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Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
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Agneta Eklund (S), ersättare §§ 154, 160
Esbjörn Andersson (C), ersättare §§ 144, 154, 160

Övriga närvarande

Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef
Catrine Oscarson, Friskvårdskonsulent § 142
Peter Månsson, Samhällsbyggnadschef § 143
Camilla Högdahl Bergström, VA-chef § 143
Angelika Lunnari, Kommunarkitekt § 143
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Marit Segolsson, Fastighetsingenjör § 143
Roland Karlsson, Gatuchef § 143
Veronica Arriaza, GIS-ingenjör § 143
Åke Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
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Sekreterare
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Ordförande

Daniel Schützer
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§ 140

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Gemensam överförmyndarnämnd protokoll 2015-08-18 (KS 2015/19.19)
2. Höstnytt från SmåKom
3. Länsstyrelsens beslut om entledigande som vigselförrättare (KS
2015/368.00)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 141

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2015-08-19 och
2015-09-02
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 142

Information från kommunens friskvårdskonsulent
Catrine Oscarson
Catrine Oscarson, hälsokonsulent i Årjängs kommun informerar om hur
man arbetar med folkhälsofrågor för invånarna i kommunen. Mat, motion,
motivation och tobaksavvänjning är fokusområden.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 143

Presentation av samhällsbyggnadsavdelningen
Samhällsbyggnadsavdelningen presenterar sina olika verksamheter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr KS 2014/505.17

Taxa för rengöring (sotning) och avgifter för Årjängs
kommun
Kommunens entreprenör inom sotning och brandskyddskontroll, Sotarhuset i
Årjäng AB, har framställt en begäran om att nuvarande taxor med tillhörande
objektstider i Årjängs kommun ändras. Anledningen är att företaget idag har
svårt att klara sitt uppdrag under de förutsättningar som idag är för handen.
Ett förslag till ny sotningstaxa med nya objektstider har utarbetats. Den nya
sotningstaxan bygger på samma villkor som gäller för Karlstad kommun och
de kranskommuner som ingår i räddningstjänsten för Karlstadregionen. Till
taxan hörande objektstider har också ändrats, dels utifrån beräkning som
genomförts av Sotarhuset när det gäller inställelsetid (underlag för
grundavgift) och dels till samma objektstider som gäller i Karlstad och
Torsby kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166, 2015-08-19
T.f. kommunchef och räddningschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-05
Förslag till ny taxa för rengöring (sotning) med bilaga 1
Taxa och avgifter Karlstad kommun med omnejd
Objektstider för Torsby kommun
Jämförelse 2014, närliggande kommuner
Nu gällande Sotningstaxa med bilaga 1 och 2
Arbetsordning för rengöring (sotning) m.m. i Årjängs kommun
Av Sotarhuset genomförd mätning av tider för grundavgifter
Årsredovisning för Sotarhuset i Årjäng AB 2014
Årsredovisning för Sotarhuset i Årjäng AB 2013
Framställan om ändrad sotningstaxa, daterad 2014-12-15
Yrkanden
Maurice Leroy (C) yrkar på att ärendet återremitteras för ytterligare
utredning och förhandling gällande om taxan måste höjas i ett så stort steg.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar först kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag, och
finner att ärendet beslutas på dagens möte.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Forts.
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§ 144 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Gällande taxa för rengöring (sotning) i Årjängs kommun med bilagor 1
och 2, antagen av fullmäktige 2013-06-24 § 91, ska upphöra att gälla 201509-30.
2. Ny taxa för rengöring (sotning) i Årjängs kommun med bilaga 1
(objektstider) antas enligt upprättat förslag och ska gälla fr.o.m. den 1
oktober 2015.
3. Ingångsvärdet för taxans timpris ska vara 571 kr (457 kr, exklusive
moms).
Jäv
Kent Norman (C) deltar inte i beslutet pga. jäv.
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Dnr KS 2014/505.17

Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) av
eldstäder och tillhörande rökkanaler
Enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommuner
i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta
förbränningsanordningar och tillhörande rökkanaler.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i föreskrift
MSBFS 2014:6 meddelat föreskrifter om rengöring av eldstäder och
tillhörande rökkanaler. Som vägledning för kommunens beslut om frister,
har MSB även gett ut allmänna råd om hur tillämpningen ska ske.
Kommunfullmäktige ska besluta om lokala föreskrifter om fristerna och
deras tillämpning i Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 167, 2015-08-19
T.f. kommunchefen och räddningschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-06
Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) av eldstäder och
tillhörande rökkanaler i Årjängs kommun, daterade 2015-08-06
MSBFS 2014:6, med allmänna råd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Med stöd av 3 kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
beslutar kommunfullmäktige att meddela Lokala föreskrifter om frister för
rengöring (sotning) av eldstäder och tillhörande rökkanaler i Årjängs
kommun enligt upprättat förslag.
2. Föreskrifterna ska tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 2015.
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Dnr KS 2015/326.13

Ställningstagande till avsiktsförklaring för medverkan i
regionbildningsprocess för Värmland.
En regionbildningskommitté bildades 2012 i Värmland för att kartlägga
förutsättningarna för bildandet av en regionkommun i Värmland. Kommittén
har utarbetet ett förlag på projekt- och tidplan för arbetet i Värmland med
målsättning att en ny regionkommun bildas för Värmland 2019. Projektet är
indelat i tre faser: lärande, planering och genomförande. Processen ska
genomsyras av stor delaktighet och öppenhet. Avrapporteringar kommer
kontinuerligt att ske till de månadsvisa KSO-träffarna m.m.
För att säkerställa delaktighet i processen har ett förslag till avsiktsförklaring
utarbetats av Regionbildningskommittén, som kommunfullmäktige har att ta
ställning till. I avsiktsförklaringen framhålls att det övergripande syftet med
regionbildningen är ett starkt och enat Värmland. Bildandet av en direktvald,
politisk arena för den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken stärker
inflytandet över de regionala frågorna och ger bättre möjligheter att nå
visionen och målen i Värmlandsstrategin.
Vidare tydliggör avsiktsförklaringen hur arbetet med regionbildningsprocessen ska bedrivas. En förutsättning för ett lyckat genomförande är
enighet kring grundpremisserna för en regionkommun. De nationella
planerna kring större regioner ska också beaktas.
Avslutningsvis finns en förklaring om att organisationen avser att medverka i
regionbildningsprocessen för att senare ta ställning till att bilda
regionkommun för Värmland 2019.
Avsiktsförklaringen ska tecknas med övriga kommuner i Värmland,
landstinget och Region Värmland.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 168, 2015-08-19
Avsiktsförklaring att medverka i regionbildningsprocessen, med bilaga om
regionbildningsprocessen
Skrivelse från Regionbildningskommittén i Värmland, daterad 2015-06-26
Information från SKL om regioner
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun godkänner förslaget till avsiktsförklaring att medverka i
regionbildningsprocessen.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen.
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Dnr KS 2015/218.10

Medborgarförslag. Sopkorgar längs Sommarviksvägen
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om fler papperskorgar på
promenadstråket mot Sommarvik och vidare runt Strand och Högerud. Detta
för att hundägare ska kunna slänga hundbajspåsar i dem istället för i naturen.
Förslagsställaren påpekar att det finns många papperskorgar vid de bebyggda
delarna av tätorten men att det saknas på övrig del av rundan.
Inom detaljplanelagd mark har kommunen satt upp ett antal papperskorgar
för att hålla rent på allmänna platser och gator där kommunen är huvudman.
Årjängs kommun har inga separata hundlatriner utan hundbajspåsar får
lämnas i papperskorgarna. Ansvaret för hundars föroreningar regleras i de
lokala ordningsföreskrifterna för Årjängs kommun 19 § med texten: Inom
tätbebyggt område skall föroreningar efter hundar plockas upp. När det
gäller utanför detaljplanelagd mark där kommunen inte är huvudman så är
det inte brukligt att placera ut kommunala papperskorgar. Kommunen har
inte skyldighet att göra det på den aktuella sträckan då det är staten som är
väghållare fram till Sommarvik och grusvägen förbi Strand är en
vägsamfällighet. Det finns heller inget lagkrav att hundägarna ska plocka
upp efter sin hund men det kan tyckas självklart att de gör detta och att de tar
med påsen till befintliga papperskorgar för allas trivsel.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2015-04-30
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2015-05-25
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173, 2015-08-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget om att sätta ut fler papperskorgar utefter
Sommarviksvägen, avslås.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
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Dnr KS 2015/302.30

Igångsättning av investering 14515. Trafikplatser
Silbodalskolan/Nordmarkens skola
För investeringar över 3 mkr krävs ett igångsättningsbeslut av
kommunstyrelsen.
Som ett sidoprojekt till byggnation av Nordmarkens skola har
kommunfullmäktige beslutat om en investering på 3 mkr till trafikplatser vid
Silbodalskolan 2015. Det är ett projekt som sträcker sig över två år och blir
klart 2016. Investeringen finansierar uppförande av säker av- och
påstigningsplats efter skolvägen för de yngre skolbarnen. Personal och
Arbetsmiljöverket har påtalat avsaknad av en tillfredsställande lösning då
många kör in på kyrkans mark vid församlingshemmet eller stannar sin bil
mitt på Skolvägen och släpper av sina barn, vilket orsakar trafikkaos.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 174, 2015-08-19
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-16
Flerårsplaner investeringar KF § 217, 2014-11-24
Kommunstyrelsens beslut
Investering 14515 Trafikplatser vid Silbodalskolan beviljas igångssättning.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
förvaltningsekonomen
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Dnr KS 2014/492.10

Motion Återupprätta turistbyråverksamhet
Folkpartiet Liberalerna har i en motion föreslagit att det ska tillsättas en
utredare som får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för etablering av en
renodlad turistbyrå.
Medborgarkontoret/turistbyrån samarbetar med ett antal aktörer när det
gäller information om vad som finns i Årjängs kommun. Medborgarkontoret
har broschyrer ute på samtliga campingplatser, lanthandlare och hotell. I
Töcksfors finns dessutom broschyrer på köpcentrat och i Konsum.
Besöksstatistiken på turisbyrån i Årjäng och tidigare i Töcksfors visar sedan
2007 en tydlig minskning. Den visar inte något samband med någon
stängning eller minskning på öppettiderna på medborgarkontoret/turistbyrån
utan man ser att den har ett klart samband med hur man idag söker sin
information. Det är nätet och hemsidorna som är de viktigaste
informationskanalerna.
Chef för medborgarservice ser idag inte någon anledning till att utöka
öppettiderna på medborgarkontoret/turisbyrån i förhållande till vad det är
utan istället är det viktigt att fortsätta satsningen på de informationsvägar
som används av våra turister/besökare.
Beslutsunderlag
Motion dat. 2014-12-17
Besöksstatistik från turistbyrån
Chef för medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175, 2015-08-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarservice får i uppdrag att fortsätta utvecklingen av de
informationskanaler som idag används av turister och andra besökare. Dessa
är bl.a. kommunens hemsida, Facebook och Visit Värmland.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum
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KS 2015/153.01

Dnr KS 2015/319.80

Flaggstänger Claras torg
Då Claras torg byggdes utrustades det inte med flaggstänger då det inte
ansågs passa in. Då torget nu används för bl a nationaldagsfirandet hör det
till att det flaggas med den svenska flaggan. Då samhällsbyggnadsavdelningen inte har ekonomi till att köpa in flaggstänger måste detta lösas
på annat sätt.
Chef medborgarservice föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anslå medel
för att köpa in tre flaggstänger till Claras torg.
Tre flaggstänger, 10 m långa, kostar 25 000 kr inklusive montering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 176, 2015-08-19
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-07-01
Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskotts beslut, 2015-06-09 § 36.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå medel till maximalt tre flaggstänger
på Claras torg.
2. Finansiering tas ur Kommunstyrelsens medel till förfogande.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

15 (32)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 151

Sammanträdesdatum

Diarienummer
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Dnr KS 2015/210.04

Kommunstyrelsens budget 2015- omdisponering av
medel
Inom ramen för budgetarbetet avseende budget 2016-2018 utarbetades ett
förslag som innebar att administrativa avdelningen skulle upphöra som egen
stabsavdelning.
Kommunchefen beslutade den 8 juni 2015, från och med 1 september 2015,
att administrativa avdelningen skulle upphöra som egen stabsavdelning och
att avdelningens uppgifter och funktioner skulle flyttas till
medborgarservice. Beslutet innebär också att tjänsten som upphandlare
flyttas till kommunchefens stab. Budget för upphandlaren behöver nu
omdisponeras inom kommunstyrelsens ram den 1 september 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177, 2015-08-19
Chef medborgarservice och administrativa chefens tjänsteskrivelse dat.
2015-06-25
T f kommunchefs delegationsbeslut, dat. 2015-06-08
Kommunstyrelsens beslut
1. Medel om 220 tkr omdisponeras från ansvar 3900 verksamhet 9204
(administrativa avdelningen) till ansvar 3100 verksamhet 9200
(kommunchefens stab).
2. Beslutet gäller från och med den 1 september 2015.
Protokollsanteckningar
Centerpartiet anser att ingen organisationsförändring ska ske innan ordinarie
kommunchef har påbörjat sin anställning.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Förvaltningsekonom
Kommunjuristen

Justerandes sign

16 (32)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 152

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-16

KS 2015/153.01

Dnr KS 2014/69.00

Stang- och sjuksköterskefonden- permutationsansökan
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-09, att förvaltaren Årjängs kommun
skulle ansöka om permutation för Stang- och sjuksköterskefonden.
Permutationsansökan avsåg ändring av föreskrift i syfte att möjliggöra
utdelning av fondens kapital, inte endast avkastningen.
Någon stiftelseurkund för Stang- och sjuksköterskefonden har inte kunna
återfinnas i kommunens arkiv vilket medför att Kammarkollegiet inte kan
behandla ansökan. Inga handlingar tyder på att någon stiftelse har bildats, då
detta med största säkerhet skulle ha beslutats i KS, då kommunen är den
enda tänkbara stiftaren, då dessa var mottagare av medlen under 1920-talet.
Några gåvovillkor, att endast utdelningen skulle vara disponibla för
utdelning kan inte heller återfinnas. I kommunens årliga redovisningar av
medlen förekommer inte heller ordet ”stiftelse” utan medlen rubriceras
såsom en fond. Ordet ”stiftelse”, som benämning för fonden, återfinns dock i
Kammarkollegiets permutationsbeslut 1994-04-25, där Kammarkollegiet
avslår ”styrelsens” önskan att fonden ska ingå i Stiftelsen Årjängs kommuns
samfond.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178, 2015-08-19
T.f. kommunchefen och administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-0803
Påminnelse från Kammarkollegiet dat. 2015-06-24
Årsredovisning för Stang- och sjuksköterskefonden 2014-12-31
Kommunstyrelsen § 220, 2014-12-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun konstaterar att Stang- och sjuksköterskefonden är en
fond och inte en stiftelse då stiftelseförordnande inte kunnat återfinnas.
2. Hela kapitalet i Stang- och sjuksköterskefonden får utdelas.
3. Så snart redovisningen för 2015 har godkänts så ska Stang- och
sjuksköterskefonden avregistreras hos Skatteverket.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
Redovisningsansvarig
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Upphandlings- och inköpspolicy för Årjängs kommun
Årjängs kommuns upphandlingspolicy med tillhörande
tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra
styrande dokument som reglerar offentlig upphandling.
Policyn omfattar kommunens samtliga nämnder och förvaltningar samt de
kommunala bolagen. Syftet med den är att skapa ett gemensamt
förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställa att varor och tjänster
köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta miljöpåverkan inom
ramen för gällande lagstiftning. Policyn ska också säkerställa att
upphandlingar och inköp görs i enlighet med EU-direktiv, svensk
lagstiftning och denna policy.
Policyn ska även säkerställa att man anlitar leverantörer som har god
affärsetik, följer lagar och förordningar. Vidare ska policyn säkerställa att
varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalitet till lägsta kostnad köps in
samt att sociala och etiska hänsyn och krav på funktion och miljöhänsyn
beaktas.
Ett agerande i enlighet med policyn medverkar till en marknadssituation som
präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens, vilket medverkar till
en affärsmässighet över tid. Upphandlingspolicyn skapar förutsättningar för
en samsyn på upphandlingar och inköp. Policyn gäller all upphandling och
alla inköp, leasing eller hyra av varor, tjänster, entreprenader och
outsourcing.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 179, 2015-08-19
Upphandlaren och administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-27
Flödesschema för upphandlingar, reviderad.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-12-09 § 253.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-06-10 § 140.
Upphandlaren och administrativa chefens tjänsteskrivelse, dat. 2015-05-27.
Upphandlings- och inköpspolicy för Årjängs kommun.
Flödesschema för upphandlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upphandlings- och inköpspolicy för Årjängs kommun antas.
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Ansökan om uppskjuten amortering för Årjängs Nät
Årjängs Nät AB ansöker om att få skjuta upp amorteringen av det
kommunala lånet för landsbygdsutbyggnaden till år 2016.
Kommunen har till Årjängs Nät AB lånat ut 17,9 mkr som motsvarar
kommunens del av åtagandet i EU-projektet ”Fibernätverk i Årjängs
kommun”.
Enligt ägardirektivet skall utlåningen till Årjängs Nät AB under tiden för
projektering och utbyggnad vara amorterings- och räntefritt.
Tidspunkten som är satt i ägardirektivet från när lånet skall ha villkor i form
av amortering och marknadsmässig ränta är år 2015.
Vid tidspunkten för beslutet om ägardirektivet var projektet uppskattat att
vara färdigställt år 2014 och att lånet därmed från och med år 2015 skulle
upphöra att vara amorterings- och räntefritt.
På grund av att projektet blivit försenat kommer projektet inte vara
färdigställt förrän under senare delen av 2015.
Förslag till beslut är att ansökan från Årjängs Nät AB om att få skjuta upp
amorteringen av det kommunala lånet för landsbygdsuppbyggnaden till år
2016 godkänns.
Marknadsmässig ränta för utlåningen kommer att debiteras Årjängs Nät AB
för år 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182, 2015-08-19
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-01
Ansökan om uppskjuten amortering för Årjängs Nät AB
Ägardirektiv för Årjängs Nät AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansökan från Årjängs Nät AB om att skjuta upp amorteringen av det
kommunala lånet för landsbygdsuppbyggnaden till år 2016 godkänns.
2. Marknadsmässig ränta för utlåningen kommer att debiteras Årjängs Nät
AB för år 2015.
Jäv
Kent Norman (C) och Kristina Kristiansson (S) deltar inte i beslutet pga. jäv.
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Årsredovisning Stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg DVVJ för år 2014
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare för sedvanlig behandling.
Tågtrafiken har under säsongen 2014 bedrivits i linjetrafik under tiden 16
juni-30 augusti. Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 550
tkr vilket är en minskning med 1 % jämfört med föregående år.
Dressinuthyrningen pågår året runt. Den totala försäljningen för
dessinverksamheten var 759 tkr vilket är en ökning med 6 % från föregående
år.
Årets resultat efter finansiella poster 2014 visar ett överskott på 54 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 213, 2015-09-16
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-13
Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bokslut för DVVJ år 2014 godkänns.
2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
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Tertialrapport för Årjängs kommun- återrapportering
BUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav på sammanträde den 24 juni barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att presentera förslag på åtgärder för en
ekonomi i balans för 2015 till dagens möte.
Årsprognosen för april visade för barn- och utbildningsnämnden ett
underskott på ca 1 200 tkr. Genom olika åtgärder under våren/sommaren
visar ekonomirapporten för juli på ett lägre underskott, ca 650 tkr.
Ordförande och vice ordförande presenterar vid kommunstyrelsens
arbetsutskotts möte 2015-09-02 på förslag till åtgärder för en ekonomi i
balans för 2015.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetschefs tjänsteskrivelse dat. 201509-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 190, 2015-09-02
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för 2015 för
barn- och utbildningsnämnden, godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef BUN
Förvaltningsekonom
Ekonomichef
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Försäljning fastigheter
Samhällsbyggnadsavdelningen har sammanställt en lista med ett antal
fastigheter som föreslås avyttras för att klara avdelningens sparbeting under
2015.
Daniel Schützer (S) anför följande: Gällande försäljning av fastigheter så bör
flera aspekter vägas in i ett beslut. Det är inte enbart om kommunen har egna
verksamheter på fastigheten som avgör nyttan för kommunen och dess
invånare.
Särskilt gällande Böns skola vill politiken påtala att det av största vikt att den
föreningsverksamhet som bedrivs i byggnaden som rymmer gymnastik- och
matsal kan fortsätta. Dessutom råder besvärliga förhållanden mellan de olika
byggnaderna gällande bland annat uppvärmning och avlopp. Därför är det
lämpligast om fastigheten försäljs till ideell förening/ar som garanterar
fortsatt tillgång till lokaler för de verksamheter som bedrivs.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 191, 2015-09-02
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att sälja:
1. Östervallskogs- Bön 1:38
Fortsatt tillgång till lokaler för föreningsverksamhet ska garanteras.
2. Barlingshult 1:62
3. Blomskogs Prästgård 1:2
4. Strand 1:84
5. Trankils-Elovsbyn 1:11
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
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Gemensam e-tjänsteplattform i Värmland 2016-2019 för
drifts- och servicenämnden
Värmlands kommuner har en gemensam e-tjänsteplattform för medborgarna
i länet som lanserades den 19 februari 2013. Syftet med projektet är att
kommunerna ska kunna erbjuda likartade tjänster till invånare, företag och
föreningar och invånarna i länet ska känna igen sig oavsett kommun. Att ha
gemensamma e-tjänster, gemensam drift och gemensam supportorganisation
ska ge mer för varje kommun för de investerade medlen.
Avtalet för den gemensamma e-tjänsteplattformen löper nu ut och en ny
upphandling behöver genomföras. Ett nytt beslut behöver fattas i respektive
Värmlandskommun om fortsatt samarbete kring e-förvaltning kopplat till ett
nytt avtal 2016 – 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse och tjänsteyttrande från Karlstads kommun,
kommunledningskontoret, ink. 2015-07-02
Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192, 2015-09-02
Kommunstyrelsens beslut
1. Fortsatt samarbete kring e-förvaltning godkänns.
2. En upphandling får genomföras i enlighet med förslaget i
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse respektive tjänsteyttrande, dat.
2015-06-29. Årjängs kommun vill dock delges kostnaden för det nya avtalet
innan beslut om tilldelning tas.
3. Drifts- och servicenämnden bör se över avtalstiden för upphandlingen.
Beslutet skickas till
Kommunjuristen
T.f. kommunchef
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Bolagsordning och ägardirektiv för Årjängs Bostads
AB
Med anledning av förändringar i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling, nedan kallad LOU, och kommunallagen (1991:900), nedan
kallad KL, föreslås förändringar i bolagsordning och ägardirektiv för
Årjängs bostads AB (ÅBAB).
Ändringarna i LOU innebär ett permanent undantag från kravet på
upphandling. Avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en
juridisk person anses inte utgöra ett kontrakt enligt LOU under förutsättning
att vissa kontroll- och verksamhetskriterier är uppfyllda.
Ändringarna i KL innebär bl. a. dels att det kommunala ändamålet med det
kommunala företaget ska anges i bolagsordningen och dels att
kommunstyrelsen får en förstärkt uppsiktsplikt över företaget.
Bolagsordningen och ägardirektiven för bostadsbolaget har anpassats efter
de nya reglerna i LOU och KL. Därutöver har dessa styrdokument
förtydligats och förenklats, liksom att avkastningskrav justerats till en
realistisk förväntan på bolaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194, 2015-09-02
T.f. kommunchefen och administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-0816
Bolagsordning för Årjängs bostads AB
Ägardirektiv för Årjängs bostads AB
Utdrag ur LOU
Utdrag ur KL
Exempel på bolagsordningar (SKL)
Nuvarande bolagsordning
Nuvarande ägardirektiv
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny bolagsordning för Årjängs Bostads AB fastställs enligt upprättat
förslag.
2. Förslag till nya ägardirektiv för Årjängs Bostads AB antas enligt upprättat
förslag.
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Bolagsordning och ägardirektiv för Årjängs nät AB
Med anledning av förändringar i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling, nedan kallad LOU, och kommunallagen (1991:900), nedan
kallad KL, föreslås förändringar i bolagsordning och ägardirektiv för
Årjängs nät AB (Å-nät).
Ändringarna i LOU innebär ett permanent undantag från kravet på
upphandling. Avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en
juridisk person anses inte utgöra ett kontrakt enligt LOU under förutsättning
att vissa kontroll- och verksamhetskriterier är uppfyllda.
Ändringarna i KL innebär bl. a. dels att det kommunala ändamålet med det
kommunala företaget ska anges i bolagsordningen och dels att
kommunstyrelsen för en förstärkt uppsiktsplikt över företaget.
Bolagsordning och ägardirektiv har anpassats till dessa regler.
Därutöver har bolagsordning och ägardirektiv i vissa avseenden förtydligats
och förenklats liksom att avkastningskrav justerats till en realistisk förväntan
på bolaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 195, 2015-09-02
T.f. kommunchefen och administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-0816
Bolagsordning för Årjängs nät AB
Ägardirektiv för Årjängs nät AB
Utdrag ur LOU
Utdrag ur KL
Exempel på bolagsordningar (SKL)
Nuvarande bolagsordning
Nuvarande ägardirektiv
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny bolagsordning för Årjängs nät AB fastställs enligt upprättat förslag.
2. Förslag till nya ägardirektiv för Årjängs nät AB antas enligt upprättat
förslag.
Jäv
Kent Norman (C) och Kristina Kristiansson (S) deltar inte i beslutet pga. jäv.
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Ekonomirapport per 2015-07-31 kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen prognostiseras att få en årsprognos som är -700 tkr, vilket
beror på ett underskott inom kostenheten. Därutöver kan prognosen komma
att ändras p.g.a. underskott inom överförmyndarnämnden som i dagsläget är
osäkert.
Överförmyndarnämnden kommer få ytterligare kostnader för lön till tidigare
överförmyndare som jobbat extra januari-mars för att klara 2014
årsräkningar, IT-system, rekryteringskostnader m.m., som ej är budgeterade.
De här kostnaderna redovisas vid kommande rapport för Kommunstyrelsen.
I prognosen förutsätts en ramförstärkning med 3 mkr, enligt
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige. Detta för att
täcka underskott av nedskrivning av fastighet Töcksmarks-Bön 1:239
(Hantverkshus 1545).
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 196, 2015-09-02
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomirapport per 2015-07-31 för kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchef
Förvaltningsekonom
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Ekonomirapport per 2015-07-31 Årjängs kommun
Årets resultat visar på ett förväntat överskott på + 12 776 tkr, vilket
motsvarar 2,4 % i förväntat resultat av summa skatter och statsbidrag.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en årsprognos på -650 tkr, vilket är
en förbättring från tertialrapporten.
Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse på -3700 tkr som till stor del
orsakas av nedskrivning av värdet på en fastighet.
Nämndernas totala avvikelse gentemot budget bedöms för året bedöms till
-4 180 tkr.
AFA försäkrings styrelse har tagit beslut om att återbetala 2004 års inbetalda
premier till kommuner och landstig. Detta ger för Årjängs kommuns del en
intäkt på 4700 tkr. Därtill bedöms lägre pensionskostnad enligt senaste
prognosen från KPA. Överskottet för finans drift bedöms sammantaget
uppgå till 5100 tkr.
Skatteprognosen från augusti visar på -3 900 tkr lägre
skatteintäkter/statsbidrag i jmf med lagd budget.
De finansiella kostnaderna redovisar en årsprognos på +4700 tkr och där
dagens låga räntenivå står för den största delen av uppskattat överskott.
Antal invånare i kommunen vid utgången av juli är 9827 vilket är en ökning
med 23 personer sedan årsskiftet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197, 2015-09-02
Ekonomichefens tjänstskrivelse dat. 2015-08-26
Ekonomirapport 2015-07-31
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomirapport 2015-07-31 godkänns.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchef
Förvaltningsekonom
Verksamhetschef BUN
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Dnr KS 2015/357.84

Interimstyrelserepresentant till nybildandet av
tillsynsverksamheten inom DANO
Johan Abenius, Turistchef i Dalsland, har som uppdrag att utreda en ny
organisation för tillsynsverksamheten inom DANO. Uppdraget har gjorts
inom projektet ”Affärsutveckling Dalslands Kanalområdet”. Den nya
organisationen ska vila på en juridisk grund och bl.a syfta till att
kommunernas ekonomiska ansvar försvinner.
I interimsstyrelsen ska det ingå två representanter vardera från markägare
och kanotuthyrare. Dalslandskommunerna och Årjängs kommun ska tillsätta
var sin representant. Ordföranden kommer utanför dessa grupperingar och
kommer att bli Gert Inge Andersson, Västra Götalandsregionen.
Dalslandskommunerna har tillsatt Johan Abenius som sin representant i
interimsstyrelsen. Då det tidigare har varit diskuterat på politisk nivå att
kommunerna ska göra lika och ha endera en tjänsteman eller en politiker
som representanter i styrelsen bör även Årjäng tillsätta en tjänsteman.
Då ärendet hör hemma inom Medborgarservice bör representationen komma
därifrån. Därför föreslås att Chef Medborgarservice utses som Årjängs
kommuns representant i interimsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 199, 2015-09-02
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-25
DANO intressentbrev, 2015-06-25
Kommunstyrelsens beslut
Chef medborgarservice utses till Årjängs kommuns representant i
interimsstyrelsen för nybildandet av tillsynsverksamheten inom DANO.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
T.f. kommunchef
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Detaljplan Töcksmarks-Bön 1:337 med flera
Under 2010-2011 inkom det en önskan från Thongruppen att få utöka
handelsområdet i Töcksfors. 2015-02-11 beslutade BOM, § 27, att förslag
till detaljplan skulle skickas ut för samråd. Förslaget var ute på samråd
mellan 2015-02-23 – 2015-03-23. BOM beslutade sedan om granskning
2015-05-20, § 65, för detaljplanen. Den var ute på granskning 2015-06-04 –
2015-06-26.
Under granskningen inkom det sex (6) skriftliga yttranden och alla har blivit
kommenterade. Inga förändringar har krävts. Två stycken av de yttrande har
blivit ej tillgodosedda och därför kommer en besvärshänvisning tillsammans
med utlåtandet och beslut om antagande från Kommunstyrelsen att skicka
den berörda sakägaren och myndigheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 201, 2015-09-02
Bygg- och miljönämnden § 96, 2015-08-26
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott § 79, 2015-08-26
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-11
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Riskanalys
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplanen godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-16

KS 2015/153.01

Dnr KS 2014/449.21

Godkännande av detaljplan för Töcksmarks-Bön 1:239
2014-11-21 inkom en ansökan från Thongruppen via Kjell Eriksson att få
kunna upphäva en del av en gällande detaljplan i Töcksfors för att
möjliggöra en ny trafikanslutning till Thons handelsområde. 2015-02-11
beslutade BOM, § 9, att förslag till detaljplan skulle skickas ut för samråd.
Förslaget var ute på samråd mellan 2015-02-23 – 2015-03-23. BOM
beslutade sedan om granskning 2015-05-20, § 64, för detaljplanen.
Detaljplanen var ute på granskning mellan 2015-06-04 – 2015-06-26.
Under remisserna som förslag till detaljplan har genomgått har det medfört
få förändringar på detaljplanen. Under granskningen inkom det tre skriftliga
yttranden och alla har blivit kommenterade. Det har gjorts en förändring på
planhandlingarna utifrån Lantmäteriets yttrande under avsnittet
Fastighetsrättsliga frågor i genomförandedelen av planbeskrivningen.
Bedömningen är att ingen inte har blivit ej tillgodosedd och därför behöver
ingen besvärshänvisning skickas till sakägare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 202, 2015-09-02
Bygg- och miljönämnden § 97, 2015-08-26
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott § 80, 2015-08-26
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-11
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Förslag till detaljplan godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-16

KS 2015/153.01

Dnr KS 2013/144.21

Godkännande detaljplan Tullen / tullstation, Nedre Hån
1:114, 1:85
2012-06-11, § 185, beslutade Kommunstyrelsen att en detaljplan för Nedre
Hån 1:114 och 1:85 fick upprättas. 2013-02-20, § 23, beslutade Bygg- och
miljönämnden att förslag till detaljplan fick skickas ut för samråd hos
myndigheter och berörda sakägare. Bygg- och miljönämnden beslutade
2013-10-02, § 103, att samrådsredogörelsen godkänndes och att detaljplanen
fick skickas ut för granskning. Det som hände efter 2013 var ett omtag
angående trafikfrågan och det medförde att detaljplanen skickades ut för
granskning 2015-05-04.
Detaljplanen var på granskning mellan 2015-05-04 – 2015-05-29. Det inkom
åtta (8) stycken yttranden och alla har blivit kommenterade. Det har skett
redaktionella förändringar på planhandlingarna. De förändringar som har
genomförts är att planbeskrivningen har kompletterats med text om artskydd
enligt Länsstyrelsens yttrande och genomförandedelen har ändrats utifrån
Lantmäteriets yttrande. Dessa förändringar bedöms som redaktionella och
behöver därför ej innebära en ny granskning hos myndigheter och berörda
sakägare. Utifrån granskningsutlåtandet har ingen blivit bedömd som ej
tillgodosedd, därav behöver ingen besvärshänvisning skickas. Till
beslutsunderlaget finns det en särskild sammanställning som beskriver hur
miljöaspekterna har integrerats i planhandlingar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203, 2015-09-02
Bygg- och miljönämnden § 98, 2015-08-26
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott § 81, 2015-08-26
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-24
Detaljplan
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Särskild sammanställning
Granskningsutlåtande
PM geoteknik
VA och dagvatten
Naturtypsinventering
Trafikutredning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplanen godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-16

KS 2015/153.01

Dnr KS 2013/191.15

Leaderområdet Dalsland och Årjäng, 2014-2020
(Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal)
Leaderområdet Dalsland och Årjäng som nu också innefattar Munkedal har
bett Årjängs kommun skriva på en avsiktsförklaring och
medfinansieringsintyg för att bekräfta att kommunen vill delta i leaderarbetet
även nuvarande EU-period 2014-2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig positiva till ett fortsatt
deltagande redan 2013 och har avsatt medel i budget. Leaderprojekt är den
stora möjlighet som finns för att få extra resurser till lokala initiativ. Årjängs
kommun har tidigare haft stor nytta av programmet, till exempel genom
projekt som Give us Fiber, Nordmarkens Näringslivs Nätverk, Hästkrafter
som varumärke, Präriens drottning och Tillväxt för bygdens bästa.
Det nya programmet ”Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 Framtidsbygder
Dalsland Årjäng Munkedal” är ett väl förankrat program som ger stora
möjligheter för lokal utveckling. Det nya programmet bygger på
grundstenarna: framtidsbygder för alla, företagsamma bygder och bygder
över alla gränser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 212, 2015-09-16
Näringslivsutvecklaren och landsbygdsutvecklarens tjänsteskrivelse dat.
2015-09-03
Brev från Leaderkontoret, med avsiktsförklaring, betalningsplan och
medfinansieringsintyg, daterat 2015-08-16
Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 Framtidsbygder Dalsland Årjäng
Munkedal, daterat 2015-01-30
Tidigare beslut i ärendet, daterade 2013-06-04
Tidigare tjänsteskrivelser i ärendet, daterade 2013-05-27
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bekräftar sitt tidigare intresse till leaderområdet
Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal.
2. Avsiktsförklaring och medfinansieringsintyg skickas till leaderområdet
Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal.
3. Kostnaden tas ur budgeten för EU-projekt.
Beslutet skickas till
Näringslivsutvecklaren
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