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§1

”Merjobb i Årjäng”
Sven-Olof Sjödin från Arbetsförmedlingen, Ulrika Sandzen från
samordningsförbundet BÅDESÅ samt Weronica Danielsson, coach AME
besöker kommunstyrelsen och berättar om projektet ” Merjobb i Årjäng”.
Det har blivit svårare att finna lämpliga platser i takt med att det krävs mer
på de allra flesta typer av jobb.
En informell grupp har skapats hösten 2015 med syftet att se om det finns en
samsyn och intresse av att utveckla arbetsmarknaden lokalt. Inspiration gavs
av Samordningsförbundet i Göteborg som myntade uttrycket
Kompletterande arbetsmarknad.
Gruppen har enats om följande plan:
- Inventera vilka arbeten som idag inte utförs men som det önskas, tros eller
ses behov av att utföra.
- Diskutera och debattera inventeringsresultat vid temadag med viktiga
parter på arbetsmarknaden.
- Sök lösningar utifrån resultat av inventering och debatt.
Genomförandeplanen ser ut som följande:
- Februari, uppstart inventeringen, huvuddelen klar i mars månad.
- Summering i slutet av september 2016 med paneldebatt där olika aktörer
utmanas kring följande frågor:
- Hur gemensam är bilden av arbetsmarknaden?
- Ge exempel på arbetsuppgifter från inventeringen
- Är det värt något att få dem utförda?
- Hur kan de finansieras?
- Hur kommer man vidare med frågor om krav på utbildning och löner?
Risker för snedvridning av konkurrens?
- Integration i arbetslag/på arbetsplatsen?
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§2

Besök från barn- och utbildningsnämnden
Enligt kommunallagen 6:e kapitlet § 1 ska ”styrelsen leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet”. Detta
regleras också i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen får på dagens sammanträde besök av barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott och skolchef.
Skolchefen redogör för barn- och utbildningsnämndens verksamhet,
utmaningar som finns nu och som kan komma i framtiden.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§3

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-10 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Region Värmland Verksamhetsplan och budget 2016-2018 samt
Delårsrapport 2015
2. Samordningsförbundet BÅDESÅ protokoll 2015-11-13, Verksamhetsplan
och budget 2016, Fördelning av bidrag 2016
3. Länsstyrelsen Värmland Överenskommelse om mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare
4. Migrationsverket Överenskommelse om mottagande av samt anordnande
av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn
5. Landstinget i Värmland Hjälpmedelsnämnden protokoll 2015-11-27
6. Gemensam överförmyndarnämnd protokoll 2015-12-14 och 2016-01-18
(KS 2015/19.19) (KS 2016/48.19)
7. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat protokoll 2015-12-03
8. PRO Värmland Uttalande om kommunernas ansvar för det särskilda
boendet (KS 2015/508.01)
9. Ramavtal Årjängs kommun och Kyrkeruds folkhögskola, Region
Värmland (KS 2014/168.13)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§4

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-10 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2016-01-27
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2015/484.00

Uppdrag angående service, bemötande och
tillgänglighet
Årjängs kommun finns till för sina invånare och upplevelsen av kontakten
med kommunen ska präglas av god service, snabb handläggning, ett gott
bemötande och hög tillgänglighet oavsett vem som kontaktar kommunen.
Detta är ett område vilket ständigt är aktuellt och den politiska majoriteten
önskar lägga ett ökat fokus på dessa frågor.
Beslutsunderlag
Rapport Invånarnas behov i centrum dat 2015-11-06
Bygg- och miljöchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 285, 2015-12-07
Kommunstyrelsens beslut
1. Aktiviteterna i rapporten Invånarnas behov i centrum genomförs.
2. Återrapportering sker till kommunstyrelsen i december 2016.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Bygg- och miljöchef
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Dnr KS 2012/272.02

Representationspolicy för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-19 att anta den nya
representationspolicyn för Årjängs kommun som gäller fr.o.m. 2013-01-01.
Förslag till ändring i punkten 3.2 föreslås: I samband med att gratifikation
för 25-års anställningstid i kommunen föreslås att gratifikanten förutom gåva
från kommunen, också får ett diplom.
Vidare föreslås ändring under punkt 3.3: Avtackning av varaktigt anställd
personal som slutar sin anställning, att det totala värdet av avtackningen som
arbetsgivaren finansierar, inte ska överstiga 450 kr exklusive blommor.
Arbetsgivaren finansierar avtackningen endast för varaktigt anställda i
kommunen, d.v.s. anställda med minst 3 års total anställningstid i
kommunen.
Beslutsunderlag
Personalchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 290, 2015-12-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Att punkten 3.2 i representationspolicyn ändras till ”gratifikanten får
också ett diplom”.
2. Att punkten 3.3 i representationspolicyn ändras till ”att det totala värdet av
avtackningen som arbetsgivaren finansierar inte ska överstiga 450 kronor
exklusive blommor. Arbetsgivaren finansierar avtackningen endast för
varaktigt anställda i kommunen, d.v.s. anställda med minst 3 års total
anställningstid i Årjängs kommun.
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Dnr KS 2015/501.04

Tidsplan budget 2017-2018
Ekonomichefen presenterar förslag till tider för budgetarbetet 2017 med
flerårsplaner 2018-2019.
Tidsplanen är satt med utgångspunkt i kommunens beslutade styr- och
ledningssystem.
Kommunfullmäktige fastställer driftsplan 2017-2019, resultatplan 20172019, finansiella mål 2017-2019, nämndmål och målindikatorer samt
skattesats 2017 i juni 2016.
Respektive nämnd fattar beslut om driftsbudgeten på verksamhetsnivå
utifrån kommunfullmäktiges beslut om ramfördelning senast 10 oktober.
Tyngdpunkten för budgetberedningen är under mars 2016. Detta för att
nämnderna skall få de preliminära ramarna utskickade i tid för att kunna
förbereda sig till mötet med budgetberedningen i mitten av maj.
Beslutsunderlag
Tidsplan budgetarbete 2017-2019
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-12-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 292, 2015-12-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till tidsplan för budgetarbetet 2017-2018, antas.
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Dnr KS 2015/502.04

Ekonomisk uppföljning 2016
Ekonomichefen presenterar tidsplan för ekonomisk uppföljning 2016.
I enlighet med kommunens styr- och ledningssystem skall nämnderna till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisa ekonomi och
verksamhet i tertialrapport, delårsbokslut samt årsbokslut.
Varje nämnd skall utöver obligatoriska rapporter besluta om ytterligare
ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering utifrån sina egna behov.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning 2016
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-12-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 293, 2015-12-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till tidsplan för ekonomisk uppföljning 2016, godkänns.
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Dnr KS 2015/470.10

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente
Kommunfullmäktige beslutade, den 29 september 2014, att pensionärsrådet
skulle upphöra. I samband med att detta skedde skulle tillgänglighetsrådet
ombesörja att pensionärerna blev representerade i tillgänglighetsrådet. I
samma beslut fick även tillgänglighetsrådet i uppdrag att se över sitt
reglemente i syfte att tydliggöra sitt syfte och mål samt verksamhet och
ekonomi.
Ett förslag till reglemente har nu upprättats och processats av
tillgänglighetsrådet och stöd- och omsorgsnämnden. Det nya reglementet
medför även att rådet byter namn till pensionär- och tillgänglighetsrådet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29 § 173
Pensionärsrådets beslut 2014-11-14 § 20
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2015-10-29 § 130
Kommunchefen och kommunjuristens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279, 2015-12-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tillgänglighetsrådet byter namn till pensionärs- och tillgänglighetsrådet.
2. Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente antas, med följande
ändring:
- Att pensionärs- och tillgänglighetsrådet organisatoriskt ska ligga under
kommunstyrelsen i stället för stöd- och omsorgsnämnden.
- Representant från oppositionen ska beredas en ordinarie plats i rådet.
- Chef medborgarservice ska vara representerad i pensionärs- och
tillgänglighetsrådet.
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Dnr KS 2015/392.10

Medborgarförslag. Förbättra tidtabeller buss och tåg till
Stockholm
Uno Halfvardsson har lämnat in ett medborgarförslag angående tidtabeller
för buss och tåg till Stockholm.Som det är idag så måste man, om man har
möte i Stockholm kl. 09.00, åka upp kvällen innan. Förslagsställaren föreslår
att det från Centralen Töcksfors går en buss ca kl. 04.30-05.00, som kan
ansluta med tåget från Karlstad till Stockholm kl. 06.28.
Det invånarna i Töcksfors kan göra idag är att ta bilen till Årjängs busstation
för att ta buss 700 kl 04:00 för att vara framme före kl 09:00 i Stockholm. En
dialog har dock startats med Värmlandstrafik för att försöka att tillse att
morgonbussen startar i Töcksfors samt att avgången senareläggs från Årjäng.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, ink. 2015-09-18
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-10-26 § 123
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 281, 2015-12-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Synpunkter om tidtabellen är framförda till Värmlandstrafik och kommer
att lyftas igen på nästa kollektivtrafiktjänstemannamöte.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Dnr KS 2014/229.17

Överenskommelse om IVPA-larm/prio 1-larm i väntan
på ambulans
Räddningstjänsten i Årjängs kommun har ett avtal med landstinget i
Värmland om IVPA-larm (i väntan på ambulans) som innebär att
räddningstjänsten rycker ut på sjukvårdslarm där ambulansen inte är
tillgänglig inom 10 minuter. I Årjängs kommun har kommunfullmäktige
beslutat att räddningstjänsten ska rycka ut på samtliga larm.
Att utföra icke akuta sjukvårdslarm innebär att räddningstjänsten belastas
med uppdrag som kan förhindra utövningen av de uppdrag som
räddningstjänsten är skyldig att göra i enlighet med gällande lagstiftning,
exempelvis kan insatsen fördröjas till trafikolyckor eller bränder om
räddningstjänsten skall utföra uppdrag som tillhör en annan huvudman
(landstinget). Räddningstjänsten ska självklart rycka ut och hjälpa till vid
akuta händelser och olyckor, men får inte bli någon serviceorganisation för
icke akuta ärenden.
Beslutsunderlag
Överenskommelse ang. IVPA mellan landstinget och räddningstjänsten i
Årjäng, sign. 2014-06-15.
Kommunchefen och räddningschefens tjänsteskrivelse dat. 2016-01-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 2, 2016-01-27
Kommunstyrelsens beslut
1. SOS Alarm larmar endast ut räddningstjänsten i Årjäng och Töcksfors på
de prio 1-larm som Landstinget ersätter.
2. Räddningschefen får i uppdrag att verkställa beslutet.
3. Kommunchefen får i uppdrag att se över konsekvenserna av förändringen.
Beslutet skickas till
Räddningschef
Kommunchef
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Dnr KS 2015/511.02

Revisorernas granskning av kommunens lönerutin
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens lönerutin. I
granskningen har de biträtts av KPMG.
Den övergripande bedömningen är att rutinen fungerar på ett ändamålsenligt
och betryggande sätt. Dock har iakttagits vissa förbättringsmöjligheter
beträffande rutinbeskrivningar och kontroller, liksom den interna kontrollen
och tillsynen av densamma.
KPMG har bl. a noterat att:
Rutinbeskrivningar och policydokument är föråldrade och i behov av att
uppdateras, samt att kommunikation kring dessa behöver förbättras.
I de flesta fall finns ingen kontroll av preliminära löner och ansvarig chef
attesterar endast avvikelser.
KPMG noterar också att Kommunstyrelsens interna kontroll av
löneadministrationen är bristfällig.
KPMG rekommenderar kommunen att:
- Färdigställa framtagande av rutinbeskrivningar och policydokument.
- Förbättra kommunikationen avseende gällande rutinbeskrivningar och
policydokument.
- Tillskapa kontroller i lönerutinen i syfte att säkerställa att korrekt lön
utbetalas.
- I riskanalysen för den interna kontrollen beakta lönerutinen och bedöma i
vilken omfattning lönerutinen ska ingå i kommunstyrelsens plan för den
interna kontrollen.
Beslutsunderlag
Revisorernas granskning av kommunens lönerutin inkommen 2015-12-28
Personalchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3, 2016-01-27
Kommunstyrelsens beslut
- Personalchefen får i uppdrag att färdigställa framtagandet av
rutinbeskrivningar och policydokument i kommunens chefshandbok samt
utbilda i densamma.
- Personalchefen får i uppdrag att komplettera rutinbeskrivningar med
rutinbeskrivning kring rimlighetskontroll av bruttolöner månadsvis på
individnivå.
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§ 12 forts.
- Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2016 ska innehålla internkontroll
av lönerutin.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Personalchef
Ekonomichef

Justerandes sign

16 (30)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 13

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2014/56.10

Kommunstyrelsens delegationsordning-upphävande av
beslut
Kommunfullmäktige tog på sammanträdet 2015-12-16 § 167 beslut om att
kommunstyrelsens delegationsordning ändras på punkten 1.3, 1.4 och 1.9.
Kommunstyrelsens delegationsordning ska beslutas av kommunstyrelsen,
enligt 6 kap 33 §, kommunallagen.
Kommunfullmäktige behöver upphäva tidigare tagna beslut.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 167, 2015-12-16
Kommunsekreteraren och kommunjuristens tjänsteskrivelse dat. 2015-12-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4, 2016-01-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-16 § 167 upphävs.
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§ 14

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2014/56.10

Kommunstyrelsens delegationsordning-revidering av
punkterna 1.3, 1.4 och 1.9
Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2014 om att återta
kommunchefens delegation avseende anställning och uppsägning av
verksamhetschefer/stabschefer, punkterna 1.3, 1.4 och 1.9.
Kommunfullmäktige behandlade den 27 april 2015 en motion från
centerpartiet som föreslog att kommunfullmäktige skulle ge
kommunstyrelsen i uppdrag att omgående upphäva beslutet från den 22
januari 2014 gällande delegationsordningen. Kommunfullmäktige beslutade
att frågan skulle lyftas igen när tjänsten som kommunchef var tillsatt.
Kommunstyrelsen har nu anställt en ny kommunchef som tillträdde sin tjänst
den 2 november 2015 och delegationsordningen behöver därför revideras.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 11 november 2015 som
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ändra delegationsordningen. Det
är dock kommunstyrelsen som själv antar sin egen delegationsordning i
enlighet med 6 kap 33 §, kommunallagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-12-07 § 247.
Kommunstyrelsens delegationsordning – reviderad.
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-12-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 5, 2016-01-27
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-12-07 § 247 upphävs.
2. Kommunstyrelsens delegationsordning ändras på punkterna 1.3, 1.4 och
1.9
Protokollsanteckningar
Centerpartiet tackar för att vår motion om kommunchefens delegation har
bifallits och förutsätter att kommunstyrelsen i fortsättningen respekterar den.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Kommunjurist
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§ 15

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2015/496.00

Revidering av Bygg- och miljönämndens reglemente
pga. flytt av bygglovhandläggare från KS till Bom
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-11 att förändra organisationen för
kommunens bygglovhandläggare och flytta dem från myndigheten
kommunstyrelsen till myndigheten bygg- och miljönämnden. Med anledning
av organisationsförändringen behöver bygg- och miljönämndens reglemente
revideras på följande punkter:
1 § kompletteras med:
- Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
3 § lydelse ändras till:
Bygg- och miljönämnden är anställningsmyndighet för personal vid byggoch miljökontoret. Bygg och miljöchef anställs av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Reglemente för bygg- och miljönämnden, med föreslagna ändringar.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-11 § 197.
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-12-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6, 2016-01-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för bygg- och miljönämnden antas med följande ändring:
- § 8 Bygg- och miljönämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
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§ 16

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2014/56.10

Kommunstyrelsens delegationsordning-revidering ang.
beslut om bostadsanpassningsbidrag
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-11 att förändra organisationen för
kommunens bygglovhandläggare och flytta dem från myndigheten
kommunstyrelsen till myndigheten bygg- och miljönämnden. Med anledning
av organisationsförändringen behöver punkten 4.11 i kommunstyrelsens
delegationsordning tas bort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delegationsordning, nuvarande
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-11 § 197
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-12-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7, 2016-01-27
Kommunstyrelsens beslut
Punkten 4.11 i kommunstyrelsens delegationsordning tas bort.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
Samhällsbyggnadschef
Bygg- och miljöchef
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§ 17

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2015/210.04

Flytt av budget från kommunstyrelsen till bygg- och
miljönämnden-bostadsanpassningsbidrag
Kommunstyrelsen beslutade om en organisationsförändring från och med
2016 där ansvaret för bostadsanpassningen flyttades från kommunstyrelsen
till bygg- och miljönämnden. Det saknas dock ett beslut om flytt av budget
för verksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 197, 2015-11-11
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17, 2016-02-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Från kommunstyrelsens ansvar 3370 flyttas verksamheterna 5105 och
5205 med 1 300 tkr respektive 390 tkr till bygg- och miljönämndens ansvar
1110.
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2016.
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§ 18

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2014/303.10

Utbetalning av kommunalt partistöd 2016
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige minst en gång per år
ska besluta om utbetalning av kommunalt partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 171 att anta ett reglemente,
Regler för partistöd. Enligt reglementet ska det utgå:
- ett grundstöd, som uppgår till om 15 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 5 300 kronor per mandat och år.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunalt partistöd, antaget av kommunfullmäktige 201409-29 § 171
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-01-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8, 2016-01-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Partistöd ska utbetalas i enlighet med reglementet enligt följande:
- 7 partier x 15 000 kr= 105 000 kr
- 34 mandat x 5300 kr=180 200 kr
2. Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts och
granskningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni
2017.
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§ 19

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2013/296.10

Reglemente för arvoden och andra ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda- revidering
Reglemente för arvoden behöver revideras och kompletteras med följande:
ersättning för förberedande möten, begäran om retroaktiv ersättning
begränsas, ordförande för kommunens bolags årsarvode regleras och de
kommunala bolagens lekmannarevisorers ersättning läggs till.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-12-07 § 280
Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda, reviderat 2015-11-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-09-02 § 193
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-01-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9, 2016-01-27
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på att punkten 4.1.1 läggs till och ändras enligt
ursprungsförslaget till:
- Begäran om ersättning för icke protokollfört sammanträde eller förrättning,
för förlorad arbetsinkomst, reseersättning, traktamente m.m. ska inlämnas till
attestansvarig senast inom ett år efter det att händelsen har ägt rum.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda revideras på följande punkter:
- 2. Förberedande möte i anslutning till kommunstyrelse- eller
nämndssammanträde, maximalt en timme, samt 5.1.2 Förberedande möte
133 kr per tillfälle
- 4.1 Stycke 2 kompletteras med följande: Till begäran ska bifogas
dokumentation som styrker den förtroendevaldas begäran om ersättning,
exempelvis kallelse till mötet, protokoll från mötet, kursinbjudan etc.
4.1.1 Begäran om ersättning för icke protokollfört sammanträde eller
förrättning, för förlorad arbetsinkomst, reseersättning, traktamente m.m. ska
inlämnas till attestansvarig senast inom ett år efter det att händelsen har ägt
rum.
- 5.1.1 Ordförande i styrelsen för kommunens bolag erhåller följande
ersättning:
Årjängs Bostads AB, 26 640 kr/år (5 % sysselsättningsgrad)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

§ 19 forts.
Årjängs Nät AB, 26 640 kr/år (5 % sysselsättningsgrad)
- 5.1.3 Lekmannarevisorer, 2 670 kr/år (kommunens bolag)
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§ 20

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2015/472.53

Remiss. Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021
för Värmlands län
Ett förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 har
remitterats till samtliga länets kommuner samt övriga berörda aktörer.
Region Värmland har i uppdrag att i samråd med berörda aktörer ta fram
trafikförsörjningsprogrammet.
Beslutsunderlag
Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län,
dat. 2015-11-10.
Kompletterande underlag, dat. 2016-01-13.
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-01-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10, 2016-01-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att framföra följande synpunkter om förslag till
nytt regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021:
1. Årjängs kommun förespråkar en ekonomisk ambitionsnivå som
vidmakthåller trafikvolymen och utbudet i stort under perioden fram till
2021 (alternativ 1).
2. Årjängs kommun ser positivt på utvecklingen av den anropsstyrda
närtrafiken.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2015/507.70

Avgifter, taxor i hemtjänst, hemsjukvård och LSS för
2016
Stöd- och omsorgsnämnden har tagit beslut om förslag till förändrade
avgifter inom stöd- och omsorg för 2016.
Förändringarna införs från och med 1 mars 2016 och avser i huvudsak:
- Timpris hemtjänst
- Lunchpris i hemtjänst
- Avgift för HSL- och rehabinsats
- Maxtaxan kommer att förändras, förutsatt att regeringsbeslut tas
- Avgift för kost och logi på elevhem
- Boendestöd, deltagande i socialpsykiatrins dagverksamhet och Oasens
dagverksamhet samt Korttids och Fritids enligt LSS är kostnadsfritt
Beslutsunderlag
Förslag på ny taxa för stöd- och omsorg 2016 dat. 2015-11-10
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 189, 2015-11-26
Stöd- och omsorgsnämnden § 151, 2015-12-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13, 2016-01-27
Komplettering socialchef
Komplettering skolchef
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till revidering av taxor inom stöd- och omsorgnämnden,
godkänns, med följande ändring:
- Avgiften för kost och logi på elevhem tas bort.
2. Taxeändringen gäller från 2016-03-01.
3. Samtliga taxor ska ses över under första halvåret 2016.
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§ 22

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2016/41.29

Iordningställande av lokaler vid Nordmarkens skola
Det råder brist på klassrum för eleverna i låg- och mellanstadiet pga. det
ökande flyktingmottagandet. Situationen för lärare och elever kan bli bättre
om kommunen iordningställer gamla hemkunskapen och träslöjdssalarna till
provisoriska klassrum.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2016-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 11, 2016-01-27
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige fördelar ut det
ekonomiska statsbidraget med anledning av flyktingsituationen enligt
kommunstyrelsens förslag § 23, så beviljas följande:
- Kommunstyrelsen beviljar 400 000 kr för iordningställande av lokaler till
skolverksamheten vid Nordmarkens skola.
- Medel tas ifrån Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar.
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§ 23

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2016/39.04

Extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen
Riksdagen har beslutat om en extra ändringsbudget, i enlighet med prop.
2015/16:47 med anledning av att antalet personer som söker asyl i Sverige
har ökat markant under det senaste året och kraftigt överskrider de prognoser
som låg till grund för budget 2015.
För Årjängs kommuns del innebär detta att kommunen i december fått
12 448 662 kr som ett extra statsbidrag med anledning av
flyktingsituationen. Medlen behöver nu fördelas på respektive nämnd för att
kunna användas ute i kommunens verksamheter. De kommer bland annat att
användas till ombyggnation av fastigheten Kyrkerud samt en utökning av
antalet studiesalar vid Nordmarkens skola. Under 2016 kommer också
tillgängligheten till fridsgården i Årjäng att öka och arbetet med
integrationen kommer att förstärkas.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-01-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14, 2016-01-27
Kommunchefens tjänsteskrivelse med komplettering dat. 2016-02-02
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar på att det extra statsbidraget ska fördelas enligt
följande fördelning:
BUN 600 tkr
SoO 600 tkr
KoF 1 000 tkr
Resterande medel läggs på det centrala utrymmet.
Pengarna är ett icke riktat statsbidrag och bör ej fördelas förrän nämnderna
ser var behoven är som störst under året.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Robin Olssons (M) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

§ 23 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Det extra statsbidraget som tilldelats Årjängs kommun med anledning av
flyktingsituationen fördelas i enlighet med följande:
Kommunstyrelsen
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8 890 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

600 tkr

Stöd- och omsorgsnämnden

600 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

1 400 tkr
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§ 24

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-02-10

KS 2016/19.01

Dnr KS 2015/467.00

Information om flyktingsituationen
Kommunchefen informerar om flyktingsituationen i Årjängs kommun enligt
följande:
- Samverkansgruppen för asyl fortsätter träffas 1 gång/vecka.
- Sedan 18 december 2015 har inget ensamkommande barn kommit till
kommunen.
- Det finns totalt 78 ensamkommande barn placerade på olika platser i
kommunen. 23 barn på Kyrkerud, 22 barn på Clarabo, 12 barn på Utsikten, 2
barn på Sommarvik, 8 barn hos Care Im, och 11 barn i externt boende.
- Migrationsverket har kommit med nya fördelningstal gällande
ensamkommande vuxna och familjer. Det nya fördelningstalet är 28
personer.
- 28 personer har kommit till kommunen på egen hand.
- Nytt avtal med region Värmland ang. hyra av 2 fastigheter på Kyrkerud.
- Ombyggnation pågår där Clarabo kommer att ha 16 nya platser i mars.
-Planering för ombyggnation av Läkarvillan, där kommunen kommer att få
cirka 10 platser för utslussning mot eget boende.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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