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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-10-07

KS 2015/157.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–16.00

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (FP)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Maurice Leroy (C), Från kl. 14.10
Kent Norman (C)
Magnus Andreasson (FP), ersättare
Mårten Karlsson (S), ersättare
Esbjörn Andersson (C), ersättare

Övriga närvarande

Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef
Jörgen Paulsson, IT-chef § 171
Linda Sydengen, Ekonomichef § 182
Stina Höök, 2:e vice ordförande Region Värmland § 170
Yvonne Lennemyr, Tjänsteman Region Värmland § 170
May Bjerklund, Verksamhetschef BUN § 170
Lisbeth Wiklund, Socialchef § 170
Robin Olsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Anette Eriksson (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa avd. 2015-10-09

Paragrafer

168 - 183

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Ulla-Britt Svensson

Kent Norman

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-10-07

Datum då anslaget sätts upp

2015-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2015-11-03
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§ 168

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Rådgivningsrapport Ekonomisk kontroll, styrning och ledning från PWC
(KS 2014/504.04)
2. Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag § 61, 2015-09-01.
Prioritering renovering av lokaler.
3. Karlstads kommun protokollsutdrag § 13, 2015-08-25. Medfinansiering av
matfestivalen Smaka på Värmland 2015. (KS 2015/273.14)
4. Delårsrapport ensamkommande barn EKB. (KS 2015/255.04)
5. Karlstads kommun protokollsutdrag § 17, 2015-08-25. Ställningstagande
till avsiktsförklaring för medverkan i regionbildningsprocessen. (KS
2015/326.13)
6. Migrationsverket meddelar avtal om antal platser på Sommarvik (KS
2015/391.01)
7. Samordningsförbundet BÅDESÅ protokoll 2015-09-14.
8. Migrationsverket meddelar behov av boendeplatser och beredskapsplatser
för asylsökande. (KS 2015/388.01)
9. Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 15:24. Budgetpropositionen
för år 2016.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 169

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2015-09-16
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 170

Besök från den politiska styrgruppen Nya Perspektiv
Stina Höök andre vice ordförande och Yvonne Lennemyr, båda från Region
Värmland presenterar samarbetet Nya Perspektiv. Nya Perspektiv är en
gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland
att mötas i dialog för värmlänningarnas bästa.
Samarbetet går ut på att gemensamt driva utvecklingsfrågor inom hälsa, vård
och omsorg.
De olika utmaningarna/ områdena, som Nya perspektiv arbetar med är:
- Äldres hälsa
- Den sårbara familjen
- Psykisk hälsa
- Riskbruk/riskbeteende
Nya perspektiv leds av en politisk styrgrupp med representanter från Region
Värmland, kommunerna och Landstinget i Värmland.
Det finns också en beredningsgrupp för Nya perspektiv och arbetsgrupper
för respektive område.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerandes sign

6 (20)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-10-07

KS 2015/157.01

§ 171

Information om den gemensamma drifts- och
servicenämnden
IT-chef Jörgen Paulsson informerar om den gemensamma drifts- och
servicenämndens arbete. Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam
drifts- och servicenämnd, som är en del av Karlstads kommuns organisation.
Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya
möjligheter för allomfattande samordning i länet. Genom en gemensam
nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer
effektivt sätt. Det innebär att man får mer för pengarna samtidigt som
kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan
bli bättre.
Kommunerna samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden
kan bli aktuella i framtiden.
Drifts- och servicenämnden består av två politiker från varje kommun, en
ledamot och en ersättare.
Nämndens övergripande mål är:
- Lägre kostnad genom gemensam drift
- Effektivare utnyttjande av resurser genom samverkan
- Bidra till en bättre och snabbare utveckling genom samverkan
- Genomföra gemensamma upphandlingar som ger lägre kostnader även om
inte drift sker gemensamt
Deras vision är: Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmland.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr KS 2014/396.03

Gemensam drifts- och servicenämnd. Nytt
samverkansavtal
Landstinget i Värmland ansöker om att ingå i den gemensamma drifts- och
servicenämnden som inrättades 2010 av samtliga kommuner i Värmland. En
ändrad sammansättning av nämnden kräver att ett nytt samverkansavtal och
ändrat reglemente upprättas och godkänns av samtliga samverkande parter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 206, 2015-09-16
Kommunjuristens och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-31
Kommunstyrelsen i Karlstad kommuns beslut 2015-08-25 § 7.
Förslag till nytt samverkansavtal.
Förslag till nytt reglemente.
Drifts- och servicenämndens beslut 2015-05-13 § 1.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för ett förtydligande gällande ny kostnadsfördelning.
Beslutet skickas till
Kommunjuristen
T.f. kommunchefen

Justerandes sign

8 (20)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 173

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-10-07

KS 2015/157.01

Dnr KS 2014/371.10

Medborgarförslag. Ta vara på det lokala engagemanget
Simon Sjögren väcker ett medborgarförslag om att ta tillvara det lokala
engagemanget. Han framför att det finns en drivkraft som går utanför den
vanliga politiken och som man finner i olika föreningar och organisationer.
Han menar vidare, att det inom kristna organisationer finns ett stort
engagemang, vilket inte minst visades i samband med stora
flyktingströmmar till Årjängs kommun. Då ställde kyrkorna genast upp och
ställde tid och resurser till förfogande.
Kristendomen är vidare en del av vår tradition och har ett stort inflytande,
framför Simon Sjögren. Kommunen bör ta tillvara dessa möjligheter och
utöka samarbetet med de kristna organisationerna.
Simon Sjögren föreslår därför att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna för inrättandet av ett nytt kommunalt intresseråd i Årjängs
kommun. Ett kommunalt intresseråd för de kristna organisationer som finns i
Årjängs kommun.
Kommunstyrelsen tar fram ett förslag i samarbete med de kristna
organisationer som anmäler sitt intresse av att delta i detta kommunala
intresseråd om hur ett kommunalt intresseråd för kristna organisationer kan
utformas.
Kommunstyrelsen lägger fram ett förslag inför kommunfullmäktige på hur
ett sådant kommunalt intresseråd kan se ut.
Kommunfullmäktige har tidigare gett kommunstyrelsen i uppdrag (2014-0929 § 173, punkt 6) att utreda behov och förutsättningar samt syfte och mål
med ett integrationsråd i Årjängs kommun. Vid ett eventuellt inrättande av
ett integrationsråd kan de kristna organisationerna bli representerade i detta
råd för att ta tillvara på deras lokala engagemang.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 207, 2015-09-16
Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-08
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 210.
Medborgarförslag om att ta tillvara det lokala engagemanget, daterad 201409-29.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse att kommunens konfessionella
organisationer blir representerade när det kommunala integrationsrådet
inrättas.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Dnr KS 2015/361.14

Näringslivsrådets reglemente
Kommunfullmäktige beslutade, den 29 september 2014, att näringslivsrådet
fick i uppdrag att utarbeta ett reglemente för sin verksamhet. I rådets
uppgifter skulle frågor som anknyter till Norge, t ex arbetspendling,
gränshinder och samverkan med norskt näringsliv ingå.
Ett förslag till reglemente har nu upprättats och behandlats av
näringslivsrådet den 24 augusti 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 209, 2015-09-16
Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-27
Reglemente för näringslivsrådet.
Mötesanteckningar från näringslivsrådet 2014-08-24.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29 § 173.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Näringslivsrådets reglemente antas, med följande tillägg under punkten 1.8:
Icke tjänstgörande ersättare har inte rätt till ersättning.

Justerandes sign

11 (20)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 175

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-10-07

KS 2015/157.01

Dnr KS 2011/198.31

Avtal Trafikverket
Ett nytt medfinansieringsavtal har framtagits för E18 med ny anslutning till
Töcksfors Shoppingcenter. Avtalet ersätter tidigare genomförandeavtal
undertecknat 20130307 med en byggnation av en rondell på E18. I
medfinansieringsavtalet är rondellen ersatt med en ny anslutning väster om
befintlig. Åtgärderna berör endast södra sidan av E18 mot i tidigare
genomförandeavtal då även åtgärder norr om E18 reglerades.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 210, 2015-09-16
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-09
Genomförandeavtal TRV 2012/82058
Medfinansieringsavtal TRV 2015/12281
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner medfinansieringsförslaget mellan Trafikverket
och kommunen gällande ny avfart från E18 till Töcksfors Shoppingcenter.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Trafikverket
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Dnr KS 2015/337.13

Värmlands Seniorgala 2016
Sveriges första seniorgala kommer att arrangeras i Karlstad CCC den 29
januari 2016. PRO och SPF Seniorerna i Värmland är arrangörer av galan
och ser det som ett treårigt projekt, och som en naturlig del i Värmlands
utveckling och etablering som en av Sveriges mest vänliga och bästa
regioner för alla pensionärer.
Därför vänder man sig till Region Värmland; Landstinget och Värmlands
samtliga kommuner med förfrågan om samarbete på olika nivåer. För
kommunen finn två olika ”sponsringspaket” att välja mellan. För 19.500 har
man möjlighet att bli ”Guldpartner” med lite olika möjligheter att göra
reklam för sin kommun. Väljer man att vara ”Galapartner” kostar det 12.500
kronor, med ett lite smalare utbud.
Utifrån de uppgifter som finns i dagsläget, kommer ca två tredjedelar av
kommunerna att delta och resten avser att inte delta.
Inom stöd- och omsorgsnämnden finns inga pengar avsatta till specifika
goodwill-projekt utan måste i så fall finansieras inom ramen för annat
verksamhetskonto.
Beslutsunderlag
Brev/erbjudande om deltagande i Seniorgala
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2015-08-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 211, 2015-09-16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar nej till medverkan och sponsring av Seniorgalan
2016.
Beslutet skickas till
PRO Värmland
SPF Seniorerna
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Dnr KS 2015/376.01

Kommunstyrelsens mål 2016
Ks-cheferna har fått i uppdrag att ta fram tänkbara nämndmål med
tillhörande målindikatorer för kommunstyrelsens verksamheter. Resultatet
har blivit fem stycken nämndmål, med i enlighet med uppdrag givet av
kommunstyrelsens arbetsutskott den 2/9 2015, ett flertal målindikatorer. Där
har nu kommunstyrelsens arbetsutskott möjlighet att plocka ut lämpligt antal
indikatorer för 2016.
Beslutsunderlag
T.f. kommunchefen och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 201509-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 214, 2015-09-16
Kommunstyrelsens beslut
Mål för kommunstyrelsen 2016:
1. Nämndmål: Tryggt och säkert samhälle
- Målindikator: Godkänt omdöme efter SAMÖ 2016.
2. Nämndmål: Attraktiv arbetsgivare
- Målindikator: Minst 80 % av medarbetarna ska vara nöjda med nya
intranätet, mäts genom en egen undersökning.
Målindikator: Minska sjukfrånvaron i kommunen till högst 5,0 %
3. Nämndmål: Bra dialog med invånare och företag
- Målindikator: Förbättra betyget till 3,6 i undersökningen
”Företagsklimatet” av Svenskt Näringsliv
- Målindikator: Bättre än medel på måtten för tillgänglighet och bemötande i
SKLs undersökning KKiK.
4. Nämndmål: Öka återvinningen
- Målindikator: Minska antal ton avfall per invånare
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
T.f. kommunchefen
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Dnr KS 2015/65.70

Överenskommelse om förbättrade stöd och
behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade
personer
Sedan tidigare finns överenskommelser om missbruks- och beroendevården i
Värmland och barn- och unga i risk- och missbruk. Målet är att
utvecklingsarbetet om stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande
enligt LOB (lag om omhändertagande av berusade personer) eller andra
akuta behov av tillnyktring ska införlivas med dessa överenskommelser.
I det kartläggningsarbete som bedrevs under hösten 2014 identifierades ett
antal förbättringsområden. Avsikten är att parterna ska utveckla dessa
områden i samverkan för att skapa omhändertagande av berusade personer
som är värdigt och mer tidsenligt omhändertagande. Genom en ökad
medicinsk säkerhet i omhändertagandet och en kompetensförstärkning (bl.a.
koppling till Beroendecentrum) möjliggöra att fler får del av en vårdkedja
för att bryta sitt missbruk/beroende och därmed få ett bättre liv och kunna
bidra i samhället.
Socialchefsnätverket har varit delaktiga under hela processen och stöder
förslaget om fortsatt utredning.
Beslutsunderlag
Skrivelse Region Värmland 2015-09-09
Socialchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 223, 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Årjängs kommun ingår i en överenskommelse
om fortsatt utredning om förbättringar av omhändertagande enligt LOB och
tillnyktring i Värmland med den inriktning som framgår av den bifogade
projektbeskrivningen.
Beslutet skickas till
Region Värmland
Socialchef
T.f. kommunchef
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Dnr KS 2014/364.04

Förfrågan om särskild medlemsinsats till
Kommuninvest ekonomiska förening
Kommuninvest ekonomiska förening har kommit med en förfråga om
Årjängs kommun önskar göra en särskild medlemsinsats under år 2015 i
syfte att stärka föreningens kapitalbas. Nya regelverk kring finansiella
företag nödvändiggör en ökning av Kommuninvests kapital.
Beslut i frågan måste ske före den 30 oktober 2015 för år 2015.
Beslutsunderlag
Förfrågan från Kommuninvest dat 2015-05-21
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 230,2015-10-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun gör en särskild insatsbetalning på 5,3 mkr upp till högsta
insatsnivån per invånare.
2. Finansiering sker med upplåning.
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Dnr KS 2015/214.13

Remiss: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
Utredningen ”En kommunallag för framtiden” har överlämnat sitt
slutbetänkande. Detta har remitterats till samtliga kommuner, landsting och
regioner i Sverige som nu har möjlighet att yttra sig över betänkandet.
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 september 2015 presenterades
betänkandet och diskussioner kring det fördes. Efter de diskussionerna har
ett förslag till remissvar tagits fram av förvaltningen.
Beslutsunderlag
Remissvar, daterat 2015-09-22.
Sammanfattning av ”En kommunallag för framtiden”, Sveriges Kommuner
och Landsting, dat 2015-02-24.
Kommunjuristens och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218, 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
Remissvaret antas.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Kommunjuristen/utredaren
Kommunchefen
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Dnr KS 2015/222.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader, andra kvartalet 2015
Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Stöd- och omsorgsnämnden ska till fullmäktige rapportera detsamma.
Under andra kvartalet 2015 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, två gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Besluten
gäller stödboende enl. SoL. Orsaken är att kommunen inte har något
stödboende klart idag. Stödboende är under planering.
Beslutsunderlag
Kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse dat. 2015-07-13
Socialnämndens arbetsutskott § 125, 2015-08-20
Socialnämnden § 107, 2015-09-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224, 2015-10-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 182

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-10-07

KS 2015/157.01

Dnr KS 2015/30.04

Delårsbokslut per 2015-08-31 för Årjängs kommun
Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat
på 13,7 mkr och det är en förbättring jämfört med budget med 4,7 mkr.
Inkluderat i prognosen är återbetalning från FORA avseende
sjukförsäkringsavgifter för 2004.
Det finansiella målet för året, där man jämför resultatet i relation till summan
av skatter och bidrag, beräknas uppgå till 2,6 %. Budgeterat mål för året
uppgår till 1,7 %.
Nämndernas årsprognos pekar mot ett överskott på +0,3 mkr. Samtliga
nämnder förväntar sig att ha antingen en budget i balans eller ett marginellt
överskott.
Årjängs Bostads AB redovisar ett överskott på +0,8 mkr för perioden och för
helåret är prognosen ett överskott på + 0,6 mkr.
Årjängs Nät AB har för perioden ett underskott på -0,4 mkr och för helåret är
prognosen ett underskott på -0,8 mkr.
Befolkningen visar en uppgång med +10 invånare sedan årsskiftet. Totalt bor
per sista augusti 9814 personer i vår kommun.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2015-08-31
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229, 2015-10-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslut per 2015-08-31 för Årjängs kommun, godkänns.
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§ 183

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-10-07

KS 2015/157.01

Dnr KS 2015/96.04

Delårsbokslut per 2015-08-31 kommunstyrelsen
Delårsrapporten visar för året ett prognostiserat överskott på 158 tkr. Det
beror bland annat på att AME har lägre lönekostnader, kostenheten har högre
personalkostnader och IT har lägre verksamhetskostnader i förhållande till
budget.
Beslutsunderlag
Delårsrapport per 2015-08-31
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232, 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapport per 2015-08-31, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
T.f. kommunchef

Justerandes sign

20 (20)

Utdragsbestyrkande

