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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.05–14.55

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Annika Holmstrand (C)
Anette Eriksson (C)
Lennart Nilsson (KD), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Esbjörn Andersson (C), ersättare

Övriga närvarande

Thord Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare
Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Elisabeth Skog, Förvaltningsekonom KS §§ 56-57
Agneta Eklund (S), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2016-04-08

Paragrafer

51 - 68

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Kristina Kristiansson

Esbjörn Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2016-05-02

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2 (21)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Ärendelista
§ 51

Dnr KS 2016/132.00
Ärenden för kännedom .............................................................................................. 4

§ 52

Dnr KS 2016/132.00
Redovisning av delegationsbeslut .............................................................................. 5

§ 53

Dnr KS 2016/95.20
Beslut om igångsättande av investering 14516 .......................................................... 6

§ 54

Dnr KS 2016/77.90
Bidragsansökan restaurering av bron över Holmerudsälven ..................................... 7

§ 55

Dnr KS 2016/92.29
Flytt av fastighetsansvaret för Årjängs Bad- och Friskvårdscenter ........................... 8

§ 56

Dnr KS 2015/96.04
Årsredovisning 2015- kommunstyrelsen .................................................................. 9

§ 57

Dnr KS 2016/79.04
Ekonomirapport per 2016-02-29 kommunstyrelsen ................................................ 10

§ 58

Dnr KS 2015/30.04
Årsredovisning 2015-Årjängs kommun ................................................................... 11

§ 59

Dnr KS 2016/109.04
Ombudgetering investeringsmedel 2015 till 2016 ................................................... 12

§ 60

Dnr KS 2015/54.10
Motion - Plan på att implementera Barnkonventionen i all kommunal
verksamhet i Årjängs kommun ................................................................................ 13

§ 61

Dnr KS 2016/48.19
Överförmyndarnämnd 2016 (Samverkan mellan Säffle, Åmål, Bengtsfors och
Årjängs kommuner) ................................................................................................. 14

§ 62

Dnr KS 2016/108.84
Ideell förening för hållbar kanotturism inom Dalsland Nordmarkens sjösystem .... 15

§ 63

Dnr KS 2015/397.90
Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag för 2016, Ung Företagsamhet
Värmland.................................................................................................................. 16

§ 64

Dnr KS 2016/52.14
Ansökan om basfinansiering 2016 - Communicare ................................................. 17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 65

3 (21)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2012/56.20
Högås, Elgåsen och Joarknatten, vindkraftverk, Marker Kommune, Norge ........... 18

§ 66

Dnr KS 2015/504.25
Försäljning av gamla brandstationen i Lennartsfors (Trankils-Elovsbyn 1:1) ........ 19

§ 67

Dnr KS 2016/110.11
Val av styrelseledamot i Stiftelsen Silleruds Föreningsgård ................................... 20

§ 68

Dnr KS 2015/467.00
Information om flyktingsituationen ......................................................................... 21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 51

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/132.00

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-06 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Överförmyndarnämnden protokoll 2016-02-15
2. BÅDESÅ Nyhetsbrev mars 2016
3. Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting;
vision e-hälsa 2025 (KS 2015/48.13)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 52

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/132.00

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-06 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2016-03-09 och
2016-03-23
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 53

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/95.20

Beslut om igångsättande av investering 14516
Kommunfullmäktige har beslutat om investering av 7 miljoner kronor till en
industrigata på Källhultets industriområde. Det är ett projekt som sträcker sig
över ett år och blir klar 2016. Investeringen är viktig för att lösa
trafiksituationen i området och för att kunna erbjuda fler industritomter i
Töcksfors.
För investeringar över 3 miljoner kronor krävs ett igångsättningsbeslut av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Flerårsplan investeringar dat. 2015-10-08
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47, 2016-03-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar medel till projektering av investering 14516,
Industrivägen Töcksfors.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Förvaltningsekonom
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§ 54

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/77.90

Bidragsansökan restaurering av bron över
Holmerudsälven
Holmerud-Gördsbyns samfällighetsförening ansöker om ett kommunalt
upprustningsbidrag för materialkostnader till upprustningen av en bro på
länsväg 505 över Holmerudsälven.
Under 2016 betalar Årjängs kommun ut två olika typer av vägbidrag fördelat
på enskilda vägar med statsbidrag och enskilda vägar utan statsbidrag för
vägföreningarnas driftskostnader. Det kommunala bidraget för underhåll och
investeringar (upprustningsbidraget) togs bort av kommunfullmäktige 2011.
Samfällighetsföreningen har möjlighet att ansöka hos Trafikverket om
upprustningsbidrag för broåtgärder. Bidrag lämnas med samma procentsatser
som årligt driftbidrag exklusive vägkategori C (70%).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut, 2011-06-22 § 68
Bidragsansökan från Holmerud-Gördsbyns samfällighetsförening, 2016-0218
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 48, 2016-03-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan med hänvisning till kommunfullmäktiges
beslut 2011-06-22 § 68.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Holmerud-Gördsbyns samfällighetsförening
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§ 55

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/92.29

Flytt av fastighetsansvaret för Årjängs Bad- och
Friskvårdscenter
Kultur- och Fritidsnämnden har tidigare beslutat att föreslå kommunstyrelsen
att fastighetsansvaret för Årjängs Bad- och Friskvårdscenter, Hagavallen IP
och Tingevi IP flyttas till kommunstyrelsen. Det visar sig nu att
samhällsbyggnadsavdelningen, på grund av för hög arbetsbelastning, inte
klarar av att ta över alla tre anläggningarna.
Efter samråd med samhällsbyggnadschefen föreslår därför chef
medborgarservice att kultur- och fritidsnämnden ändrar sitt beslut från 201512-08 § 79 till att föreslå kommunstyrelsen att enbart fastighetsansvaret för
Årjängs Bad- och Friskvårdscenter flyttas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2016-01-21
Kultur- och fritidsnämndens arbetsuttskott § 11, 2016-02-02
Kultur- och fritidsnämnden § 14, 2016-02-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50, 2016-03-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastighetsansvaret för Årjängs Bad- och Friskvårdscenter flyttas från
kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.
2. Medel om 1 225 tkr flyttas från kultur- och fritidsnämnden till
kommunstyrelsen 2016.
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§ 56

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2015/96.04

Årsredovisning 2015- kommunstyrelsen
Årsredovisningen visar på ett överskott på 369 tkr för 2015.
Under 2015 har Kommunstyrelsen haft stora kostnader för ombyggnationen
av Nordmarkens skolas kök, oljesanering av Töcksfors brandstation och
verksamhetskostnader inom gator, vägar och park än beräknat. Kostnaderna
täcks upp av stora besparingar inom AME och IT, samt försäljning av
fastigheter.
Kommunstyrelsen har uppnått 9 st av sina 17 st mål.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2016-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54, 2016-03-23
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning 2015 för Kommunstyrelsen godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
Ekonomichef
KS chefer
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§ 57

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/79.04

Ekonomirapport per 2016-02-29 kommunstyrelsen
Årsprognosen per 2016-02-29 för Kommunstyrelsen visar på +/0.
Budgetavvikelse
2157 Skogs- och jordbruksfastigheter

+460 tkr

Mark (Årjäng Östervallskog Stom 1:145) har sålts.
2201 Näringslivsfrämjande åtgärder

-60 tkr

Bidrag till Region Värmland är ej budgeterad.
2702 Brandstationer

-430 tkr

Kostnader för oljesaneringen av brandstationen i Töcksfors.
9201 Ekonomiavdelningen

+30 tkr

Förväntat högre intäkter för fakturering av ekonomiskt stöd till Årjängs nät.
Åtgärder vid budgetavvikelse:
Inga åtgärder behöver vidtas, då årsprognos för Kommunstyrelsen är +/-0.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2016-03-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55, 2016-03-23
Kommunstyrelsens beslut
Månadsuppföljning per 2016-02-29 godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
Kommunchef
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§ 58

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2015/30.04

Årsredovisning 2015-Årjängs kommun
Årjängs kommuns resultat uppgår till +16,3 miljoner kronor eller 3,1 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är högre än det långsiktiga
resultatmålet som är på 2,0 % och 7,3 miljoner bättre än budgeterat resultat.
Den positiva avvikelsen i jämförelse med budgeterat resultat förklaras till
stor del av det låga ränteläget på kommunens lån samt lägre lånebehov under
året.
Nämnderna redovisar även i år en sammantaget positiv avvikelse i
jämförelse med budget. Det är enbart barn- och utbildningsnämnden som
redovisar ett marginellt underskott.
Resultatet efter balanskravjustering är +15,7 mkr. I balanskravsjusteringar
avgår realisationsvinster från årets resultat samt tillägg för realisationsförlust
vid försäljning av industrilokal i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.
Resultatet möjliggör en avsättning av årets resultat med 10.442 tkr till
kommunens resultatutjämningsreserv.
Kommunkoncernens resultat uppgår till +8,1 miljoner kronor. Årjängs
Bostads AB har under året gjort nedskrivning på fastigheters värde som
belastat resultat med -8,4 mkr, vilket sänker kommunkoncernens resultat.
Utvärdering av verksamhetsmål visar att 1 av 4 av kommunens övergripande
mål är uppfyllda. Målstyrningen är därmed svag.
Kommunens soliditet är för 2015, 51%. Det är en försämring från år 2014.
Årjängs kommun har vid årsskiftet en befolkning på 9.869, vilket är en
ökning från förra årsskiftet med 65 personer.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2016-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56, 2016-03-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2015 godkänns.
2. Avsättning med 10.442 tkr av årets resultat förs till
resultatutjämningsreserven.
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§ 59

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/109.04

Ombudgetering investeringsmedel 2015 till 2016
Kvarstående investeringsbudget för 2015 är 13 926 tkr
Totalt har begäran om ombudgetering med 11 212 tkr samt 1949 tkr i
begäran om omdisponering inkommit ifrån nämnderna enligt följande;
Kommunstyrelsen

10.363.268

1.600.000

12.678.545

34.000

114.000

148.254

Stöd- och omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Totalt

0
814.869

0

1.252

234.500

1.098.191

11.212.137 1.948.500

13.926.242

Huvudprincipen, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, är att
pågående projekt som inte är färdigställda ombudgeteras. Investeringar som
inte är påbörjade under året är inte givna för ombudgetering. Investeringar
som begärs omdisponerade till annat ändamål är inte givna för
ombudgetering.
Förvaltningens förslag innebär att begäran om omdisponering (234 500 kr)
som inkommit från Kultur- och fritidsnämnden avslås.
Beslutsunderlag
Sammanställning ombudgetering av investeringsmedel från 2015 till 2016.
Stöd- och omsorgsnämnden § 21, 2016-03-10
Kultur- och fritidsnämnden § 7, 2016-02-16
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2016-03-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57, 2016-03-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Begäran om ombudgetering samt omdisponering av investeringsmedel
från år 2015 till 2016 från Kommunstyrelsens verksamheter sammanlagt
11 963 tkr och fördelade på projekt enligt beslutsunderlaget godkänns.
2. Begäran om ombudgetering och omdisponering av investeringsmedel från
år 2015 till 2016 från Stöd- och omsorgsnämnden sammanlagt, 148 tkr och
fördelade på projekt enligt beslutsunderlaget, godkänns.
3. Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2015 till 2016
från Kultur- och fritidsnämnden, sammanlagt 815 tkr och fördelade på
projekt enligt beslutsunderlaget, godkänns.
4. Kultur- och fritidsnämndens begäran om omdisponering avslås.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2015/54.10

Motion - Plan på att implementera Barnkonventionen i
all kommunal verksamhet i Årjängs kommun
Kristdemokraterna har, via Stefan Moberg (KD), lämnat in en motion
angående en plan på att implementera barnkonventionen i all kommunal
verksamhet i Årjängs kommun.
Samtliga nämnder har yttrat sig över motionen och de arbetar på olika sätt
med att tillvarata barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Det
saknas dock en samlad plan för hur kommunen ska säkerställa att
barnkonventionen efterlevs i samtliga verksamheter.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-02-02 § 4
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse, dat. 2016-01-11
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2015-09-03 § 101
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, dat. 2015-07-27
Bygg- och miljönämndens beslut 2016-06-25 § 91
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-06-23 § 48
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2015-06-23
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23
Motion, ink. 2015-02-09
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59, 2016-03-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
säkerställa efterlevnaden av barnkonventionen i kommunens verksamheter.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/48.19

Överförmyndarnämnd 2016 (Samverkan mellan Säffle,
Åmål, Bengtsfors och Årjängs kommuner)
Överförmyndarnämnden äskar om medel från respektive kommun för en
tidsbegränsad anställning för en administratör till överförmyndarenheten
under 2016. Överförmyndarnämnden har en alltför hög arbetsbelastning och
behöver arbeta för att kunna samordna administrationen och minska
handläggningstiden.
Beslutsunderlag
Överförmyndarnämndens beslut 2016-02-15 § 13
Enhetschefens tjänsteskrivelse, dat. 2016-02-12
Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat. 2016-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60, 2016-03-23
Kommunstyrelsens beslut
1. Överförmyndarnämnden beviljas medel om 89 500 kr för en tidsbegränsad
anställning under 2016.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens del av det extra statsbidraget med
anledning av flyktingsituationen.
3. Överförmyndarnämnden uppmanas att se över sin verksamhet så att
budgeten hålls i framtiden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare
Överförmyndarnämnden
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§ 62

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/108.84

Ideell förening för hållbar kanotturism inom Dalsland
Nordmarkens sjösystem
Årjängs kommun har under ett antal år haft som målsättning att
tillsynsverksamheten på våra sjöar, den s k DANO-verksamheten, ska drivas
i annan regi än den som varit. Tillsamman med Bengtsfors kommun och
Dalslands Turistråd har det därför bedrivits ett arbete som nu utmynnat i att
verksamheten ska drivas av ”Ideell förening för hållbar kanotturism inom
Dalsland Nordmarkens sjösystem”. Medlemmar i föreningen är kommunerna
i Årjäng, Bengtsfors, Dals Ed, Åmål och Mellerud, kanotföretagen i området
samt intresserade markägare. Styrelsen består av en representant vardera från
Årjängs kommun och Dalslandskommunerna, Två representanter från
kanotföretagen samt två markägarerepresentanter. En sjunde medlem är
utomstående och tillika styrelsens ordförande. Dals Eds, Melleruds och
Åmåls kommuner går in med ett ekonomiskt startbidrag samt driftsstöd
under två år. Årjängs och Bengtsfors kommuner går in med det överskott
som verksamheten har genererat under åren samt med de inventarier som har
köpts in.
Inventarierna påverkar inte kommunen ekonomiskt då verksamheten tidigare
har bedrivits i projektform och inte belastat kommunens budget.
Chef medborgarservice föreslår att kommunstyrelsen beslutar att gå in som
medlem i Ideell förening för hållbar kanotturism inom Dalsland
Nordmarkens sjösystem samt att de inventarier som inköpts under åren för
verksamhetens pengar överförs till den nya föreningen.
De inventarier som inköpts under åren för verksamhetens pengar överförs till
den nya föreningen.
Beslutsunderlag
Stadgar för den ideella föreningen, 2015-11-26
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2016-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61, 2016-03-23
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun beslutar att gå in som medlem i Ideell förening för hållbar
kanotturism inom Dalsland Nordmarkens sjösystem.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
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§ 63

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2015/397.90

Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag för 2016,
Ung Företagsamhet Värmland
Ung Företagsamhet Värmland (UFV) ansöker om ett kommunalt
verksamhetsbidrag på 39.316 kronor för 2016.
UFV har som mål att öka grund- & gymnasieskolelevernas kunskap om
företagsamhet i en personlig utvecklingsresa som ger dem bästa möjliga
förberedelser för framtiden.
Regionchef Henrik Degert Grahn var i slutet av 2015 och berättade om
verksamheten för kommunstyrelsen. De har tillsammans med ansökan en
tydlig information vad kommunen får för verksamhetsbidraget.
UFV:s arbete stämmer väl överens med kommunens satsningar på skola och
entreprenörskap.
Utöver stödet från kommunstyrelsen kommer UFV att få 25.000 kronor i
stöd från barn- och utbildningsnämnden.
Undertecknade föreslår att Ung Företagssamhet Värmland får 5.000 kronor
från kommunstyrelsen i stöd för sin verksamhet 2016.
Beslutsunderlag
Ansökan från Ung Företagsamhet om verksamhetsbidrag för 2016
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2016-03-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62, 2016-03-23
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att stödja Ung Företagsamhet under 2016 med
5.000 kronor. Kostnaden tas från verksamhet 2201, Näringslivsfrämjande
åtgärder.
2. Kostnaden för Ung Företagssamhet Värmland budgeteras fortsättningsvis
i kommunstyrelsens driftsbudget.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/52.14

Ansökan om basfinansiering 2016 - Communicare
Communicare har ansökt om basfinansiering, 32.400 kronor, för fortsatt drift
av verksamheten.
Communicare är en projektfinansierad ideell organisation som sedan 1996
har jobbat för att coacha unga människor till egen försörjning samt med gott
resultat stöttat ungt entreprenörskap. Communicare har genom åren skaffat
sig en unik kompetens vad gäller att arbeta med olika målgrupper av
ungdomar. En annan styrka är att de är väl förankrade lokalt och de har
bland annat drivit flera projekt där Årjängs kommun varit deltagare.
Det projektet som vi nu deltar i och som pågår fram till och med år 2017 är
Ung Idé Värmland, där Communicare finns i kommunen varannan onsdag
för att ge råd till unga med olika idéer och där Årjäng kommun bidrar med
tid och pengar.
Utöver detta projekt har Communicare ansökt om ett projekt inom ESF, där
beslutsdatum först blev framskjutet och de ansökte därför om en
basfinansiering från Värmlands kommuner för 2015. Årjäng kommun gick in
med 10.000 kr från KS medel. Nu då projektet fått avslag har Communicare
ansökt om ett bidrag för 2016 för att få tid att skapa nya projekt och nu med
fokus på integration.
Då Medborgarservice inte har medel till ovanstående ansökan föreslås dock
att kommunstyrelsen avslår ansökan.
Beslutsunderlag
Ansökan om basfinansiering till Communicare, dat. 160128
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2016-02-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63, 2016-03-23
Kommunstyrelsens beslut
Kommunsstyrelsen beslutar att avslå begäran från Communicare då
kostnaden inte finns i budget.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2012/56.20

Högås, Elgåsen och Joarknatten, vindkraftverk, Marker
Kommune, Norge
Årjängs kommun överklagade 2013-12-11 beslut om anläggningskoncession
för EON Vind, Norge, avseende vindkraftverk på Högås och Joarknatten,
Marker kommun.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchefens yttrande dat. 2016-03-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64, 2016-03-23
Kommunstyrelsens beslut
Marker kommun har nu ställt sig positiva till en utbyggnad av vindkraft i
kommunen. Årjängs kommun drar med anledning av detta tillbaka sitt
överklagande (Ref.nr NVE 201200476-164).
Beslutet skickas till
Bygg- och miljöchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2015/504.25

Försäljning av gamla brandstationen i Lennartsfors
(Trankils-Elovsbyn 1:1)
Årjängs kommun har haft del av fastigheten Trankils-Elovsbyn 1:11 till
försäljning (Lennartsfors Brandstation). Högsta budet på fastigheten är
500.000 kronor och har lämnats in till Fastighetsbyrån i Årjäng.
Beslutsunderlag
Objektsbeskrivning, budgivningshistorik
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65, 2016-03-23
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun säljer fastigheten till högstbjudande.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2016/110.11

Val av styrelseledamot i Stiftelsen Silleruds
Föreningsgård
Styrelseledamot i Stiftelsen Silleruds föreningsgård ska utses av Årjängs
kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66, 2016-03-23
Kommunstyrelsens beslut
Till styrelseledamot i Stiftelsen Silleruds Föreningsgård utses:
Ulla-Britt Svensson (S) Tenvik, Nygård, 672 91 Årjäng
Beslutet skickas till
Ulla-Britt Svensson
Registrator
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-04-06

KS 2016/21.01

Dnr KS 2015/467.00

Information om flyktingsituationen
Kommunchefen lämnar information om flyktingsituationen i kommunen
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.
- Kommunen har inte tagit emot några ensamkommande barn sedan i
december. Asylgruppen fortsätter att hålla möten varje vecka.
- Ombyggnation har kommit igång på Kyrkerud, hus 4 och 5. I läkarvillan
har ännu inte ombyggnad startat.
- De ideella organisationerna gör fortsatt ett bra arbete.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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