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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Plats och tid

kommunkontoret, Foxen, 14.00–14.40

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Mikael Olsson (M), Ej §§ 131-132
Kristina Kristiansson (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Maurice Leroy (C)
Annika Holmstrand (C)
Kent Norman (C)
Robin Olsson (M), ersättare för §§ 131-132
Agneta Eklund (S), ersättare

Övriga närvarande

Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef
Sandra Norsell, Sekreterare
Robin Olsson (M), Ej beslutande §§ 126-130, 133-139

Justeringens plats och tid

2015-08-24

Paragrafer

126 - 139

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Lars Gustafsson

Annika Holmstrand

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-08-19

Datum då anslaget sätts upp

2015-08-24

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2015-09-15
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§ 126

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls:
- Delegationsbeslut redovisade på lista
- Protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2015-06-24
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 127

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Vänersborgs tingsrätt avslår ansökan om utdömande av vite
2. Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets
kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn (KS 2015/275.13)
3. SmåKoms nyhetsbrev 5 juni 2015 Samordningsförbundet BÅDESÅ
4. Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Drifts- och servicenämndens
protokoll 2015-05-13 (KS 2014/396.03)
5. Migrationsverket. Överenskommelse om platser för barn med
uppehållstillstånd (KS 2015/168.13)
6. Gemensam överförmyndarnämnd protokoll 2015-06-15 (KS 2015/19.19)
7. KF § 74 Tertialrapport per 2015-04-30 för Årjängs kommun
8. KF § 75 Budget 2016-2018 för Årjängs kommun
9. Stiftelsen Glaskogens naturreservats protokoll 2015-06-03
10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
11. Räddningstjänst i siffror 2014 (KS 2015/343.17)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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KS 2015/149.01

Dnr KS 2014/331.80

Motion Närmare samarbete mellan föreningar och
skola, Föreningarnas dag
I en motion från Folkpartiet Liberalerna föreslås att det utreds om föreningar
i Årjängs kommun kan bjudas in till skolorna för att visa upp sina
verksamheter. Efter möten och diskussioner med en del av skolans rektorer
och gymnastiklärare har dessa framfört önskemål om att en föreningsdag
planeras in för vårterminen 2016.
Beslutsunderlag
Motion från Folkpartiet Liberalerna, 2014-09-01
Chef för Medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-03-04
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 23, 2015-05-05
Kultur- och fritidsnämnden § 38, 2015-05-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157, 2015-06-24
Yrkanden
Annika Holmstrand (C) yrkar på att ärendet återremitteras och kompletteras
med ett yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att kompletteras med ett yttrande från barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Chef för medborgarservice
Verksamhetschef barn- och utbildning
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2014/493.20

Skyltpolicy för Årjängs kommun
Ett förslag till skyltpolicy för Årjängs kommun har tagits fram. Skyltpolicyn
ska ersätta tidigare policy från 2008.
Syftet med policyn är att i skyltfrågor bidra till en god dialog mellan
fastighetsägare, näringsidkare, skylttillverkare och kommunen. Planen syftar
också till att tydliggöra de bestämmelser som finns kring skyltning.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2014-11-06 att godkänna skyltpolicyn
för att skickas på remiss till berörda grupper och organisationer i kommunen
för synpunkter.
Skyltpolicyn har varit ute på remiss, inkomna synpunkter har bemötts och
skyltpolicyn har anpassats efter dessa.
Skyltpolicyn har kompletterats med ett stycke om störande ljud i enlighet
med bygg- och miljönämndens beslut § 36, 2015-03-25.
Beslutsunderlag
Skyltpolicy dat. 2015-04-14
Bygg- och miljönämnden § 63, 2015-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158, 2015-06-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Skyltpolicy för Årjängs kommun antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2014/305.10

Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordningprotokollsanteckning
Lagregler saknas i kommunallagen om särskilda yttranden från ledamöter i
fullmäktige och nämnder, s.k. protokollsanteckning. Protokollet förs på
ordförandens ansvar och det är ordförande som i första hand avgör om
protokollet får innehålla särskilda yttranden. Om ordförandes bedömning
ifrågasätts bör det vara fullmäktige eller nämnden som avgör om det
särskilda yttrandet ska tillåtas.
För att tydliggöra hur protokollsanteckningar ska hanteras i fullmäktige i
Årjängs kommun föreslås att en regel införs i fullmäktiges arbetsordning
enligt följande:
1.25 Särskilda yttranden (protokollsanteckning)
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning, särskilt yttrande,
röstförklaring).
Anteckningens innehåll ska vara känt för fullmäktige genom att det antingen
varit uppläst för fullmäktige eller framgår av beslutsunderlaget, t ex. som
protokollsanteckning eller motsvarande under beredningen av ärendet.
Protokollsanteckning ska lämnas skriftligen till sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Protokollsanteckningar bör vara kortfattade.
Beslutsunderlag
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159, 2015-06-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med en ny regel om
särskilda yttranden (protokollsanteckning) med följande lydelse:
1.25 Särskilda yttranden (protokollsanteckning)
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning, särskilt yttrande,
röstförklaring).
Anteckningens innehåll ska vara känt för fullmäktige genom att det antingen
varit uppläst för fullmäktige eller framgår av beslutsunderlaget, t ex. som
protokollsanteckning eller motsvarande under beredningen av ärendet.
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Protokollsanteckning ska lämnas skriftligen till sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Protokollsanteckningar bör vara kortfattade.
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§ 131

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2008/51.22

Exploateringsavtal Leverhögen, Årjängs kommun
Årjängs kommun beslutade 2008-09-30 att ingå exploateringsavtal med
Svensk Utviklingseiendom AS avseende utveckling av ett område i
Leverhögen, fastigheten Årjäng Leverhögen 1:20. Exploateringsavtalet
förutsatte, att utbyggnad av området skulle vara påbörjat senast den 31
december 2011. I annat fall skulle avtalet vara förfallet i alla delar.
Exploateringsavtalet förlängdes 2011-12-10 till att gälla till och med 201212-31. Järnsjö Strand Utvikling AS har lämnat en begäran om att avtalet
förlängs på nytt.
Ett förslag till nytt exploateringsavtal avseende Leverhögen har upprättats.
Avtalet bygger till övervägande del på tidigare avtal men har reviderats i
vissa delar t ex. vad gäller avtalspart, ny fastighetsbeteckning efter
genomförd avstyckning, detaljplan, vatten och avlopp samt tiden för
exploateringsavtalets giltighet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 161, 2015-06-24
T.f. kommunchefens och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat.
2015-06-16
Exploateringsavtal dat. 2015-06-12
Begäran om förlängning dat. 2015-06-03
Kommunfullmäktige § 145, 2011-12-19
Kommunfullmäktige § 96, 2008-09-30
Exploateringsavtal undertecknat 2008-10-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska ingå exploateringsavtal med Järnsjö Strand
Utvikling AS avseende exploatering av fastigheten Leverhögen 1:117 enligt
upprättat förslag.
2. Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer, får i uppdrag att
underteckna avtalet.
Jäv
Mikael Olsson (M) deltar inte i beslutet pga. jäv.
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§ 132

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2006/86.21

Exploateringsavtal Ärtetjärnsområdet, Årjängs
kommun
Årjängs kommun beslutade 2006-03-27 att ingå exploateringsavtal med
Töcksfors Tomteselskap AS avseende utveckling av ett område i Ärtetjärn
inom fastigheterna Årjäng Ärtetjärn 1:39 och 1:40. Exploateringsavtalet
förutsatte, att utbyggnad av området skulle vara påbörjat senast den 31
december 2008. I annat fall skulle avtalet vara förfallet i alla delar.
Exploateringsavtalet reviderades och förlängdes 2008-12-17 och därefter
2010-12-15 till att gälla till och med 2012-12-31. Torbetjärn Utveckling AB
har lämnat in en begäran om att avtalet förlängs på nytt.
Ett förslag till nytt exploateringsavtal avseende Ärtetjärnsområdet har
upprättas. Avtalet bygger till övervägande del på tidigare avtal men har
reviderats i vissa delar, t ex. vad gäller tiden för exploateringsavtalets
giltighet och att ett tillägg gjorts som innebär att exploatören bekostar
kostnaderna för förrättningarna m.m.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162, 2015-06-24
T.f. kommunchefens och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat.
2015-06-15
Exploateringsavtal dat. 2015-06-03
Begäran om förlängning dat. 2015-06-03
Reviderat exploateringsavtal dat. 2012-02-29
Kommunfullmäktige § 168, 2010-12-15
Kommunfullmäktige § 146, 2008-12-17
Kommunfullmäktige § 96, 2006-03-27
Exploateringsavtal undertecknat 2006-04-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska ingå exploateringsavtal med Torbetjärn Utveckling
AB avseende exploatering av fastigheten Ärtetjärn 1:46 enligt upprättat
förslag.
2. Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer, får i uppdrag att
underteckna avtalet.
Jäv
Mikael Olsson (M) deltar inte i beslutet pga. jäv.
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§ 133

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2015/30.04

Tertialrapport för Årjängs kommun- återrapportering
från KS
Kommunstyrelsen redovisade i tertialrapporten 2015-04-30 ett befarat
underskott på - 3 mkr. Anledningen är i sin helhet orsakad av nedskrivning
av bokfört värde på en av kommunens fastigheter. Nedskrivningen sker efter
genomförd marknadsvärdering och då kommunen ämnar ha kvar fastigheten
i sin ägo.
Om förutsättningarna ändras och kommunen i stället beslutar att avyttra
fastigheten kommer effekten för kommunstyrelsen att kvarstå, dvs. ett
befarat underskott på - 3 mkr, som då i stället skulle förklaras av en
realisationsförlust i stället för nedskrivning.
Effekten på kommunens resultat är densamma oavsett nedskrivning eller
realisationsförlust.
Effekten för resultatet efter balanskravsjustering kan skilja sig åt då man vid
en försäljning av anläggningstillgång, som kommer att innebära minskade
kostnader, kan åberopa synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan inte åberopas
vid en nedskrivning eftersom man då har kvar fastigheten i sin ägo.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-05-27 beslutat, att nämnder med
befarat underskott skall upprätta åtgärdsplan för en budget i balans.
T.f. kommunchef föreslår att kommunstyrelsen i samband med årsbokslutet
2015, ska åberopa synnerliga skäl för det prognosticerande underskottet,
under förutsättning att fastigheten försäljs under året. Vidare så begärs
ramförstärkning för det prognosticerande underskottet på 3 mkr och medel
omdisponeras från centralt utrymme med 1460 tkr samt från finansdrift 1540
tkr (återbetalning AFA), till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 151, 2015-06-24
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125, 2015-05-27
Tertialrapport kommunstyrelsen per 2015-04-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen åberopar synnerliga skäl för det prognosticerande
underskottet på 3 mkr i samband med årsbokslutet 2015, under förutsättning
att fastigheten säljs.
2. Kommunstyrelsen begär ramförstärkning för det prognosticerande
underskottet, 3 mkr.
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3. Omdisponering görs från centralt utrymme med 1460 tkr samt från
finansdrift 1540 tkr (återbetalning AFA), till kommunstyrelsen.
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§ 134

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2015/242.13

Friskvården i Värmland. Ansökan anslag för
verksamhetsåret 2016
Friskvården i Värmland är en ideell organisation som arbetar med att
förbättra värmlänningarnas hälsa inom områdena mat, motion och
motivation. Friskvården har ett tätt samarbete med kommunerna och i
Årjäng leds arbetet av en hälsokonsulent som också har en aktiv roll i
kommunens Folkhälsoråd.
Friskvården i Värmland ansöker om anslag för verksamhetsåret 2016 med
130 250 kr. Anslaget motsvarar halva lönekostnaden för en tjänst
motsvarande 50 %.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155, 2015-06-24
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-12
Ansökan från Friskvården Värmland dat. 2015-05-11
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun anslår medel till friskvårdsinsatser i kommunen enligt
Friskvården i Värmlands ansökan.
2. T.f. kommunchefen erhåller i uppdrag att, efter samråd med kommunens
folkhälsoråd, ingå avtal med Friskvården om inriktning på friskvårdsarbetet
2016.
3. Medel för 2016 anslås ur verksamheten 2633, Folkhälsorådet.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchef
Friskvården i Värmland
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§ 135

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2015/318.20

Samråd detaljplaner Eda kommun- Norra Ämterud
1:149
2015-06-30 inkom ett följebrev från Eda kommun om samråd för en
detaljplan för fastigheten Norra Åmterud 1:149. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra för en framtida utbyggnad av Eda supermarket, skapa en
säkrare och smidigare trafiksituation för boende intill planområdet, besökare
och lasttrafik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 169, 2015-08-19
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-02
Följebrev
Förslag till yttrande
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun har ingen erinran.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekten
Eda kommun
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§ 136

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2015/318.20

Samråd detaljplaner Eda kommun- Kv Kojan 2 m.fl.
2015-06-30 inkom ett följebrev från Eda kommun om samråd för en
detaljplan för kv Kojan 2 m.fl.. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för
handelsverksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 170, 2015-08-19
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-02
Följebrev
Förslag till yttrande
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun har ingen erinran.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekten
Eda kommun
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§ 137

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2015/318.20

Samråd detaljplaner Eda kommun- Valfjället
2015-06-30 inkom ett följebrev från Eda kommun om samråd för en
detaljplan för Valfjället. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder
intill Valfjällets skidbackar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 171, 2015-08-19
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-02
Följebrev
Förslag till yttrande
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun har ingen erinran.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekten
Eda kommun
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2015/33.04

Budget 2016-2018 för Årjängs kommun-reviderad
tidsplan
Undertecknad fick 2015-06-24 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott,
att utarbeta ett förslag till en organisationsförändring när det gäller kost- och
lokalvård samt förändring som innebär att bygg- och miljönämnden blir
anställningsmyndighet för kommunens bygglovingenjörer.
Enlig beslutad tidsplan ska samtliga nämnder överlämna budgetförslag till
kommunstyrelsen senast den 22 september. Denna tidsplan är inte realistisk
när det gäller aktuella utredningar. Nedan föreslås därför en reviderad
tidsplan för kommunstyrelsens budget som ändå innebär att tidsplanen för
slutlig behandling i kommunfullmäktige- den 30 november- följs.
Det finns inget som hindrar att kommunstyrelsen ändå behandlar övriga
budgetfrågor enligt fastställd tidsplan.
Följande tidsplan föreslås gälla för den formella behandlingen av styrelsens
budget:
28/10 KSAU
6/11 Facklig samverkan/ förhandlingar
11/11 Beslut KS
30/11 KF: Presentation KS och BUN:s budget
Eventuellt beslut om ramjustering
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-06-24 § 152
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-06-24 § 153
T.f. kommunchef och ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 186, 2015-08-19
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till tidsplan antas.
Protokollsanteckningar
Centerpartiet anser att ingen organisationsförändring ska ske innan ordinarie
kommunchef har påbörjat sin anställning.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

§ 138 forts.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchef
Stf t.f. kommunchef
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 139

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-08-19

KS 2015/149.01

Dnr KS 2015/298.04

Omdisponering budget 2015 - kostenheten
På grund av felbudgetering inom kostenheten begärs följande omdisponering
av budget 2015.
Från 4601 kostenheten 991 900 kr till:
4071 förskolor kost 767 900 kr och 4251 fritids kost 224 000 kr.
Beslutsunderlag
Kost- och lokalvårdschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 180, 2015-08-19
Kommunstyrelsens beslut
Omdisponering enligt upprättat förslag godkänns.
Beslutet skickas till
Kost- och lokalvårdschefen
Förvaltningsekonomen
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