: Ekonomirapport Bra
resultat 2015.
5. Socialdepartementet Entledigande och förordnande i
Patientskadenämnden (KS 2015/264.00)
6. Kultur och fritidsnämnden § 39. Kulturpris 2015 till Lennart Jonsson (KS
2015/261.80)
7. Kultur och fritidsnämnden § 40. Ungdomsledarstipendium 2015 till
Magnus Andersson (KS 2015/262.80)
8. Kultur och fritidsnämnden § 41. Clarapriset 2015 till Svensbyns skola (KS
2015/263.80)
9. Överförmyndarnämnden protokoll 2015-05-21 (KS 2015/19.19)
10. Skrivelse från och svar till Nordmarkens Motor (KS 2015/241.14)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 108

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls:
- Delegationsbeslut redovisade på lista
- Protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2015-05-27
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2015/96.04

Tertialrapport per 2015-04-30 för kommunstyrelsen
Tertialrapporten visar för perioden ett underskott på 3000 tkr för
Kommunstyrelsen, vilket beror på nedskrivning av fastigheten TöcksmarksBön 1:239 (Hantverkshus 1545).
Förutsättningen för tertialrapporten är att förslag till ombudgetering
avseende att täcka underskott i februarirapporten verkställs.
Beslutsunderlag
Tertialrapport per 2015-04-30
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124, 2015-05-27
Kommunstyrelsens beslut
Tertialrapport per 2015-04-30 godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonomen
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Dnr KS 2015/30.04

Tertialrapport per 2015-04-30 för Årjängs kommun
Prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat på +12,5 mkr och det är en
förbättring gentemot budget med + 3,9 mkr.
Inkluderat i det förväntade resultatet ingår återbetalning av
sjukförsäkringsavgifter för år 2004 med 4,7 mkr.
Nämndavvikelsen förväntas totalt för året att uppgå till - 4,2 mkr. Den
negativa avikelsen återfinns inom Barn- och utbildningsnämnden med -1,2
mkr samt inom Kommunstyrelsen med -3,0 mkr. De övriga nämnderna
redovisar en årsprognos som ligger i linje med budget.
I budgeten för 2015 finns ett centralt utrymme på +2 mkr som inte förväntas
användas. Pensionskostnader förväntas vara +0,4 mkr lägre än budgeterat
Skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas under 2015 att minska
med -2,5 mkr jämfört med budgetförutsättningarna.
Finansnettot beräknas leda till en förbättring i jämförelse med budget med +
3,5 mkr.
Beslutsunderlag
Tertialrapport per 2015-04-30
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125, 2015-05-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tertialrapport 2015-04-30 för Årjängs kommun, godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-10

KS 2015/145.01

Dnr KS 2015/33.04

Budget 2016-2018 för Årjängs kommun
Enligt beslutad tidsplan för budgetarbetet 2016-2018 skall
kommunfullmäktige den 29 juni fatta beslut om budget 2016 samt
flersårsplan 2017-2018.
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och
Moderaterna presenterade ett förslag till budget 2016 och flerårsplan 20162018 på kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27.
Centerpartiet presenterar vid dagens sammanträde sitt budgetförslag.
Beslutsunderlag
Driftsplan 2016-2018, dat. 2015-05-27
Resultatplan 2016-2018, dat. 2015-05-27
Kassaflödesanalys 2016-2018, dat. 2015-05-27
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och
Moderaternas förslag till budget 2016 och flerårsplan 2016-2018, dat. 201505-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133, 2015-05-27
Centerpartiets budgetförslag dat. 2015-06-09
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Samtliga ledamöter från Centerpartiet yrkar på Centerpartiets budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Budget 2016
1. Driftsplan 2016 fastställs till
Nämnd/styrelse

Tkr

- Barn och utbildningsnämnden

217 487 tkr

- Stöd- och omsorgsnämnden

191 592 tkr

- Kultur- och fritidsnämnden

18 918 tkr

- Kommunstyrelsen

90 615 tkr

- Bygg- och miljönämnden
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Justering finans drift

11 300 tkr

Centralt löneutrymme

1 300 tkr

Avgår internredovisning

-40 992 tkr

Avskrivningar

37 100 tkr

Verksamhetens nettokostnader

530 412 tkr

2. Skattesatsen för år 2016 fastställs till 22,45 kr.
3. Låneramen för 2016 är 270 mkr och oförändrad från 2015.
4. Årets resultat budgeteras till 12 870 tkr.
5. De finansiella målen för år 2016 fastställs till:
Resultatet skall vara 2,3 % av summa skatter och generella statsbidrag.
Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Investeringar skall vara självfinansierade.
6. Driftramen för barn- och utbildningsnämnden exkl justering för
kapitaltjänstkostnader ökar med 6 143 tkr för 2016.
7. Driftramen för stöd- och omsorgsnämnden exkl justering för
kapitaltjänstskostnader ökar med 4 674 tkr för 2016.
8. Driftramen för kommunstyrelsen exkl justering för kapitaltjänstkostnader
ökar med 443 tkr för 2016.
9. Driftsramen för bygg- och miljönämnden exkl justering för
kapitaltjänstkostnader ökar med 1108 tkr för 2016.
10. Driftsramen för kultur- och fritidsnämnden exkl justering för
kapitaltjänstkostnader ökar med 228 tkr för 2016.
11. Investeringsutrymmet är 49 mkr för 2016.
Flerårsplan 2017 – 2018
1. Flerårsplan för drift åren 2017 – 2018 fastställs till

Justerandes sign

9 (26)

Nämnd/styrelse

2017(tkr)

2018 (tkr)

Kommunstyrelsen

90 615

90 615

Bygg- o miljönämnden

3 092

3 092

Kultur- o fritidsnämnden

18 918

18 918

Barn- o utbildningsnämnden

216 837

216 837

Stöd- och omsorgsnämnden

191 592

191 592

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-10

KS 2015/145.01

Justering finans drift

12 100

14 200

Ökning ram nämnd

16 594

33 011

Avgår internredovisning

- 40 992

-40 992

Avskrivningar

36 400

36 000

Verksamhetens nettokostnad

545 156

563 273

2. Låneramen minskar för 2017 med 10 mkr till 260 mkr och för 2018
minskar den med 8 mkr till 252 mkr.
3. Årets resultat för 2017 budgeteras till 11 741 tkr och för 2018 till 9 513
tkr.
4. De finansiella målen för år 2017-2018 fastställs till:
Resultatet skall vara 2,1 % av summa skatter och generella statsbidrag år
2017 och 1,6 % år 2018.
Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Investeringar skall vara självfinansierade.
Den fortsatta budgetprocessen
1. Nämnderna skall besluta om detaljbudget avseende driften åren 2016 –
2018 senast den 22 september 2015.
2. Nämnderna skall upprätta förslag till investeringsbudget för åren 2016 –
2018 samt nämndmål och målindikatorer senast den 22 september 2015.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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Dnr KS 2015/245.00

Riktlinjer för tillgängliggörande av kommunala
föreskrifter
Kommunen ska enligt 3 kap. 30 § kommunallagen se till att alla föreskrifter,
dvs bindande regler, taxor, och organisatoriska bestämmelser, kungörs
genom meddelande på kommunens anslagstavla. På så sätt offentliggörs
föreskrifterna.
Vidare ska alla föreskrifter publiceras på kommunens hemsida.
Föreskrifterna ska hållas tillgängliga på ett samlat och ordnat sätt i form av
en författningssamling. Det är viktigt att samlingen är enkel att hitta.
Ett förslag till riktlinjer har upprättats som beskriver vilka föreskrifter som
omfattas samt rutiner för hur de ska tillgängliggöras på den officiella
anslagstavlan och på hemsidan.
Föreslagna rutiner tillämpas redan idag.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för tillgängliggörande av kommunala föreskrifter dat. 2014-08-22
T.f. kommunchefs tjänsteskrivelse dat. 2015-05-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127, 2015-05-27
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för tillgängliggörande av kommunala föreskrifter antas.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-10

KS 2015/145.01

Dnr KS 2015/222.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader, första kvartalet 2015
Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt Socialtjänstlagen kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Stöd- och omsorgsnämnden skall till kommunfullmäktige rapportera
detsamma.
Under första kvartalet 2015 har verksamheten stöd- och omsorg i Årjängs
kommun, inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Stöd- och omsorgsnämnden § 68, 2015-05-06
Stöd- och omsorgsnämndens kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse dat. 201503-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 129, 2015-05-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-10

KS 2015/145.01

Dnr KS 2014/413.10

Motion- Återskapa Årjängsmodellen
Lars Gustafsson (FP), Annika Sahlin (FP), Magnus Andreasson (FP) och
Therése Gustafsson (FP) har väckt en motion om att återskapa
Årjängsmodellen. Motionärerna framför att det i kommunen 2009 startades
en samverkan mellan polis, socialtjänst och skola, som blev kallad
Årjängsmodellen. Anledningen var att en helhetssyn efterlysts när det gäller
samverkan kring tidig upptäckt av barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Efter det har vissa förändringar skett i organisationen och Årjängsmodellen
används inte längre i den form som var tänkt från början. Motionärerna
menar att modellen visat sig vara ett bra arbetssätt och ett framgångsrikt
koncept som även andra kommuner tagit efter.
Motionärerna föreslår därför att:
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna till motionen till
kommunstyrelsen för utredning huruvida ett liknande arbetssätt som
Årjängsmodellen kan återupptas, med en samverkan mellan skola,
socialtjänst och polis, samt att tydliggöra de politiska besluten kring
Årjängsmodellen.
Stöd- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har erhållit
motionen för yttrande.
Stöd- och omsorgsnämnden, som har behandlat ärendet 2015-05-06, är
positiv till grundtanken i motionen och föreslår att nämnden får i uppdrag
att, i dialog med barn- och utbildningsnämnden, ta fram direktiv till ett
fungerande arbetssätt och som följer gällande lagstiftning.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande, daterat 2015-02-03, framfört
att den ställer sig positiv till motionen och att gemensamma mål, riktlinjer
och rutiner för samverkan ska utarbetas tillsammans med verksamhetschefen
för Stöd och omsorg.
Nämndernas arbetsutskott har också haft en gemensam överläggning då
följande gemensamma inriktningsbeslut träffades:
1. Stöd- och omsorgsnämndens ordförande och verksamhetschef bjuder
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens ordförande och
verksamhetschef in polisen till ett möte för att diskutera samverkan.
2. Verksamhetscheferna för de båda verksamheterna får i uppdrag att ta fram
hur en gemensam styrgrupp ska se ut.
3. De båda arbetsutskotten fortsätter med gemensamma samverkansmöten.
Ordförande för stöd- och omsorgsnämnden kallar till nästa gemensamma
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arbetsutskott, om ca två månader. Kultur- och fritidsnämndens ordförande
och verksamhetschef bjuds också in till detta möte.
4. Ordförande för stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kalla till
gemensamt målsättningsarbete för samverkan efter att kommunfullmäktige
tagit de övergripande målen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132, 2015-05-27
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-18
Stöd- och omsorgsnämndens au:s beslut 2015-04-22 § 62
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2015-04-09 § 42
Tjänsteyttrande Stöd och omsorg, daterat 2015-03-06
Stöd- och omsorgsnämndens au:s beslut 2015-03-19 § 51
Barn- och utbildningsnämndens beslut, daterat 2015-02-03 § 11
Tjänsteskrivelsen BUN, daterad 2015-01-12
Kommunfullmäktiges beslut, 2014-11-24 § 212
Motion om att återskapa Årjängsmodellen, daterad 2014-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att, i samråd med berörda
nämnder, utarbeta förslag till mål och riktlinjer för det förebyggande arbetet
för barn och ungdomar i Årjängs kommun.
2. Motionen är därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-10

KS 2015/145.01

Dnr KS 2014/504.04

Information om upphandling av utredningsuppdrag
Ekonomichef Linda Sydengen redovisar hur utredningsuppdraget avseende
ekonomisk kontroll, ledning och styrning inom kommunstyrelsen och barnoch utbildningsnämnden.
Det vinnande anbudet i upphandlingen leder fram till en kostnad på 180 tkr.
Kommunstyrelsens har i budget 2015 avsatt 100 tkr till utredningsuppdraget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135, 2015-05-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 80. 000 kr tillförs utredningsuppdraget.
2. Medel tas från det centrala utrymmet.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-10

KS 2015/145.01

Dnr KS 2015/246.04

Ökad personalkostnad Nordmarkens skola
Barn-och utbildningsnämnden begär ramförstärkning med 1 mkr för 2015.
Enligt tertialrapport 150430 som redovisades till kommunstyrelsens
arbetsutskott den 27 maj befarade barn- och utbildningsnämnden ett
underskott på 1,2 mkr för 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har med anledning av tertialrapporten tagit
beslut om att barn- och utbildningsnämnden skall upprätta en åtgärdsplan
med syfte att nå en budget i balans samt att barn- och utbildningsnämnden
bjuds in till arbetsutskottets sammanträde den 24 juni för att återrapportera
åtgärdsplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146, 2015-06-10
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125, 2015-05-27
Barn- och utbildningsnämnden § 43, 2015-05-05
Kommunstyrelsens beslut
Barn- och utbildningsnämndens begäran om ramförstärkning för 2015
avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens begäran om ramförstärkning för 2015
avslås.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-10

KS 2015/145.01

Dnr KS 2011/309.21

Beslut om utställning för översiktsplan och LISutredning för Årjängs kommun
Översiktsplanen med tillhörande bilagor har varit ute på samråd mellan
2014-12-19 till 2015-02-10 och 30 stycken skriftliga yttranden har
inkommit. Planhandlingarna har förändrats sedan samrådet.
De förändringar som har gjorts är främst på LIS – planen. Det har tillkommit
ett LIS – område, Norra Viker i Lennartsfors (område 16) och på några av
områdena har den geografiska avgränsningen förändrats. I översiktsplanen
har det lagts till fyra avsnitt; energi, elektromagnetisk strålning, riksintresse
totalförsvaret och grön elektronisk infrastruktur, och i MKB har vissa
ställningstaganden förändrats.
Beslutsunderlag
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse, dat. 2014-12-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2014-12-09 § 252.
Kommunstyrelsens beslut, 2014-12-09 § 248.
Förslag till översiktsplan för Årjängs kommun
Förslag till LIS – plan
Samrådsredogörelse
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141, 2015-06-10
Kommunstyrelsens beslut
1. Samrådsredogörelsen godkänns.
2. Översiktsplanen med tillhörande bilagor skickas ut på utställning.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekten
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Ventilationsanläggning Tingshuset
Ny ventilationsanläggning har 2015 projekterats för Tingshuset.
Under projekteringen framkom, att det förutom byte av ventilation, även
krävs omläggning/byte av yttertak och lanternin p.g.a. läckage.
Totalt budgeterat för ventilationen är 3,4 Mkr.
Vid projekteringen gjordes en preliminär kostnadsberäkning som visade att
även takomläggningen skulle kunna inrymmas inom projektbudgeten.
Vid anbudsöppning visade det sig att budgeterad summa ej räcker till utan
det erfordras tilläggsanslag/ombudgetering på 2,1 Mkr.
Beslutsunderlag
Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-08
Bilaga 1, konsekvensanalys
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146, 2015-06-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny ventilationsanläggning samt omläggning/byte av yttertak och lanternin
på Tingshuset utföres under 2015.
2. 1,5 Mkr beviljas omdisponeras:
- Från projekt 13090, Förskolan Violen, till projekt 13805, Ventilation
Tingshuset.
3. 0,5 Mkr omdisponeras:
- Från projekt 13500 reservkraft Kvarnåsen till projekt 13805, Ventilation
Tingshuset.
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Översyn gymnasiesamverkan
I Värmland samverkar samtliga kommuner sedan 2009 om gymnasieskolan
via ett gemensamt avtal och år 2013 anslöt även Åmåls kommun. Samverkan
leds av en styrgrupp bestående av ordförande från avtalskommunerna och
Region Värmland som samordnar arbetet.
Målsättningen med avtalet är att gemensamt stärka och utveckla hela
området till en gemensam gymnasieregion där den enskilde eleven fritt kan
välja bland ett brett utbud och utbildningar med hög kvalité.
På uppdrag av Region Värmland har denna översyn av gymnasiesamverkan
genomförts under perioden maj till september 2014. Arbetet med översynen
har utgått från ett antal frågeställningar som styrgruppen för
gymnasiesamverkan ville ha svar på. För att få en så likvärdig bedömning
som möjligt av svaren har alla 16 kommuner som ingår i samverkan
intervjuats på plats i hemkommunen. De funktioner/personer som intervjuats
i kommunerna är kommunstyrelsens ordförande, facknämndens ordförande
och förvaltningschef eller motsvarande.
Syftet med översynen är bl a att belysa och synliggöra avtalsparternas
synpunkter på styrning och ledning av gymnasiearbetet i regionen. Hur
samarbetet har utvecklats mellan kommunerna under avtalstiden och hur
ingående parter i gymnasiesamverkan skulle vilja att samarbetet utvecklades.

Beslutsunderlag
Översyn gymnasiesamverkan, Region Värmland 2014-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147, 2015-06-10
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun beslutar att ställa sig bakom de fyra rekommendationerna
från utredaren enligt följande:
1. Översynen har visat att det finns en stark vilja om att utveckla samverkan
ytterligare i regionen. Det viktiga i nuläget är att tydliggöra färdriktningen
vartåt gymnasieskolan och samverkan ska gå. För att göra det behöver frågan
lyftas upp på en högre strategisk nivå, till KSO nivå.
2. För att utveckla den direkta samverkan mellan kommunerna behöver
konkreta planer och uppdrag utarbetas om vad som ska uppnås med
samverkan. Ett tydligt prioriterat område är enligt översynen anpassningen
av antalet platser och program i regionen.
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3. Områden som gäller framtida utmaningar, matchning mot näringslivet och
hur attraktionskraften ska kunna höjas behöver lyftas. En idé kan vara att
starta med någon form av visionsseminarier för alla och på den vägen få
igång ett gemensamt utvecklingsarbete i regionen.
4. Med översynen som stöd bör en fördjupad organisationsutredning med
inriktning på en samlad organisation göras. Uppdraget ges till Region
Värmland.
Beslutet skickas till
Region Värmland
För kännedom till BUN
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Stf tillförordnad kommunchef- förlängning
Avtalet med stf tillförordnad kommunchef, Owe Lindström, gäller till den 30
juni 2015. Ny kommunchef beräknas tillträda först under hösten 2015.
T.f. kommunchef föreslår att avtalet med stf tillförordnad kommunchef
förlängs, på oförändrade villkor, tills dess att ny kommunchef tillträder, dock
längst till den 31 december.
Beslutsunderlag
Avtal om förordnande som stf t.f. kommunchef, dat. 2014-12-15
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 136, 2015-05-27
Kommunstyrelsens beslut
T.f. kommunchef föreslår att avtalet med stf tillförordnad kommunchef
förlängs, på oförändrade villkor , tills dess att ny kommunchef tillträder,
dock längst till den 31 december.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchef
Stf. t.f. kommunchef
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Tillförordnad kommunchef
Avtalet med tillförordnad kommunchef Katarina Lundin, gäller till den 16
augusti 2015. Ny t.f. kommunchef behöver Dessutom föreslås
kommunstyrelsen, att ingå avtal om anställning som tillförordnad
kommunchef med Britt-Marie Öjstrand, enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Avtal om förordnande som t.f. kommunchef, dat. 2015-05-18
T.f. kommunchefs tjänsteskrivelse dat. 2015-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 137, 2015-05-27
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal med t.f. kommunchef Katarina Lundin förlängs med oförändrade
villkor till och med 16 augusti 2015.
2. Avtal om anställning som t.f. kommunchef ingås med Britt-Marie
Öjstrand enligt förslag.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchef
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T.f. socialchef, förlängning av förordnande
T.f. socialchefens, Lisbeth Wiklunds, förordnande går ut 2015-09-30. T.f.
kommunchefen föreslår att förordnandet förlängs till 2016-04-30 enligt
upprättat förslag till avtal.
Beslutsunderlag
Avtal om visstidsanställning som t.f. socialchef
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Lisbeth Wiklunds visstidsanställning som t.f. socialchef i Årjängs
kommun förlängs till att gälla tiden 2015-10-01--2016-04-30.
2. Övriga villkor i anställningsavtalet godkänns.
3. Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer, får i uppdrag att
underteckna avtalet.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchef
T.f. socialchef
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T.f. bygg- och miljöchef
Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand ska tjänstgöra som tillförordnad
kommunchef från den 17 augusti till dess att ny kommunchef tillträder, dock
längst till och med den 31 december 2015. En tillförordnad bygg- och
miljöchef med ansvar för myndighetsutövningen behöver anställas fram till
dess ordinarie bygg- och miljöchef åter är i tjänst.
Bygg- och miljöchefen föreslår efter samråd med ordförandena i bygg- och
miljönämnden och kommunstyrelsen, att ingå avtal om anställning som
tillförordnad bygg- och miljöchef med Catrin Nygren, enligt upprättat
förslag.
Beslutsunderlag
Avtal om förordnande som t.f. bygg- och miljöchef
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-29
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal om anställning som t.f. bygg- och miljöchef ingås med Catrine
Nygren enligt förslag.
2. Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer, får i uppdrag att
underteckna avtalet.
Beslutet skickas till
Bygg- och miljöchef
T.f. bygg- och miljöchef
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Årsredovisning stiftelser 2013
Årsredovisning 2013 för 6 av de stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen
har upprättats för godkännande och undertecknande.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013, Årjängs kommuns samfond inom skolområdet
Årsredovisning 2013, Stang- och sjuksköterskefonden
Årsredovisning 2013, Hildegard Bönströms donationsfond
Årsredovisning 2013, Stina och E. Isakssons ungdomsfond
Årsredovisning 2013, Kristina och Sven Tolfssons donationsfond
Årsredovisning 2013, Kristian och Anna Ihles kapitalfond
Redovisningsansvarigs tjänsteskrivelse, dat 2015-05-28
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning 2013 för stiftelserna Årjängs kommuns samfond inom
skolområdet, Stang- och sjuksköterskefonden, Hildegard Bönströms
donationsfond, Stina och E. Isakssons ungdomsfond, Kristina och Sven
Tolfssons donationsfond och Kristian och Anna Ihles kapitalfond godkänns
samt undertecknas av samtliga ledamöter i Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig
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Dnr KS 2015/272.04

Årsredovisning stiftelser 2014
Årsredovisning 2014 för de 10 stiftelser och årssammanställning 2014 för
den fond som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats för godkännande
och undertecknande.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014, Årjängs kommuns samfond inom skolområdet
Årsredovisning 2014 med bilaga, Årjängs kommuns samfond
Årsredovisning 2014, Anders & Karl Olssons donationsfond
Årsredovisning 2014 med bilagor, Abel Enockssons donationsfond
Årssammanställning 2014, Stang- och sjuksköterskefonden
Årsredovisning 2014, Hildegard Bönströms donationsfond
Årsredovisning 2014, Stina och E. Isakssons ungdomsfond
Årsredovisning 2014, Kristina och Sven Tolfssons donationsfond
Årsredovisning 2014, Kristian och Anna Ihles kapitalfond
Årsredovisning 2014 med bilagor, H Allan Parks minnesfond
Årsredovisning 2014 med bilaga, Helmer Anderssons donationsfond
Redovisningsansvarigs tjänsteskrivelse, dat 2015-05-28
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning 2014 för stiftelserna Årjängs kommuns samfond inom
skolområdet, Årjängs kommuns samfond, Anders & Karl Olssons
donationsfond, Abel Enockssons donationsfond, Hildegard Bönströms
donationsfond, Stina och E. Isakssons ungdomsfond, Kristina och Sven
Tolfssons donationsfond, Kristian och Anna Ihles kapitalfond, H Allan Parks
minnesfond och Helmer Anderssons donationsfond samt årssammanställning
2014 för fonden Stang- och sjuksköterskefonden godkänns samt
undertecknas av samtliga ledamöter i Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig
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