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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-09

KS 2016/20.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–15.30

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (L)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S), Jäv § 37
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Kent Norman (C), Jäv § 37
Anette Eriksson (C)
Robin Olsson (M), ersättare för §§ 25-37 till kl. 15.15
Åke Nilsson (S), ersättare för §§ 38-50
Esbjörn Andersson (C), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Catrine Oscarson, Friskvårdskonsulent § 28
Lisbeth Wiklund, Verksamhetschef stöd- och omsorgsnämnden § 29

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2016-03-11

Paragrafer

25 - 50

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Lars Gustafsson

Kent Norman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2016-04-04
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§ 25

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande ändring:
- Punkt 14, Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda- revidering, utgår.
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan fastställs med ovan föreslagen ändring.
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§ 26

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-09 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Överenskommelse om samverkan mellan Årjängs kommun och
Friskvården i Värmland (KS 2016/63.13)
2. Karlstad kommun KS § 10 Finansiering och organisation av
kollektivtrafiken i Värmland (KS 2016/71.13)
3. BÅDESÅ protokoll 2016-01-22
4. Drifts- och servicenämnden protokoll 2016-01-29
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 27

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-09 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2016-02-10 och
2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 28

Friskvården Värmland-redovisning av verksamhetsåret
2015
Friskvårdskonsulent Catrine Oscarson redovisar Friskvården i Värmlands
verksamhet för 2015.
Friskvården i Värmland genom hälsokonsulenten ska:
- Delta i Folkhälsorådet och dess arbete
- Ingå i arbetsgruppen-, och dess arbete, med förebyggande ANDT-frågor.
- Vara samverkanspart i förberedelse och genomförande av ett Friskare
Värmland
- I samverkan med andra aktörer vara verksam i det förebyggande arbetet
gentemot barn och unga
- Sprida information om folkhälsofrågor till kommunens invånare
- Erbjuda motionsgrupper med lämplig inriktning till kommuninvånare mot
terminsavgift
- Erbjuda föreläsningar till kommuninvånare
- Samverkan med Vårdcentralen arbeta med mottagande och utförande av
FaR (fysisk aktivitet på recept)
- Kunna erbjuda tobaksavvänjning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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§ 29

Besök från stöd- och omsorgsnämnden
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 stöd- och
omsorgsnämndens ordförande och dess verksamhetschef.
Verksamhetschefen redogör för stöd- och omsorgsnämndens verksamhet,
utmaningar som finns nu och som kan komma i framtiden.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2015/53.04

Uppföljning internkontrollplan 2015
Enligt av kommunfullmäktige antaget styr- och ledningssystem ska
nämnderna varje år fatta beslut om vilka internkontroller som ska göras
under året i en internkontrollplan.
Nämnden ska senast i februari påföljande år rapportera resultatet av den
interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapport utvärdera kommunens samlade system för den interna
kontrollen, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder om sådana.
Totalt har 12 kontrollmoment genomförts.
Av dessa visar 4 kontrollmoment brister:
1. Rapportering i lönesystemet på ett korrekt sätt i rätt tid. (Barn- och
utbildningsnämnden)
2. Att fördelning av arbetsmiljöuppgifter är utförd, att det är skriftligt
dokumenterat och har följts upp. (Barn- och utbildningsnämnden)
3. Att formell kompetens i förhållande till arbetets krav är styrkt. (KS)
4. Lojalitet mot ramavtal inom områdena städmaterial, livsmedel och
möbler. (KS)
I samtliga fall har förbättringsförslag redovisats.
Beslutsunderlag
Underlag från granskning av internkontroll 2015 från BUN, SoO, BOM,
KFN, KS
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18, 2015-02-10
Kommunstyrelsens beslut
1. Återrapporten av internkontroll för 2015 godkänns.
2. De åtgärder/förbättringar som respektive nämnd har föreslagit ska
genomföras under 2016.
3. De kontrollmoment som påvisade brister ska vara föremål för
internkontroll under 2017.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef

Justerandes sign

9 (31)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 31

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-09
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Dnr KS 2015/400.04

Investeringsbudget för Årjängs kommun 2016-2018återrapportering konstgräsplaner
Kommunfullmäktige återremitterade 2015-11-30 ärendet om investering i
konstgräsplaner till kommunstyrelsen för att komplettera med ett underlag
som visar driftskostnader och investeringskostnaden för aktuella föreningar
och kommun.
Investeringskostnaden för en konstgräsplan har tidigare beräknats till ca 4 –
4 500 000 kronor. Av detta finns 3 200 000 kronor per plan budgeterat från
kommunen. Värmlands Idrottsförbund har beviljat föreningarna 300 000
kronor per plan i stöd och resterande kostnader kommer föreningarna att
söka ytterligare stöd för hos sponsorer etc. samt gå in med egna medel.
Kommunen kommer att vara byggherre då anläggningen ägs av kommunen
men eventuell kommer föreningarna att stå för markbädden för att minska på
investeringskostnaden.
Konstgräset kommer att läggas på befintliga grusplaner. Föreningarna har
idag driftskostnader för dessa. Föreningarna har beräknat att driftskostnaderna kommer att öka med ca 50 000 kronor per år vilket kommer att
inrymmas i deras budget.
Investeringsbudgeten för år 2016 om totalt 58,6 mkr inkluderar 6,4 mkr i
investeringsutgift för konstgräsplanerna. Kommunfullmäktige skall ta beslut
om investeringsutgift på projektnivå, vilket innebär att beslut skall fattas om
att bevilja 3,2 mkr för investeringsprojekt 17018 Konstgräsplan Töcksfors
samt 3,2 mkr för investeringsprojekt 17019 Konstgräsplan Årjäng.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 132, 2015-11-30
Chef Medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2016-01-27
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19, 2016-02-10
Yrkanden
Samtliga ledamöter i Centerpartiet yrkar att innan byggstart av gräsplaner,
ska det skrivas avtal mellan Årjängs kommun och idrottsföreningarna, samt
hur stor del av finansieringen som respektive part står för. Det ska stå vad
respektive part har för uppdrag och ansvar i byggprocessen och även när
gräsplanerna är färdiga.
Forts.
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§ 31 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Återrapporteringen godkänns.
2. 3,2 mkr av beslutat investeringsutrymme för år 2016 beviljas till
investeringsprojekt 17018 Konstgräsplan Töcksfors.
3. 3,2 mkr av beslutat investeringsutrymme för år 2016 beviljas till
investeringsprojekt 17019 Konstgräsplan Årjäng.
4. Projekten kräver igångsättningsbeslut av Kommunstyrelsen.
5. Innan byggstart av gräsplaner, ska det skrivas avtal mellan Årjängs
kommun och idrottsföreningarna, samt hur stor del av finansieringen som
respektive part står för. Det ska stå vad respektive part har för uppdrag och
ansvar i byggprocessen och även när gräsplanerna är färdiga.
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Dnr KS 2016/40.11

Årjängs kommuns representant i Nordiska
Travmuseets styrelse
Kommunens nuvarande ledamot i Nordiska Travmuseets styrelse är
Näringslivsutvecklare Marita Närtell. Då hon slutar sitt arbete i kommunen
ska en ny ledamot utses.
Travmuseet är en förening, därtill en förening som arbetar med en
kulturfråga. Det verksamhetsområdet ligger inom Kultur- och Fritid.
Undertecknad föreslår att Kultur- och Fritidsnämnden får i uppdrag att utse
en ordinarie ledamot till Nordiska Travmuseets styrelse.
Beslutsunderlag
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2016-01-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20, 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
Kultur- och Fritidsnämnden får i uppdrag att utse en ordinarie ledamot till
Nordiska Travmuseets styrelse.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2015/510.90

Kopiering och stöd till transporter, Röda Korset
Årjängskretsen
Röda Korset Årjängskretsen önskar få kopiera kostnadsfritt på kommunens
kopiatorer samt få använda kommunens minibussar när de inte är upptagna i
ordinarie verksamhet. Orsaken till önskemålen är det arbete som Röda
Korset lägger ner i flyktingverksamheten och de kostnader det innebär. Röda
Korset har även samordningsansvaret för studiecirkelverksamheten som är
riktad till de asylsökande.
Föreningsservicen med fri kopiering för föreningar togs bort för ca 20 år
sedan. Att införa fri kopiering för en viss verksamhet och vissa föreningar
kan vara svårt ur gränsdragningssynpunkt.
Det är ur avtalssynpunkt inte möjligt för andra än kommunanställda och
politiker att få köra de leasade kommunbilarna. De bilar som kommunen
äger kan ur försäkringssynpunkt lånas ut men ur skötsel och driftssynpunkt
kan det vara olämpligt att låna ut dessa fordon.
Undertecknad föreslår att Röda Korset Årjängskretsens önskemål om fri
kopiering samt att få använda kommunens minibussar avslås.
Beslutsunderlag
Röda Korset Årjängskretsens skrivelse, 2015-10-28
Chef Medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-12-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21, 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
Röda Korset Årjängskretsens önskemål om fri kopiering samt att få använda
kommunens minibussar avslås.
Beslutet skickas till
Chef Medborgarservice
Röda Korset Årjäng
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2014/168.13

Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare
Årjängs kommun har i en överenskommelse med Migrationsverket, och som
sträcker sig tom 29 februari 2016 uppdraget att ta emot 30 nyanlända
invandrare för bosättning i kommunen, vilka anvisats av Arbetsförmedlingen
och Migrationsverket.
Denna överenskommelse har i egentlig mening ingen betydelse eftersom det
från den första mars 2016 kommer en ny lag som påverkar kommunernas
handlingsutrymme.
Efter telefonkonferens mellan Länsstyrelsen och Värmlands kommuner har
Årjängs kommun tilldelats 28 nyanlända invandrare.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22, 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2014/168.13

Överenskommelse om mottagande av
ensamkommande asylsökande barn och barn med
permanent uppehållstillstånd
Årjängs kommun har tecknat två separata överenskommelser med
Migrationsverket för ensamkommande barn. Den ena överenskommelsen
gäller boende för ensamkommande barn och den andra barn med permanent
uppehållstillstånd.
I överenskommelsen för boendeplatser har kommunen tecknat avtal utifrån
det fördelningstal som Migrationsverket har satt. Från 15 januari har
kommunen 60 platser, vilka successivt kommer att öka till 77 platser.
I överenskommelsen för barn som fått permanent uppehållstillstånd ska
kommunen ha 20 platser.
Allt eftersom de asylsökande barnen får uppehållstillstånd ökar antalet barn
som ska beredas ett permanent boende och gruppen asylsökande barn fylls
på upp till 77.
Överenskommelserna har i egentlig mening ingen betydelse eftersom det
från den första mars 2016 kommer en ny lag som påverkar kommunernas
handlingsutrymme.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23, 2016-02-10
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2016/60.17

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag
om brandfarliga och explosiva varor för 2016
Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen som Årjängs kommun
planerar att genomföra under 2016 enligt Lag om skydd mot olyckor
(2003:778) LSO, och Lag om brandfarliga och explosiva varor(2010:1011)
LBE.
Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av dessa lagar med
tillhörande föreskrifter.
Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och
enligt handelsprogrammet skall en tillsynsplan antas för varje år.
Tillsynsplanen beskriver de aktiviteter som utgör myndighetsutövning enligt
LSO och LBE.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2016-02-05
Stf. räddningschefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27, 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
Tillsynsplanen för 2016, antas.
Beslutet skickas till
Beredskapssamordnare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2014/428.00

Bolagsordning Årjängs nät AB
Bolagsordningen för Årjängs nät AB behöver revideras på paragraferna 6
och 7 då de strider mot aktiebolagslagens regler om bolagsordningen.
Beslutsunderlag
Bolagsordning för Årjängs nät AB, antagen av KF 2015-09-28 § 112
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29, 2016-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bolagsordningen för Årjängs Nät AB revideras i enlighet med följande:
1. § 6: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kr.
2. § 7: I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.
Jäv
Kristina Kristiansson (S) och Kent Norman (C) deltar inte i beslutet på grund
av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2014/255.04

Resursfördelning ensamkommande barn
Sydvästra Värmland och Norra Dalslands överförmyndarnämnd har ökade
kostnader inom mottagandet av ensamkommande barn. Nämnden har
beviljats utökade budgetmedel om 174 tkr under 2016 för delfinansiering av
en ny tjänst. Finansieringen sker via omfördelning av statsbidrag för
ensamkommande barn.
Enligt 2015-års projektredovisning har överförmyndarnämnden en negativ
avvikelse på -91 tkr. När ett barn under 18 år får uppehållstillstånd kvarstår
den gode mannen tills dess att barnet får en särskilt förordnad
vårdnadshavare. Kostnaden får inte återsökas och processen kan ta relativt
lång tid. Engångsersättningen vid PUT räcker inte till för att täcka den
kostnad som uppstår.
För att tillgodose överförmyndarverksamhetens behov av resurser föreslås en
omfördelning av statsbidrag. Grundersättningen (500 tkr/år) fördelas idag 50
% ekonomi, 25 % stöd- och omsorgsnämnden, 25 % barn- och
utbildningsnämnden. Förslag till ny fördelning är 50 % ekonomi, 50 %
överförmyndarnämnden. Särskild ersättning (30 tkr/EKB vid PUT) fördelas
idag 40 % överförmyndarnämnden, 60 % individ- och
familjeomsorgen föreslås istället fördelas lika mellan de båda
verksamheterna. Omfördelningen innebär en minskning av statsbidrag
för barn- och utbildningsnämnden och stöd- och omsorgsnämnden.
Nämnderna kompenseras genom ökat statsbidrag för asylsökande barn i
skola och ökad schablonersättning från 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Resursfördelning gemensam pott EKB dat. 2015-01-15
Sydvästra Värmland och Norra Dalslands överförmyndarnämnd- begäran om
utökade resurser
Bokslut 2015 ensamkommande barn dat. 2016-02-15
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30, 2016-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Grundersättningen fördelas 50 % Sydvästra Värmland och Norra
Dalslands överförmyndarnämnd, 50 % ekonomiavdelningen.
2. Särskild ersättning fördelas 50 % Sydvästra Värmland och Norra
Dalslands överförmyndarnämnd, 50 % IFO.
3. Ekonomisk rapportering av EKB-projektet till nämnderna sker i samband
med tertialrapport, delårsbokslut och årsbokslut.
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2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2014/255.04

Årsredovisning 2015 ensamkommande barn
Stöd- och omsorgsnämndens överskott av statsbidrag uppgår till 7 672 tkr
och flyttas över som en buffert till nästa period. Barn- och
utbildningsnämnden och ekonomiavdelningen har ett överskott på 18
respektive 6 tkr och överförmyndarverksamheten har ett underskott på -91
tkr som belastar resultatet.
Beslutsunderlag
Ensamkommande barn 2015, dat. 2016-02-16
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31, 2015-02-24
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning EKB 2015 godkänns.
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KS 2016/20.01

Dnr KS 2015/427.10

Motion- Instiftande av Årjängs kommuns
tillgänglighetspris
Centerpartiets ledamöter i kommunstyrelsen har i en motion förslagit att det
ska instiftas ett tillgänglighetspris som ska uppmärksamma insatser som
bidrar till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Från och med 1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny
form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet
innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att
man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i
fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna
funktionsnedsättning.
Jämfört med motionen finns det bara ett område som inte regleras av
lagstexten, och det är bemötande.
Då motionens motivering till instiftande av ett pris redan finns i lagen
anser chef medborgarservice inte att ett sådant ska instiftas. Om det finns en
lag ska människor inte behöva uppmuntras med ett pris för att följa den.
Chef medborgarservice föreslår avslag på motionen.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2015-10-06
Lag (2014:958) om ändring i diskrimineringslagen
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2016-02-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32, 2016-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslås inte instifta ett tillgänglighetspris då det redan
finns en diskrimineringslag som säger vad som gäller vid bristande
tillgänglighet för person med funktionsnedsättning.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2016/54.15

Serviceavtal lanthandlare
De två lanthandlare vi har kvar i kommunen gör redan idag ett visst
informationsarbete varav Silleruds Handel ger mest information genom sitt
tidigare deltagande i projektet Servicenavet. Genom lanthandlarna har vi
dock möjlighet att få ut ännu mer information genom att erbjuda dem
ersättning för det arbete de gör och genom det få dem att bredda sitt utbud
och därigenom bli ett lokalt Servicenav.
Kommunens kostnader idag för ersättning för informationsinsatser,
datakostnader, är 8 000 kronor per år till Silleruds Handel. Verksamheten
Glesbygdsservice visar ett överskott på 45 000 kronor för 2015.
Genom förslaget till serviceavtal kan kommunens kostnader, med dagens två
lanthandlare, bli 40 000 kronor per år. Kostnaderna kan bli högre men då
krävs det att kommunen, genom ett särskilt beslut, godkänner en utveckling
av verksamheten.
Chef medborgarservice föreslår att förslaget till serviceavtal med
lanthandlare godkänns. Medel för kostnaderna ryms inom befintlig budget.
Beslutsunderlag
Förslag till lokalt serviceavtal
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2016-02-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 33, 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till serviceavtal för
lokalt Servicenav.
2. Kostnaderna för serviceavtalen belastar verksamhet Glesbygdsservice.
3. Chef Medborgarservice får i uppdrag att förhandla med de lanthandlare
som finns i kommunen och i förekommande fall teckna avtal med dessa.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
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2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2014/192.10

Medborgarförslag- Gör om järnvägssträckan mellan
Årjäng och Trättlanda till gång- och cykelväg.
Ett medborgarförslag har kommit in angående asfaltering av
järnvägssträckan Årjäng – Gustavsfors. Sträckan används idag för
dressintrafik i regi Västra Värmland Dals Järnväg. Bland annat påtalas i
motionen och medborgarförslaget möjligheten till säkrare trafik genom att
cyklister kan använda banvallen som cykelbana samt att det ges större
möjligheter till aktiviteter året runt såsom inlines, skateboard, skidor mm.
Medborgarförslaget påpekar även den stora säkerhetsrisken som nuvarande
banvall innebär då det finns många dåliga slipers och många hål i banvallen.
Samhällsbyggnadsavdelningen har beräknat kostnaden för iordningställande
av banvallen samt asfaltering till ca 12 miljoner kronor.
Chef medborgarservice föreslår att han får i uppdrag att utreda vilka
möjligheter det finns till EU-stöd samt hur turistnäringen i kommunen ställer
sig till ett förändrat användningssätt av banvallen mellan Årjäng och
Gustavsfors.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26 § 123
Medborgarförslag daterat 2015-04-28
Statistik dressintrafik 2010 - 2015
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-12-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 34, 2016-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Chef Medborgarservice får i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns
till EU-stöd samt hur turistnäringen i kommunen ställer sig till ett förändrat
användningssätt av banvallen mellan Årjäng och Gustavsfors.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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KS 2016/20.01

Dnr KS 2014/496.10

Motion- Järnvägssträckan mellan Årjäng och
Gustavsfors byggs om till gång- och cykelväg
En motion har väckts angående asfaltering av järnvägssträckan Årjäng –
Gustavsfors. Sträckan används idag för dressintrafik i regi Västra Värmland
Dals Järnväg. Bland annat påtalas i motionen och medborgarförslaget
möjligheten till säkrare trafik genom att cyklister kan använda banvallen som
cykelbana samt att det ges större möjligheter till aktiviteter året runt såsom
inlines, skateboard, skidor mm. Medborgarförslaget påpekar även den stora
säkerhetsrisken som nuvarande banvall innebär då det finns många dåliga
slipers och många hål i banvallen.
Samhällsbyggnadsavdelningen har beräknat kostnaden för iordningställande
av banvallen samt asfaltering till ca 12 miljoner kronor.
Chef medborgarservice föreslår att han får i uppdrag att utreda vilka
möjligheter det finns till EU-stöd samt hur turistnäringen i kommunen ställer
sig till ett förändrat användningssätt av banvallen mellan Årjäng och
Gustavsfors.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23 § 12
Motion daterad 2014-12-08
Statistik dressintrafik 2010 - 2015
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-12-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 35, 2016-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Chef Medborgarservice får i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns
till EU-stöd samt hur turistnäringen i kommunen ställer sig till ett förändrat
användningssätt av banvallen mellan Årjäng och Gustavsfors.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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KS 2016/20.01

Dnr KS 2016/73.04

Internkontrollplan 2016
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
För kommunstyrelsen innebär detta att fastställa en internkontrollplan inom
sina verksamhetsområden för 2016.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan för 2016 KS
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36, 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till internkontrollplan för Kommunstyrelsen för 2016, antas.
2. Det samlade resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall ske
till Kommunstyrelsen i februari 2017.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommunchef
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KS 2016/20.01

Dnr KS 2016/64.20

Avsluta detaljplanearbete för Banken 7
2010-09-30 beslutade bygg- och miljönämnden att detaljplanearbetet skulle
påbörjas för Banken 7 i Årjäng. 2010 var fastigheten till försäljning och
kommunen var intresserad av att köpa den. Innan köpet var klart tog
nämnden ett beslut att starta arbetet att ändra den gällande detaljplanen för
fastigheten.
Kommunen köpte aldrig fastigheten.
Inga planhandlingar har upprättats för fastigheten och kommunen har i
dagsläget inga intentioner att upprätta detaljplaneändringen för banken 7.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden § 149, 2010-09-30
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38, 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanearbetet för Banken 7, avslutas.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
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KS 2016/20.01

Dnr KS 2015/222.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader under fjärde kvartalet 2015
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera
alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen
för vård och omsorg [IVO].
Stöd och omsorgsnämnden skall till fullmäktige rapportera detsamma.
Verksamheten Stöd och omsorg Årjängs kommun, har under tredje och
fjärde kvartalet 2015, ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader. Beslutet gäller Kontaktperson enl SoL och är tagna 2015-04-22.
Orsaken är att verksamheten inte kunnat rekrytera kontaktpersonen till detta
ärende. Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Verksamheten Stöd och omsorg har under fjärde kvartalet 2015, ett
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Beslutet gäller
Kontaktperson enl LSS och är tagna 2015-09-22. Orsaken är att brukaren
själv ville vänta på att insatsen skulle verkställas. Detta är rapporterat till
Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2016-01-07
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 12, 2016-01-21
Stöd- och omsorgsnämnden § 9, 2016-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39, 2016-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen att Verksamheten Stöd och
omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader under tredje och fjärde kvartalet 2015. Beslutet gäller
Kontaktperson enl SoL. Orsaken är att verksamheten inte kunnat rekrytera.
2. Kommunfullmäktige tar del av informationen att Verksamheten Stöd och
omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader under fjärde kvartalet 2015. Beslutet gäller Kontaktperson enl LSS.
Orsaken är att brukaren själv ville vänta på att insatsen skulle verkställas.
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2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2014/191.10

Motion-Ung omsorg, svar på motion från
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna inkom 2014-05-05 med en motion om: ”Ung Omsorg” –
”ang. en aktiv fritid för äldre och att skapa möten mellan generationer”, som
syftar till att förbättra den sociala omsorgen på äldreboenden samt att skapa
möten mellan ungdomar och äldre. Konceptet för Ung Omsorgs verksamhet
är att anställa högstadieungdomar, som arbetar i äldreboenden några timmar
i veckan för att hjälpa de äldre i deras tillvaro.
Förslaget har utretts av kommunens socialt ansvariga samordnare.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2014-05-05
Kommunfullmäktige § 125, 2014-05-26
T.f. verksamhetschef stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse dat. 2015-02-10
Stöd och omsorgsnämnden § 30, 2015-03-05
Ung omsorg – Förslag på verksamhet i Årjängs kommun daterad 2015-12-02
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse dat. 2016-01-08
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 15, 2016-01-21
Stöd- och omsorgsnämnden § 12, 2016-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40, 2016-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Stöd och omsorgsnämnden går med i pilotprojekt på 4 månader för
150.000 kr från september månad 2016, under förutsättning att Ung omsorg
får godkännande av sin huvudpartner Vardaga.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Diarienummer

2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2016/76.25

Årjängs Bostads AB:s förvärv av del av fastigheten
Nertomta 2 (kommunhuset och hotellet i Årjäng)
Styrelsen i Årjängs Bostads AB hemställer, efter beslut i bolagets styrelse,
2016-02-08, till kommunfullmäktige om ett ägardirektiv för att kunna
förvärva fastigheten Nertomta 2. Styrelsen hemställer också till
kommunfullmäktige om att kommunen garanterar eventuella förluster för
Årjängs Bostads AB.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll Årjängs Bostads AB, 2016-02 08 § 2
Bolagsordning för Årjängs Bostads AB
Ägardirektiv för Årjängs Bostads AB
Kalkyl Nertomta 2
Värdeutlåtande – uppdatering avseende del av fastigheten Nertomta 2
(kommunhuset)
Bedömning av marknadsvärde (kommunhuset)
Bedömning av marknadsvärde (hotellet)
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-04
Kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41, 2016-02-24
Yrkanden
Samtliga ledamöter från Centerpartiet yrkar på följande:
1. Kommunen genomför köpet till en köpeskilling av värderingen dvs. 40
miljoner.
2. Kommunen tar solidariskt på sig del av kvarvarande lån från
Handelsbanken, 21 % av 22 miljoner eller ca. 4,6 miljoner.
3. Det är Årjängs kommun som står som köpare.
Beslutsgång
Ordförande ställer Centerpartiets yrkande mot Årjängs Bostad AB:s
hemställan och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Årjängs Bostad
AB:s hemställan om att förvärva del av fastigheten Nertomta 2.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett särskilt ägardirektiv utfärdas till Årjängs Bostads AB om att bolaget
ska förvärva av fastigheten Nertomta 2. Ägardirektivet måste fastställas av
bolagsstämman för Årjängs Bostads AB.
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KS 2016/20.01

2. Eventuella förluster för Årjängs Bostads AB med anledning av förvärvet
av rubricerad fastighet garanteras.
3. Ett aktieägartillskott om 10 mkr ges Årjängs Bostads AB, med anledning
av fastighetsförvärvet.
Protokollsanteckningar
Moderaterna ställer sig positiva till att köpa fastigheten Nertomta 2 med
befintligt underlag i KSAU, men vill ha en möjlighet att revidera vårt
ställningstagande inför kommunfullmäktige om det visar sig att den ej
erhållna kostnadsberäkningen på fasadrenovering och underhållskostnad
kommer att bli orimligt hög.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
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2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2014/333.60

Motion- två högstadieskolor och Böns skola
Folkpartiet Liberalerna i Årjängs kommun väckte 2014-09-01 en motion om
fortsatt drift av Töcksfors högstadium samt bevarande av Böns skola.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-09-01
Kommunfullmäktige § 187, 2014-09-29
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-22
BUN AU § 5, 2015-02-17
BUN § 17, 2015-03-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42, 2016-02-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun kommer att göra mycket stora investeringar i och med
bygget/projekteringen av den nya högstadieskolan i kommunen. Barn- och
utbildningsnämndens budget för 2015 kommer inte att kunna medge
fördyrade kostnader, därför kommer det att bli svårt att ändra beslutet att
kunna bevara två högstadieskolor i kommunen samt Böns skola.
Utöver ekonomiska följder skulle en fortsatt drift medföra negativa följder,
såväl på det sociala planet som pedagogiskt, med bland annat minskade
möjligheter till valbara ämnen så som språk m.m. Barn- och
utbildnings-nämnden ser också ökade svårigheter med framtida rekrytering
av behöriga lärare med rätt kompetens.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Protokollsanteckningar
Liberalerna skrev motionen före valet 2014 för att ha en öppning för att
snabbt kunna ändra tidigare beslut om skolnedläggning. Då vår syn
angående skolnedläggningar inte vann majoritet i valet anser vi att fokus nu
måste riktas mot att ge eleverna arbetsro och att inte riva upp dem igen.
Detta innebär dock inte att vi har ändrat vår inställning i skolfrågan.
Lars Gustafsson (L)
Mikael Olsson (M)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
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2016-03-09

KS 2016/20.01

Dnr KS 2015/467.00

Information om flyktingsituationen
Kommunchefen informerar om flyktingsituationen i Årjängs kommun enligt
följande:
- Migrationsverket har skickat ut ny information till kommunerna ang.
framtida flyktingsström.
- Arbetet med mottagande, byggnationer m.m. löper på enligt planering.
- Information som ej bekräftats av Migrationsverket, finns om att
fastighetsägare i kommunen har tecknat avtal om mottagande av familjer.
Familjerna kommer att behöva resurser i form av förskola/skola.
- Inga nya ensamkommande barn har kommit till kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24, 2016-02-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43, 2016-02-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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