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§ 184

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Överenskommelse med Trolltorget Fastigheter AB (KS 2013/306.04)
2. Förvaltningsrätten i Karlstads dom i mål nr 1113-12, Laglighetsprövning,
bidrag till enskilda vägar. (KS 2015/34.30)
3. Migrationsverket informerar. Stänger sina lokalkontor tillsvidare.
4. Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 15:28. Preliminära utfall av
2016 års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning.
5. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat protokoll 2015-09-24.
6. SOS Alarm. Bekräftelse avseende prolongering av Samarbetsavtal med
SOS Alarm. (KS 2013/89.18)
7. Avsiktsförklaring medfinansiering avseende leaderområde
”Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal” (KS 2013/191.15)
8. Överförmyndarnämndens protokoll 2015-10-19 (KS 2015/19.19)
9. Drifts- och Servicenämndens protokoll 2015-10-02. (KS 2014/396.03)
10. Region Värmland Regionfullmäktige kungörelse/kallelse
11. Forshaga kommun protokollsutdrag § 114, 2015-10-27.
Ställningstagande till avsiktsförklaring för medverkan i
regionbildningsprocessen. (KS 2015/326.13)
12. Länsstyrelsen Västra Götaland Protokoll 2015-10-16, Inspektion
avöverförmyndarverksamheten. (KS 2015/423.19)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 185

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2015-10-07 och
2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 186

Besök från Henrik Degert Grahn, regionchef Ung
Företagsamhet Värmland
Henrik Degert Grahn, regionchef Ung Företagsamhet presenterar
verksamheten.
Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och
utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung
Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se
möjligheterna och Min framtid och ekonomi och processutbildningen UFföretagande på gymnasiet. Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av
före detta UF-företagare. Ung Företagsamhets erbjudande till lärare och
skolledare innefattar fortbildning, bedömningsstöd, seminarier, möjligheter
till stipendium, utbildningsmaterial, möjligheter till utbyte med andra länder,
inspiration för lärare och elever m.m.
Ung Företagsamhet finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett
nationellt kansli och 24 regionala föreningar. De har ca 100 engagerade
medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred
kompetens inom entreprenörskap. Organisationen stöds av offentliga
medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet.
Inom organisationen har Ung företagsamhet allt ifrån pedagoger, inspiratörer
och entreprenörer till kvalitets- och organisationskunniga personer.
Ung Företagsamhet vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet
genom deras två lika viktiga områden – företagsamhet och företagande. Vi
gör det genom att kombinera teori och praktik på ett inspirerande och roligt
sätt och allt detta sker genom skolan. Organisationen ger unga en kontakt
med näringslivet och företagande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr KS 2014/411.80

Redovisning utredning isarena
Mats Jakobsson, arkitekt på MAF arkitektkontor AB har arbetat fram en
förstudie gällande en is arena Årjäng/ Töcksfors. Förstudien beskriver
möjliga områden var en eventuell is arena kan placeras, hur den ska
dimensioneras, vilka aktiviteter som kan bedrivas i en sådan arena, hur
påverkar val av läge möjligheterna till multiutnyttjande, samt en redovisning
av driftskostnaderna och hur stor investering det skulle innebära.
Beslutsunderlag
Förstudie is arena Årjäng/ Töcksfors dat. 2015-11-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr KS 2014/138.35

Information från samhällsbyggnad ang. Rönnvägen
Årjäng
Samhällsbyggandschefen, gatuchefen och VA- chefen informerar om
ledningsbrott på Rönnvägen i Årjäng.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 189

Redovisning från GIS-ingenjör, demografisk karta
Veronica Arriaza, kommunens GIS-ingenjör presenterar demografiska
siffror och kartor för Årjängs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr KS 2015/294.00

Röda Korset, Årjäng ansöker om ekonomiskt stöd till
svenska för asylsökande
Röda Korset i Årjäng har, under tiden som kommunen haft asylsökande,
bedrivit svenskundervisning för dem på Röda Korsets second hand i Årjäng.
Röda Korset har nu blivit erbjudna workshop och utbildningsmaterial från
Röda Korsets asylteam Region Mellan till en kostnad om 12 tkr.
Röda Korset i Årjäng ansöker nu om ekonomiskt stöd för att kunna erbjuda
svenskundervisning för asylsökande i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan från Röda Korset, ink 2015-06-11
Kommunjuristen och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219, 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansökan om ekonomiskt stöd avslås.
2. Ett arbete med att inrätta ett integrationsråd pågår i kommunen. Röda
Korset i Årjäng kommer att inbjudas som deltagare i rådet.
Beslutet skickas till
Kommunjuristen
Röda Korset
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Dnr KS 2015/283.00

Ansökan om ekonomiskt stöd till verksamhet för
asylsökande
Equmeniakyrkan har under perioden november 2014 – april 2015 erbjudit
verksamhet med svenskundervisning varje tisdag för de vuxna asylsökande
samt lek- och språkträning för barnen.
För att kunna fortsätta med verksamheten ansöker nu Equmeniakyrkan i
Årjäng om ekonomiskt stöd, 50 – 100 tkr, för att erbjuda verksamhet för de
asylsökande i kommunen. Stödet skulle användas till logistik, fika,
studiematerial, pyssel, papper, pennor osv. i samband med verksamheten.
Equmeniakyrkan efterfrågar också en bättre dialog med kommunen avseende
arbetet med integrationsfrågor.
Beslutsunderlag
Ansökan från Equmeniakyrkan, ink. 2015-06-09
Kommunjuristen och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220, 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansökan om ekonomiskt stöd avslås.
2. Ett arbete med att inrätta ett integrationsråd pågår i kommunen.
Equmeniakyrkan kommer att inbjudas som deltagare i rådet.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
Equmeniakyrkan
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Dnr KS 2014/166.10

Motion- Kulturskyddat besöksmål ”Båstnäs
Bilkyrkogård”
Folkpartiet Liberalerna har lämnat in en motion-Kulturskyddat besöksmål,
Båstnäs bilkyrkogård. Motionärerna föreslår att Årjängs kommun låter
utreda möjligheten att i samverkan med ägarfamiljen skapa projektet
”Kulturskydda Båstnäs Bilkyrkogård” och där skapa möjliga
kringverksamheter. Kultur- och Fritidsnämnden har fått ärendet från
kommunstyrelsen för yttrande.
Chef för medborgarservice har haft ett antal kontakter med ägarfamiljen och
de har nu meddelat att de för närvarande inte vill ingå i ett projekt för att
utveckla bilkyrkogården. De kommer dock att undersöka möjligheten att
rusta upp den gamla skolan i Båstnäs för att sedan vidareutveckla den.
Beslutsunderlag
Motion från Folkpartiet Liberalerna, 2014-04-23
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2015-07-01
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll § 44, 2015-08-18
Kultur- och fritidsnämnden § 62, 2015-09-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221, 2015-10-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Någon utredning görs inte för att skapa projektet ”Kulturskydda Båstnäs
Bilkyrkogård” då ägarfamiljen inte är intresserad av det.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Dnr KS 2015/398.29

Avtal om lägenhetsarrende, båtklubben Rävarna
Tidigare avtal mellan kommunen och båtklubben Rävarna har sagts upp och
ett nytt avtalsförslag har framarbetats.
Tidigare avtal från 2005 har skrivits om och kompletterats med förtydligande
av bl. a upplåtelse och ändamål, ansvar och försäkringar samt avtal och
uppsägning. Avtalstiden är 15 år och förlängs med två år i sänder om
skriftlig uppsägning inte sker senast ett år före den löpande avtalstidens slut.
I det nya avtalet ingår en arrendeavgift.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-29
Nytt avtalsförslag, daterat 2015-09-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222, 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal med båtklubben
Rävarna.
2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att komplettera sista stycket i
avsnitt fyra i avtalet, innan avtalet undertecknas.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna avtal med
båtklubben Rävarna.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Båtklubben Rävarna
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Dnr KS 2015/96.04

Ekonomirapport per 2015-07-31- återredovisning KS
I ekonomirapporten 2015-07-31 prognostiserades ett underskott på -700 tkr
beroende på kostenheten, samt ytterligare en eventuell ändring på grund av
underskott inom överförmyndarnämnden, vilket vid tillfället för
ekonomirapporten ännu ej gick att överblicka. T.f. kommunchefen fick på
kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september i uppdrag att på dagens
möte presentera förslag på åtgärder för en ekonomi i balans för 2015.
Åtgärder för en budget i balans presenteras på dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192, 2015-09-02
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231, 2015-10-07
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till åtgärder för en ekonomi i balans för kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
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Dnr KS 2015/81.10

Motion Åter utreda upphandlingen angående hyrbilar
Moderata samlingspartiet har genom Robin Olsson, Börje Liviken och
Mikael Olsson inkommit med en motion om att åter utreda upphandlingen
angående kommunens hyrbilar.
Årjängs kommun har efter upphandling tecknat ett avtal med Nordmarkens
Motor om leverans av hyrbilar till kommunen. Avtalet sträcker sig till slutet
av 2017. Inför nästa upphandling kommer gällande avtal att utvärderas innan
ny upphandling sker.
Beslutsunderlag
Moderata samlingspartiets motion, dat. 2015-02-23
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143, 2015-06-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Gällande avtal kommer att utvärderas innan ny upphandling sker.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Dnr KS 2015/372.01

Utredning arbetsmarknadsenheten, AME
Chef Medborgarservice, Owe Lindström, har utrett Arbetsmarknadsenhetens
(AME:s) verksamhet. I utredningen ingår att beskriva nuvarande verksamhet
samt att se på en delvis ny inriktning.
Beslutsunderlag
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-09-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235, 2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut
Chef Medborgarservice får i uppdrag att organisera AME:s verksamhet
enligt följande:
1. De inskrivnas tid i AME begränsas till maximalt tre år/period.
2. Interndebiteringen av AME:s tjänster tas bort.
3. En coach alternativt arbetsledare anställs fr. o. m. 2016.
4. Intagningsstoppet till AME tas bort och istället fastställs antalet inskrivna
till 35 personer. Om AME inte har kostnader för en inskriven ska dock
antalet inskrivna kunna utökas utöver 35 personer.
5. I övrigt organiseras AME:s verksamhet enligt utredningens intentioner.
6. Chef för medborgarservice får i uppdrag att till kommunstyrelsen
återkomma med förslag på målbeskrivning och arbetsordning för AME.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
AME-chef
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Dnr KS 2015/210.04

Flytt av bygglovshandläggare från kommunstyrelsen
till bygg- och miljönämnden
I kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och flerårsplan 2016-2018 för
Årjängs kommun finns en uttalad viljeinriktning om att tjänsterna som
byggnadslovshandläggare ska flyttas från kommunstyrelsen till bygg- och
miljönämnden som då blir anställningsmyndighet för berörda tjänstemän.
Orsaken till viljeinriktningen är att samla all myndighetsutövning som gäller
byggnadslov, miljöfrågor etc under en nämnd. Detta bland annat med tanke
på att byggnadslovshandläggarna idag utför merparten av sitt arbete åt byggoch miljönämnden. Genom denna omorganisation renodlas även
kommunstyrelsens verksamhet.
Det finns ett antal positiva och negativa effekter som kan uppstå. Det är
viktigt att tänka på dessa så att servicen till allmänheten inte försämras.
Det finns inte några formella skäl som förhindrar en övergång av
byggnadslovshandläggarna från kommunstyrelsen till bygg- och
miljönämnden.
Beslutsunderlag
Stf. t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-29
Rapport flytt av bygglovshandläggare från kommunstyrelsen till bygg- och
miljönämnden dat. 2015-09-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236, 2015-10-28
Yrkanden
Maurice Leroy (C) yrkar på att ingen organisationsförändring ska ske innan
kommunchefen hunnit sätta sig in i frågan.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Maurice Leroys (C) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslaget till organisationsförändring, att byggnadslovshandläggarna
flyttas från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden, antas.
2. Ansvaret för bostadsanpassningsbidraget flyttas från kommunstyrelsen till
bygg- och miljönämnden.
3. Den förändrade organisationen träder i kraft från 2016-01-01.
4. Kommunstyrelsens budget för bygglovshandläggarna flyttas till bygg- och
miljönämnden.
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§ 197 forts.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Bygg- och miljöchef
Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/433.13

Integration - samverkan med frivilligorganisationer och
församlingar i Årjängs kommun
Representanter från Röda Korset, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och
Pingstkyrkan var inbjudna till arbetsutskottets sammanträde 28 oktober för
att diskutera ansvar och roller i flyktingarbetet. Röda Korset har
samordningsansvar för studiecirkelverksamhet inriktad mot asylsökande, och
lämnade på sammanträdet in en skrivelse med en sammanfattning om vad de
olika organisationerna och kyrkorna bidrar och arbetar med. I skrivelsen
framkommer även önskemål om hjälp med vissa tjänster från kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237, 2015-10-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 20 000 kr vardera anslås till Röda Korset, Equmeniakyrkan, Svenska
Kyrkan och Pingstkyrkan för integrationsarbete.
2. Medel tas från finansiella intäkter.
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Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/417.02

Löneöversynsprocessen samt strategiska
lönesatsningar
Personalchefen har fått i uppdrag att samråd med kommunchefens
ledningsgrupp, utarbeta förslag till lönestrategiska satsningar inför
löneöversyn 2016. I uppdraget ingå att även utarbeta direktiv för
löneöversynen 2016.
Lönesättningen i Årjängs kommun vilar på tre grunder:
Vad: Arbetets svårighetsgrad, och de krav som det ställer på medarbetaren
Hur: Arbetstagaren personligen, dvs medarbetarens arbetsinsatser, hur
arbetet utförs samt
Marknadsläget i omvärden
Analys av Årjängs kommuns lönestuktur samt marknadsläge visar att
lönespridningen i kommunen är låg, samt att kommunen har svårt att
rekrytera och behålla högskoleutbildad personal samt mycket svårt att
rekrytera och behålla framförallt socionomer och lärare.
Mot bakgrund av detta föreslås att Kommunstyrelsens avsatta medel för
lönestrategiska satsningar fördelas till dessa två grupper i samband med
löneöversyn 2016.
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-21
Rapport fördelning av lönestrategiska medel samt direktiv för löneöversyn
2016, dat. 2015-10-21
Bilaga 1 Löneanalys Årjängs kommun oktober 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 238, 2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Att kommunstyrelsens avsatta medel för lönestrategiska satsningar
fördelas till socionomer och lärare i samband med löneöversyn 2016.
2. Kommunstyrelsen antar direktiv för löneöversyn 2016 enligt Rapport,
Fördelning av lönestrategiska medel samt direktiv för löneöversyn 2016,
2015- 10- 21.
Beslutet skickas till
Personalchef
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Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/105.01

Förslag på nämndmål samt målindikatorer för 2016
Ekonomichefen fick på kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 oktober i
uppdrag att redovisa förtydligande av mätbarheten av målen inom barn- och
utbildningsnämnden och bygg- och miljönämnden.
Uppdraget redovisas på dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 227, 2015-10-07
Nämndmål samt målindikatorer för kultur- och fritidsnämnden, stöd- och
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, byggoch miljönämnden
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 227, 2015-10-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag på nämndmål och målindikatorer för 2016, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/400.04

Investeringsbudget för Årjängs kommun 2016-2018
Förslag till investeringar har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden,
Stöd- och omsorgsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden och
presenterades på budgetberedningens möte den 7 oktober. Verksamheterna
inom kommunstyrelsen har sammanställt investeringsförslag för
kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Majoriteten i form av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet
och Moderaterna lämnade på arbetsutskottets sammanträde 28 oktober ett
förslag på ny investeringsbudget.
2016

2017 2018

Investeringsutrymme enl. KF beslut (mkr) 49,0

39,0

39,0

Sammanlagt invest. förslag enl. majoriteten
(mkr)
58,6

38,6

30,8

0,4

8,2

Avvikelse (mkr)

-9,6

Investeringsbudgeten ökas under 2016 och minskas under 2018.
Den totala förändringen under treårsperioden är en ökning av
investeringsutrymmet från 127 miljoner till 127,97 miljoner.
Beslutsunderlag
Förslag till investeringsbudget 2016-2018 dat 151008
Prioritering inom Kommunstyrelsen
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-21
Majoritetens förslag dat. 2015-10-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 241, 2015-10-28
Yrkanden
Maurice Leroy (C) yrkar på att ärendet återremitteras för komplettering av
driftskostnader för konstgräsplanerna.
Daniel Schützer (S) yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets beslut:
- Investeringsutrymmet är 58,6 mkr för 2016.
- Investeringsutrymmet är 38,6 mkr för 2017.
- Investeringsutrymmet är 30,8 mkr för 2018.
- Låneramen för 2016 är 279 mkr, en ökning med 9 mkr från 2015.
Forts.
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KS 2015/160.01

§ 201 forts.
- Låneramen minskas för 2017 med 10 mkr till 269 mkr och för 2018
minskar den med 16 mkr till 253 mkr.
- Årets resultat för 2016 budgeteras till 11 670 tkr.
- Resultatet ska vara 2,1 % av summa skatter och generella statsbidrag.
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet vid
dagens sammanträde, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag med Daniel Schützers (S) tillägg, och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Majoritetens förslag till investeringsbudget för 2016-2018, antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förbättrade lokaler till
hemtjänsten i Töcksfors.
3. Investeringsutrymmet är 58,6 mkr för 2016.
4. Investeringsutrymmet är 38,6 mkr för 2017.
5. Investeringsutrymmet är 30,8 mkr för 2018.
6. Låneramen för 2016 är 279 mkr, en ökning med 9 mkr från 2015.
7. Låneramen minskas för 2017 med 10 mkr till 269 mkr och för 2018
minskar den med 16 mkr till 253 mkr.
8. Årets resultat för 2016 budgeteras till 11 670 tkr.
9. Resultatet ska vara 2,1 % av summa skatter och generella statsbidrag.
Protokollsanteckningar
Centerpartiet vill poängtera att partiet inte är emot konstgräsplanerna.
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KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/33.04

Begäran om ramförstärkning från stöd- och
omsorgsnämnden
Stöd- och omsorgsnämnden begär ramförstärkning för 2016 med 1 600 000
kr för ökade kostnader för personlig assistans samt möjlighet att ta del av
riktat statsbidrag som avser att höja bemanningen inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Socialchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-09
Stöd- och omsorgsnämnden § 114, 2015-09-29
Driftsplan 2016-2018
Resultatplan 2016-2018
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-23
Förslag från majoriteten dat. 2015-10-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 242, 2015-10-28
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets förslag:
- Årets resultat budgeteras till 11 670 tkr
- Resultatet ska vara 2,1% av summa skatter och generella statsbidrag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ramförstärkning beviljas med 800 000 kr för 2016-2018.
2. För 2016 revideras det budgeterade resultatet med 800 000 kr.
3. Årets resultat budgeteras till 11 670 tkr
4. Resultatet ska vara 2,1% av summa skatter och generella statsbidrag.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/33.04

Justering driftsbudget 2016 pga. flytt av kost- och
lokalvård
T.f. kommunchef har utarbetat förslag till organisationsförändring inom
kost- och lokalvårdsenheten i enlighet med beslutad viljeinriktning.
Utredningen visar på att lämplig placering för kost- och
lokalvårdsverksamheten är inom barn- och utbildningsnämnden.
Om beslut fattas i enlighet med förslaget är det behov av ramjustering av
budgeterade anslag för kost- och lokalvårdsverksamheten från
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. Budgeterat anslag till
enheten är för år 2016, 16 402 600 kr.
Kostnader i samband med organisationsförändringen är uträknade till 144 tkr
för 2016 och därefter 51 tkr/år.
I tillägg till ovanstående har kostenheten i år en avvikelse på 700 tkr pga.
höga vikariekostnader och sjuklön. För att kostenheten ska ha en budget i
balans för nästa år och åren som följer och under förutsättning att de höga
vikariekostnaderna kvarstår behövs förstärkning på 700 tkr.
Med antagande om kostnader för organisationsförändringen samt
förstärkning för en budget i balans för enheten innebär detta fördyrade
kostnader i jämförelse med budgetförutsättningarna med:
2016- 844 tkr
2017- 751 tkr
2018- 751 tkr
Om beslut fattas om ramjustering inkl. kostnadsjustering för
organisationsförändring och höga vikarie- och sjuklönekostnader revideras
förslagsvis de finansiella kostnader för åren med motsvarande belopp och
därmed kvarstår de budgeterade resultaten för vardera år.
Förslaget betyder en ramjustering om + 17 173 600 kr för barn- och
utbildningsnämnden samt en ramjustering om - 16 329 600 kr för
kommunstyrelsen för år 2016. Mellanskillnad 844 tkr revideras på de
finansiella kostnaderna för år 2016. Budgeterat resultat för år 2016 kvarstår.
Förslaget innebär för de två efterföljande åren en ramjustering om + 17 153
600 kr för barn- och utbildningsnämnden samt en ramjustering om - 16 402
600 kr för kommunstyrelsen. Mellanskillnaden 751 000 kr revideras på de
finansiella kostnaderna och de budgeterade resultaten för år 2017 och 2018
kvarstår.
Forts.
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§ 203 forts.
Beslutsunderlag
Organisationsförändring kost- och lokalvård
Resultatplan 2016-2018 enligt KF beslut
Driftsplan 2016-2018 enligt KF beslut
Ny resultatplan i enlighet med förslag 2016-2018
Ny driftsplan i enlighet med förslag 2016-2018
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243, 2015-10-28
Yrkanden
Maurice Leroy (C) yrkar på att ingen organisationsförändring ska ske innan
kommunchefen hunnit sätta sig in i frågan.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Maurice Leroys (C) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ramjustering görs mellan kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden med anledning av föreslagen organisationsförändring
med budgetanslagen för år 2016-2018, summa 16 402 600 kr.
2. Tillägg görs till barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 20162018 med 500 000 kr för år 2016 och 300 000 kr för åren 2017-2018.
3. Budgeterat anslag för finansiella kostnader revideras ned med 500 000 kr
för 2016 och 300 000 kr för åren 2017 och 2018.
4. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med
personalavdelningen genomföra ett arbetsmiljöarbete inom kostenheten för
att komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen.
Protokollsanteckningar
Maurice Leroy (C) anser att någon organisationsförändring inte ska ske
innan kommunchefen hunnit sätta sig in i frågan.
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Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/33.04

Justering driftsbudget 2016 pga. ny skatteprognos
SKL:s skatteprognos för oktober reviderar ned förväntade skatteintäkter och
statsbidrag med 1 137 tkr för 2017 och 2 120 tkr för 2018. Orsaken är
uppräkning av prognosen för antal invånare i riket under kommande år som
får till följd att statsbidrag per invånare sjunker.
Detta kan behandlas som centralt sparbeting för de två åren alternativt att
resultatet försämras för de två åren.
Förvaltningens förslag till beslut är att avvikelsen behandlas som centrala
sparbeting för åren 2017 och 2018 och att budgetberedningen vid kommande
budgetarbete för 2017 och 2018 tar upp diskussionen om hur det centrala
sparbetinget ska behandlas.
Beslutsunderlag
Driftsplan 2016-2018 KF beslut
Resultatplan 2016-2018 KF beslut
Ny driftsplan 2016-2018 enligt förslag dat. 2015-10-23
Ny resultatplan 2016-2018 enligt förslag dat. 2015-10-23
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-22
Förslag majoriteten dat. 2015-10-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244, 2015-10-28
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
- Årets resultat för 2017 budgeteras till 11 741 mkr och oförändrat från
kommunfullmäktiges beslut i juni.
- Årets resultat för 2018 budgeteras till 9 513 mkr och oförändrat från
kommunfullmäktiges beslut i juni.
- Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag är 2,1 % för 2017,
och 1,6 % för 2018 och oförändrat från kommunfullmäktiges beslut i juni.
- Investeringar ska vara självfinansierade från 2017 och 2018.

Forts.
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§ 204 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Centralt sparbeting införs för år 2017 med 2 237 tkr.
2. Skatter och statsbidrag för år 2017 revideras med 1 1 37 tkr från 563 297
tkr till 562 160 tkr.
3. Centralt sparbeting införs för år 2018 med 2 920 tkr.
4. Skatter och statsbidrag för år 2018 revideras med 2 120 tkr från 580 686
tkr till 578 566 tkr.
5. Kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag för att hantera de centrala
sparbetingen för 2017 och 2018, i samband med budgetarbetet för
ramtilldelning som görs första halvåret 2016.
6. Årets resultat för 2017 budgeteras till 11 741 mkr och oförändrat från
kommunfullmäktiges beslut i juni.
7. Årets resultat för 2018 budgeteras till 9 513 mkr och oförändrat från
kommunfullmäktiges beslut i juni.
8. Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag är 2,1 % för 2017,
och 1,6 % för 2018 och oförändrat från kommunfullmäktiges beslut i juni.
9. Investeringar ska vara självfinansierade från 2017 och 2018.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/96.04

Ekonomirapport per 2015-09-30 kommunstyrelsen
Delårsrapporten visar för året ett överskott på 158 tkr. Det beror bland annat
på att AME har lägre lönekostnader, kostenheten har högre
personalkostnader, IT har lägre verksamhetskostnader i förhållande till
budget.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport per 2015-09-30
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245, 2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomirapport per 2015-09-30, godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/210.04

Budget för kommunstyrelsen 2016-2018 dat. 2015-10-01
Kommunstyrelsen tilldelades en budgetram på 90 615 tkr för 2016.
Budgetunderlaget har arbetats fram i enlighet med fullmäktigebeslut.
I budgetramen ingår följande förändringar:
Ökning sker med ägarbidrag till Värmlandstrafik, vägbidrag till
statsbidragsberättigade vägar, AME-coach, utbildning för
kommunfullmäktige, landsbygd- och projektutvecklare och IT-tekniker.
Minskning sker med statsbidrag till energiingenjör, borttagande av
administrativ chef, flytt av hästkraftsdagar till kultur- och fritidsnämnden
och flytt av bygglovshandläggare till bygg- och miljönämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens budget 2016-2018 dat. 2015-10-01
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-01
Majoritetens förslag dat. 2015-10-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 246, 2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut
Driftsbudget för kommunstyrelsen 2016-2018 antas.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
Kommunchef
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Dnr KS 2015/378.02

Organisation kost- och lokalvård
I kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och flerårsplan 2016-2018 för
Årjängs kommun finns en uttalad viljeinriktning om att funktionen kost- och
lokalvårdschef ska tas bort. Anledningen till förslaget är att:
- Det finns en besparingspotential, t ex har antalet kök minskat
- Det finns en önskan om att föra verksamheten närmare andra verksamheter
som nyttjar servicefunktionerna, men med bibehållen, sammanhållen,
organisation
T.f. kommunchefen har 2015-06-24 erhållit i uppdrag att utarbeta ett förslag
till en organisationsförändring utifrån beslutad viljeinriktning.
Förslag till organisationsförändring för kost- och lokalvård presenteras
vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Rapport Organisationsförändring kost- och lokalvård
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 247, 2015-10-28
Yrkanden
Samtliga ledamöter från centerpartiet yrkar på att:
1. Organisationsförslaget förtydligas till kommunstyrelsens sammanträde
med ett schema över hur det kommer se ut i barn- och utbildningsnämndens
organisationsmodell.
2. Kostenheten organisatoriskt ska vara kvar under kommunstyrelsen.
3. Kommunchefen får i uppdrag att se över om städorganisationen
organisatoriskt kan ligga under Årjängs Bostads AB, så att yttre och inre
underhåll kommer under samma organisation.
Daniel Schützer (S) yrkar på arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens beslut
Placering för kost- och lokalvårdsorganisationen blir barn och
utbildningsnämnden.
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§ 207 forts.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Verksamhetschef för barn- och utbildning
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KS 2015/160.01

Dnr KS 2014/331.80

Motion Närmare samarbete mellan föreningar och
skola, Föreningarnas dag
Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP), Bo Malm (-) och Uno
Halfvardsson (FP) väcker en motion om samarbete mellan föreningar och
skola- Föreningarnas dag. Om föreningarna bjuds in till kommunens skolor
för att visa sina verksamheter skulle antalet aktiva barn och ungdomar i
föreningslivet kunna öka.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för vidare utredning om möjligheten till att
öka samarbetet mellan föreningar och skola.
Beslutsunderlag
Motion om samarbete mellan föreningar och skola, daterad 2014-09-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29 § 189.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-05-19 § 38.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-06-24 § 157.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-19 § 128.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-06 § 71.
Kommunjuristen och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 248, 2015-10-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att anordna en föreningsdag
under våren 2016 tillsammans med barn- och utbildningsnämnden.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/80.10

Motion Utveckling av bättre, enklare och snabbare
bussförbindelser till Karlstad
Lars Gustafsson, Gunnar Henriksson, Magnus Andreasson och Annika
Sahlin från Folkpartiet Liberalerna i Årjängs kommun har lämnat in en
motion angående utveckling av bättre, enklare och snabbare bussförbindelser
till Karlstad.
Motionärerna menar att snabba och bättre kommunikationer är avgörande för
utveckling och tillväxt. Det finns potential att förkorta restiden mellan
Årjäng/Töcksfors och Karlstad med 20-25 minuter i vardera riktningen, om
bussarna inte behöver kombinera lokaltrafik in genom Grums/Segmon m.m.
och andra sidan långpendling till Årjäng/ Töcksfors. Bussar till t.ex. Säffle
från Karlstad slipper ta denna omväg.
Folkpartiet Liberalerna föreslår kommunstyrelsen att kommunicera med
Värmlandstrafik för att förbättra och avsevärt förkorta restider till/från
Karlstad. Syftet är att underlätta pendling och service för studerande,
arbetspendlare, sjukbesök m.m. Helt enkelt flytta Karlstad närmare
Årjäng/Töcksfors.
Värmlandstrafik ser inte idag att det är möjligt att förkorta restiden
ytterligare mellan Töcksfors/Årjäng och Karlstad och att man redan vidtagit
de åtgärder som varit möjliga för att förkorta restriden, exempelvis att buss
700 inte går in i Segmon. Direktbussar är inte heller, enligt Värmlandstrafik,
möjligt i enlighet med de principer som anges i avtalet för den regionala
kollektivtrafiken i Värmlands län.
Beslutsunderlag
Skrivelse ”Kommentarer till motion” från Värmlandstrafik, ink 2015-10-05.
Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafikmyndigheten, godkänt av
kommunfullmäktige 2011-11-28 § 125.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-27 § 45.
Motion inkommen 2015-02-23.
Kommunjuristen och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 249, 2015-10-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Frågan behandlas i arbetet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet i Värmlands län.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/334.04

Gåva till Årjängs kommun, avkastningsstiftelse ”Hans
Petterssons resestiftelse”
Årjängs kommun har fått ett gåvobrev med erbjudande om att bilda en
stiftelse benämnd ”Hans Petterssons resestiftelse”.
I gåvobrevet överlåter Hans Pettersson delar av sin kvarlåtenskap till Årjängs
kommun att förvalta. En stiftelse ska bildas som ska användas för utdelning
av medel till resor för svårt handikappade och rullstolsburna i Årjängs
kommun.
Kapitalbeloppet uppgår till ca 2,7 mkr.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 september 2015
återremitterades ärendet för att genomföra en ny förhandling gällande
punkten 8 i gåvobrevet. Förhandling har nu skett och gåvogivaren har inte
för avsikt att ändra punkten 8 i gåvobrevet utan den ska kvarstå.
Beslutsunderlag
Gåvobrev, ink 2015-08-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 208, 2015-09-16
Kommunjuristen och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 250, 2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun tar emot gåvan att förvalta stiftelsen ”Hans Petterssons
resestiftelse”.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna gåvobrevet.
3. Förvaltningen ska ske i enlighet med gåvobrevet som urkund.
4. Kommunjuristen får i uppdrag att upprätta förslag till stadgar för
stiftelsen.
5. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att kontraktera en revisor.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
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2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2014/396.03

Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för
gemensam drifts- och servicenämnd, med anledning av
Landstinget i Värmlands ansökan om deltagande
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.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens den 7 oktober 2015 med
önskan om ett förtydligande gällande kostnadsfördelningen.
Beslutsunderlag
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.
Kommunjuristen och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 206, 2015-09-16
Kommunstyrelsen § 172, 2015-10-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 251, 2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslaget till nytt reviderat samverkansavtal för gemensam drifts- och
servicenämnd godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under
förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut.
2. Förslaget till ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd
godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att
samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
IT-chef
Kommunchef
Gemensamma drifts- och servicenämnden
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2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/393.20

Begäran om planbesked Töcksmarks Bön 1:379 m.fl
Thongruppen har inkommit med en ansökan om planbesked för att
möjliggöra ytterligare handel och bilvård inom fastigheten Töcksmarks –
Bön 1:379.
Enligt ansökan som har inkommit till kommunen vill den sökande ändra den
gällande detaljplanens möjliggörande för källplanet på befintlig byggnad.
Den gällande detaljplanen möjliggör för parkering för
handelverksamheternas kunder. Den sökande vill ändra garage till handel
och bilvård. För att möjliggöra detta måste en ny detaljplan upprättas för
berörd fastighet. Vilket förfarande som ska användas tas i beslut i och med
miljöbedömningen har genomförts av kommunen. Utifrån om åtgärden
medför eller inte medför en betydande miljöpåverkan väljs vilket förfarande
som ska genomföras. Den önskade åtgärden går inte emot den gällande
översiktsplanens intentioner.
Enligt PBL 5 kap ska kommunen ange när detaljplanen kan tänkas antas.
Bedömningen är som sådan att den kan tänkas antas fjärde kvartalet 2016.
Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 252, 2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att detaljplaneändring får ske på fastigheten
Töcksmarks – Bön 1:379.
2. Den sökande anlitar en plankonsult för upprättande av planhandlingar.
3. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att skriva avtal, enligt gällande
taxa, med den sökande och dess konsult.
4. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att handlägga detaljplanen för
godkännande.
5. Detaljplaneändringen bedöms kunna antas senast fjärde kvartalet 2016.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
Sökande
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2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/260.20

Begäran om planbesked Hän 1:97 (1:96, 1:118)
Ägarna till fastigheterna har inkommit med en komplettering till
planbeskedet som togs beslut om 2015-06-24.
Beslut har tagits tidigare om ett planbesked för fastigheterna 1:96 och 1:118.
Fastighetsägarna såg sedan att de hade glömt integrera den tredje fastigheten
1:97 till ansökan och vill därmed komplettera ansökan om planbesked för att
möjliggöra bostadsbebyggelse.
Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 253, 2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att detaljplaneändring får ske på
fastigheterna Hän 1:97.
2. Den sökande anlitar en plankonsult för upprättande av planhandlingar.
3. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att skriva avtal, enligt gällande
taxa, med den sökande och dess konsult.
4. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att handlägga detaljplanen till
godkännande för därefter godkännas i Kommunstyrelsen och antas i
Kommunfullmäktige.
5. Detaljplaneändringen bedöms kunna antas senast fjärde kvartalet 2016.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
Sökande
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2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/382.25

Försäljning av fastigheten Årjäng Strand 1:84
Årjängs kommun har haft fastigheten Årjäng Strand 1:84 till försäljning.
Högsta budet på fastigheten är 1 600 000 kr och har lämnats in till
Fastighetsbyrån i Årjäng.
Beslutsunderlag
Objektsbeskrivning
Förslag till köpekontrakt
Budgivningshistorik
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255, 2015-10-28
Yrkanden
Maurice Leroy (C) yrkar på att man avvaktar försäljningen tills den
fördjupade översiktsplanen är antagen.
Daniel Schützer (S) yrkar på arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Maurice Leroys (C) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun säljer fastigheten enligt upprättat köpekontrakt.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/228.40

Ansökan om laglighetsförklaring av vattenanläggning i
Åsebyälven och tillstånd att bedriva viss
vattenverksamhet (M4090-14)
Bygg- och miljönämnden, Årjängs kommun, har tagit del av sökandens
yttrande över inkomna synpunkter och yttranden samt kompletteringar och
rättelser av ansökan, den första daterad 2015-08-25, aktbilaga 19 och den
andra daterad 2015-09-08.
Den sökande bemöter här kommunens yttrande och synpunkter vad gäller en
fiskpassage på ett tillfredsställande sätt under rubriken Villkor angående
faunapassager varför kommunen inte vidhåller punkt 2, om fiskpassage, från
skrivelse daterad 2015-05-27. Den sökande hänvisar bland annat till
naturliga vandringshinder, utlåtande från Hushållningssällskapets expert
Thomas Jansson och flera rapporter.
Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen, daterad 2015-05-27
Yttrande samt komplettering av ärendet, daterad 2015-08-25.
Rättelse och förtydligande av ansökan, daterad 2015-09-08.
T.f. bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256, 2015-10-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen har ingen erinran mot att anläggningen fortsatt drivs.
2. Minimivattenföring omfattande åtminstone 20-30 % av den naturliga
vattenföringen inklusive naturlig säsongs variation är önskvärd.
Beslutet skickas till
Bygg- och miljöchef
Mark- och miljödomstolen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/407.01

Sammanträdesdagar 2016
Administrativa avdelningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar
2016 för samtliga arbetsutskott, nämnder och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Sammanställning sammanträdesdagar 2016
Kommunsekretarens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257, 2015-10-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2016, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/244.10

Motion Skolbarnomsorg i Östervallskog och Blomskog
Barn och utbildningsnämnden har fått uppdraget att besvara motionen
från kristdemokraterna Kerstin Andersson, Bengt-Olov Lorentzon, Stefan
Moberg, Agneta Nilsson samt Kjell-Arne Ottosson angående
skolbarnsomsorg i Östervallskog och Blomskog.
Beslut är taget att Böns skola skall avslutas våren 2015, alla barn är
placerade från hösten på fritidsavdelningar i Töcksfors. När det gäller barnen
1-5 år har föräldrakooperativet Björnen avslutat sin verksamhet i juli 2015
på grund av för litet barnunderlag.
Barn och utbildningsnämnden tog beslut om att avsluta familjedaghemmet
Nyckelpigan efter vårterminen 2016 på grund av för litet barnunderlag i
budgetarbetet för 2016. Flera familjer har valt att söka barnomsorg i tätorten
sedan tidigare, kvar blir ca 5 barn.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-05-11
Beslut KF § 100 2013-06-24 nedläggning av Böns skola
Beslut BUN § 42 2015-05-05 nedläggning av familjedaghemmet
Nyckelpigan
Verksamhetschefens och Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2015-08-04
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 36, 2015-08-18
Yrkanden
Tilläggsyrkande
Samtliga ledamöter från Centerpartiet yrkar på att kommunstyrelsen ger
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att göra en förenklad, begränsad
studie kring föräldrarnas resvägar i samband med skolbarnomsorg på de
platser som denna är nedlagd.
Daniel Schützer (S) yrkar avslag på Centerpartiets tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt barnoch utbildningens förslag till beslut.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunstyrelsen
godkänner Centerpartiets tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
avslår tilläggsyrkandet.
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2015-11-11

KS 2015/160.01

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barnomsorg erbjuds i Årjäng för barnen i Blomskog och i Töcksfors för
barnen i Östervallskog.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå
tilläggsyrkandet.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/304.60

Framtida utveckling av gymnasieskolan i Årjängs
kommun
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott 19
augusti fått i uppdrag att återkomma med beskrivning av
utredningsuppdraget med hänvisning till syfte och mål med utredningen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 6 oktober antagit följande syften och
mål för utredningsuppdraget.
Syfte
- Att göra en nulägesanalys av hur gymnasieskolans sammantagna
organisation (ungdomsgymnasium inkl. introduktionsprogrammet/IM,
särgymnasiet samt vuxenutbildning och SFI), ekonomiska utveckling och
elevbild ser ut idag jämfört med 5-10 år sedan samt göra jämförelser
gällande ekonomisk utveckling, organisation och social påverkan med andra
kommuner i Värmlands län, jämförbara glesbygdskommuner, samt riket i
stort.
- Att utreda orsaker till och konsekvenser av dagens ekonomiska
utveckling samt föreslå åtgärder för att sänka kostnaderna.
- Att utreda konsekvenserna av att införa en resursfördelningsmodell för
ungdomsgymnasium baserad på antingen årligen prognostiserad elevpeng
baserat på elevunderlag eller månadsvis elevpeng baserad på aktuellt
elevunderlag, gentemot dagens resursfördelningsmodell.
- Att utreda möjligheterna till och konsekvenserna av samverkan och/eller
uppdragutbildning på ungdomsgymnasial nivå, särutbildningsnivå och
vuxenutbildningsnivå mellan Årjängs kommun och Kyrkeruds folkhögskola
eller annan aktör.
- Att utreda konsekvenserna av att eventuellt inte fortsatt erbjuda
ungdomsgymnasium i Årjängs kommun, på gymnasieskolans samtliga
verksamheter, på övrig BUN-verksamhet, samt gällande skolans
uppföljnings/aktivitetsansvar och långsiktig socioekonomisk påverkan.
- Att föreslå olika alternativ till långsiktigt hållbara, effektiva framtida
organisationer av gymnasieskolans samtliga verksamheter för Årjängs
kommun, som tar hänsyn till samverkan mellan eventuella gymnasiala och
vuxeninriktade utbildningsverksamheter.
Mål
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2015-11-11

KS 2015/160.01

Målet med utredningen är att barn- och utbildningsnämnden ska ha ett
tillfredställande underlag för att kunna besluta hur en långsiktigt hållbar,
effektiv organisation av ungdomsgymnasium inklusive
introduktionsprogrammet/IM, särgymnasiet samt vuxenutbildning och SFI
ska se ut i Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
BUN § 70, 2015-10-06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslagna syften och mål för utredningsuppdraget antas.
2. 200 tkr beviljas utredningsuppdraget av Årjängs gymnasieskolas framtida
utveckling.
3. Kostnaden för utredningsuppdraget avseende framtida utveckling av
gymnasieskolan i Årjäng finanseras centralt via verksamhet 9901, finans
drift.
4. Samverkansavtalet och Region Värmlands gymnasieutredning ska beaktas
i utredningen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2014/305.10

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges arbetsordning behöver revideras gällande beslut
angående antalet sammanträden för att bättre överensstämma med hur det
tillämpas i praktiken. Arbetsordningen behöver också revideras angående
platsen där sammanträdena äger rum.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges arbetsordning, inklusive föreslagna revideringar
Kommunjuristen tjänsteskrivelse dat. 2015-10-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237, 2015-11-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i § 6 och § 9 till:
2. 6 § För varje år bestämmer fullmäktige vilka månader på året man
sammanträder samt specifika datum för sammanträdena. Beslutet skall tas
senast före utgången av december månad året före sammanträdestiderna
skall gälla.
3. 9 § Fullmäktiges presidium bestämmer årligen var fullmäktiges
sammanträden ska äga rum. Beslutet bör tas senast före utgången av
december månad före året som avses.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/434.14

Näringslivspris 2015
Näringslivsutvecklaren presenterar de nominerade till årets näringslivspris
2015.
Priset kommer att delas ut på företagardagen 25 november.
Beslutsunderlag
Näringslivsutvecklarens sammanställning av nominerade
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 239, 2015-11-11
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen är eniga om näringslivspristagare 2015. Beslutet
tillkännages 25 november.
Beslutet skickas till
Näringslivsutvecklaren
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-11

KS 2015/160.01

Dnr KS 2015/426.00

Inrättande av integrationsråd i Årjängs kommun,
Integrationsrådets reglemente
Integrationspolitikens mål är att alla i Sverige ska ha lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk bakgrund. En viktig del av
arbetet för integration är en väl fungerande introduktion och ett gott
mottagande av de flyktingar som kommer till Sverige.
Kommunfullmäktige har nyligen fastställt visionen för Årjängs kommun:
Årjäng- Värmlands tillväxtkommun
En modern kommun med tillväxt i fokus, där vi prioriterar hållbar utveckling
både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi vill ha ett öppet och
välkomnande samhälle med en levande landsbygd. I Årjängs kommun finns
det utrymme för nya människor och idéer.
I arbetet mot den nya visionen tar nu Årjängs kommun initiativ till bildandet
av ett kommunalt integrationsråd, en gemensam mötesplats för att öka
förutsättningarna för integration och samordning av samhällets insatser.
Integrationsrådet tilldelas också ett tydligt uppdrag att ta fram ett förslag till
”Integrationspolitiskt program” som ska ligga till grund för kommunens
integrationsarbete.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för integrationsrådet
Kommunjuristen och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236, 2015-11-11
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på att integrationsrådet inrättas från och med den 1
december 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett kommunalt integrationsråd inrättas från och med den 1 december
2015.
2. Integrationsrådets reglemente antas.
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Övriga närvarande:
Peter Månsson, Samhällsbyggnadschef §§ 187-188
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Henrik Degert Grahn, Regionchef Ung Företagsamhet § 186
Marita Närtell, Näringslivsutvecklare § 186
Mats Jakobsson, Arkitekt MAF arkitektbyrå AB § 187
Gunnar Henriksson, Ordförande Nordmarkens Hockeyklubb § 187
Roland Karlsson, Gatuchef § 188
Camilla Högdahl Bergström, VA-chef § 188
Veronica Arriaza, GIS-ingenjör § 189
Agneta Hansemark, Nämndsekreterare
Birgitta Evensson, Kommunchef
Agneta Eklund (S), ej tjänstgörande ersättare
Anette Eriksson (C), ej tjänstgörande ersättare
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