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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.15–16.00

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (L)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S), Jäv § 111
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Annika Holmstrand (C)
Kent Norman (C), Jäv § 111
Anette Eriksson (C)
Robin Olsson (M), ersättare
Åke Nilsson (S), ersättare tjänstgörande § 111
Thord Andersson (C), ersättare tjänstgörande § 111

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Owe Lindström, Sekreterare
Conny Johansson, Verksamhetschef Överförmyndarnämnden § 96
Cecilia Gustafsson, Ordförande i Överfömyndarnämnden § 96
Gunwald Karlsson, Ledamot i Överförmyndarnämnden § 96
Lennart Nilsson (KD), ej tjänstgörande ersättare
Jonas Sanamon (M), ej tjänstgörande ersättare
Agneta Eklund (S), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2016-06-09

Paragrafer

92 - 119

Sekreterare

Owe Lindström
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Lars Gustafsson

Kent Norman Ej § 111

Anette Eriksson § 111

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-06-08

Datum då anslaget sätts upp

2016-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Owe Lindström

Datum då anslaget tas ned

2016-07-04
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§ 92

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/132.00

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-08 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Överförmyndarnämnden protokoll 2016-05-16
2. Åmåls kommun beslut KF 2016-04-27 § 87 Ansvarsfrihet för
överförmyndarnämnden 2015
3. Drifts- och servicenämnden protokoll 2016-04-15
4. Länsstyrelsen Värmland, Plan för skogsbrandbevakning med flyg
Värmlands län 2016 (KS 2016/188.17)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

4 (35)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/132.00

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-08 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2016-05-11, 201605-12 och 2016-05-25
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Diarienummer
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KS 2016/23.01

§ 94

Besök från kultur och fritidsnämnden
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 kultur och
fritidsnämndens arbetsutskott och dess verksamhetschef.
Verksamhetschefen/ordförande redogör för kultur och fritidsnämndens
verksamhet, utmaningar som finns nu och som kan komma i framtiden.
Kultur och Fritidsnämndens ansvar spänner över ett stort område. Det gäller
allt från myndighetsutövning i lotteriärenden, bidrag till föreningar,
fritidsgårdsverksamhet till ansvar för verksamheten i kommunens
fritidsanläggningar.
Nämnden står inför ett antal utmaningar där integrationsarbetet är en. Det
har varit stora påfrestningar för våra anställda inom fritidsgård, bibliotek och
simhall men många nyanlända som inte förstår vår kultur vilket givetvis
skapar krockar. Under sommaren och hösten kommer vi att öka detta arbete
bl a med sommaraktiviteter för barnen i olika föreningars regi, ökat
öppethållande på fritidsgården i Årjäng (även under sommaren), simskola för
ensamkommande mm.
Nämndens närmaste mål är att stödja ungdomsföreningarna genom att öka
det ekonomiska stödet samt öka besöksfrekvensen på våra bibliotek.
Nämndens långsiktiga mål är att höja bidragen även för de föreningar som
inte bedriver ungdomsverksamhet, öka stödet till kulturarrangemang samt
genom olika projekt öka intresset för läsandet, både bland barn och vuxna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 95

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/149.04

Årsredovisning 2015 Stiftelsen Glaskogens
Naturreservat
Stiftelsen för Glaskogens naturreservat har översänt årsredovisningen för år
2015 till stiftarkommunerna för kännedom.
Stiftelsen anses ha uppfyllt sina ändamål att inom Glaskogens naturreservat
verka för det rörliga friluftslivets utveckling.
Årets resultat för år 2015 är +4 822 kr.
Soliditeten är på 40,8 % och är en ökning i jämförelse med 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 § 92
Verksamhetschef för ekonomi tjänsteskrivelse 2016-05-03
Årsredovisning 2015, Stiftelsen Glaskogens naturreservat
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisning av årsredovisning 2015 från Stiftelsen Glaskogens naturreservat
godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2015/19.19

Årsredovisning 2015 Överförmyndarnämnden
Conny Johansson, verksamhetschef, nämndordförande Cecilia Gustafsson
och nämndledamot Gunwald Karlsson kommer på dagens sammanträde
och informerar om verksamheten och föredrar årsredovisningen 2015 för
Bengtsfors, Säffle, Åmål och Årjängs överförmyndarnämnd.
Bengtfors, Säffles, Åmåls och Årjängs kommun samverkar sedan den 1
januari 2015 i en gemensam överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män,
förvaltare och förmyndare. Under 2015 har det varit en markant ökning av
antalet ärenden med gode män till ensamkommande barn vilket kraftigt har
påverkat arbetsbelastningen för överförmyndarenheten.
Överförmyndarverksamheten visar en negativ avvikelse på -688 tkr i
jämförelse med ursprunglig budget för 2015. Inbetalning har under året skett
från kommunerna för att kompensera de ökade kostnaderna. Därmed är det
balans mellan redovisade kostnader och intäkter år 2015 för
överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 § 93
Verksamhetchef för ekonomi tjänsteskrivelse 2016-05-03
Årsrapport 2015 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsrapport 2015 för Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2015/185.00

Försäljning av aktieinnehavet i Trolltorget Fastigheter
AB
Styrelsen för Trolltorget fastigheter erbjuder samtliga aktieägare att överlåta
sina aktier till ett pris av 245 kr/aktie, vilket motsvarar ca 50 % av det egna
kapitalet per aktie.
Det egna kapitalet vid utgången av april är enligt styrelsens beräkning
1 482 223 kr vilket motsvarar ett värde på 487 kr/aktie.
Kommunen har ett bokfört värde per aktie på 1 237 kr.
Förvaltningens förslag innebär att överlåtelse av kommunens aktier sker med
487 kr/aktie vilket motsvarar 100 % av det egna kapitalet per aktie.
Förslaget innebär vidare en realisationsförlust på totalt 488 000 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 § 91
Verksamhetschef för ekonomi tjänsteskrivelse 2016-05-03
Brev från styrelsen för Trolltorget fastigheter AB dat 2016-04-18
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på att Årjängs kommun tackar nej till erbjudandet
om att försälja aktier i Trolltorget Fastigheter AB för 245 kr/aktie.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun tackar nej till erbjudandet om att försälja aktier i
Trolltorget Fastigheter AB för 245 kr/aktie.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2015/492.10

Motion. Gender budgetering/ jämställhetsintegrering i
verksamhet och budgetarbete
Centerpartiet i Årjäng har lämnat in en motion angående genderbudgetering.
Begreppet innebär att använda ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet.
Arbetet med genderbudgetering föreslås av Centerpartiet påbörjas inom
Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsområde.
Verksamhetschef medborgarservice och verksamhetschef ekonomi föreslår
att arbetet påbörjas genom att en kartläggning görs under hösten 2016 av
antalet besökare, fördelat på kön, vid Årjängs fritidsgård samt att det därefter
ingår som en del i Kultur- och fritidsnämndens budgetarbete för år 2018 och
framåt. Kostnaden för en fullständig genderbudgetering är ca 100 000 kronor
och denna tas med i budgetarbetet för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 216-05-11 § 94
Verksamhetschef medborgarservice och verksamhetschef ekonomi
tjänsteskrivelse 2016-04-21
Kommunfullmäktige § 174, 2015-12-16
Motion Genderbudgetering 2015-12-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kartläggning av antalet besökare, fördelat på kön, vid Årjängs fritidsgård
genomförs under hösten 2016.
2. Kostnaden för en fullständig genderbudgetering på 100 000 kr tas med i
Kultur- och fritidsnämndens budgetarbete för år 2018.
3. Motionen anses därmed vara besvarad.
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2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2014/332.10

Motion - Utredande av ett arbetsmarknadsföretag
alternativt kooperativ
Liberalerna föreslår i en motion att en utredning ska göras om möjligheten
att starta ett arbetsmarknadsföretag i Årjäng. Syftet är att samordna arbetet
mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Årjängs kommuns egna
sociala verksamheter i ett slags bolag med möjlighet till utökade
arbetsinsatser, delvis med möjlighet till fakturering och försäljning av
produkter.
Verksamhetschef medborgarservice har utrett ärendet och haft kontakt med
Värmlandskooperativen. Deras koncept med kooperativ enligt motionen
kräver en stor kommunal insats i form av personal som ett stöd till de som
ska starta kooperativet. I det läget kommunen är nu med en delvis ny
inriktning av Arbetsmarknadsenheten är det inte lämpligt att splittra den
verksamheten.
Verksamhetschef medborgarservice föreslår att Arbetsmarknadsenheten får i
uppdrag att ta upp ärendet på nytt när Arbetsmarknadsenhetens nya
inriktning, med den förstärkta coach-verksamheten, har pågått en tid och
stabiliserats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 § 98
Verksamhetschef medborgarservice tjänsteskrivelse 2016-04-26
Utredning av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet 2015-09-01
Motion daterad 2014-09-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen beslutar att Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att ta
upp ärendet på nytt när Arbetsmarknadsenhetens nya inriktning, med den
förstärkta coach-verksamheten, har pågått en tid och stabiliserats.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/39.04

Extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 om fördelningen av det
extra statsbidraget med anledning av flyktingsituationen. Kommunstyrelsen
tilldelades 8 890 tkr och medlen behöver nu fördelas på respektive
verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 § 99
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-03
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29 § 17
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-02
Kommunstyrelsens beslut
Medlen om 8 890 tkr fördelas i enlighet med följande:
Projektnamn

Konto

Ansvar

Verksamhet Summa

Renov. slöjdsalar

6100

3310

4406

400 tkr

Ombyggnad Kyrkerud

6100

3310

8003

6 000 tkr

Näringsliv ”starta eget”

4500

3840

2201

50 tkr

Räddningstj. Vaccinering 5000

3600

2701

50 tkr

Integrationssamordnare

5000

3100

9200

550 tkr

Pers.ökn. överförmnämnd 4500

3020

1302

89 tkr

Föreläsning EKB

7200

3100

9200

40 tkr

Ospec.

7200

3100

9200

1 711 tkr

Beslutet skickas till
Kommunchef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/39.04

Extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen
Kommunfullmäktige beslutade, den 29 februari 2016, att fördela 8 890 tkr
till kommunstyrelsen av det extra statsbidraget med anledning av
flyktingsituationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-11
att föreslå kommunstyrelsen hur medlen skulle fördelas inom
kommunstyrelsens verksamheter och vad de skall användas till. En del av
medlen är definierade som ospecificerade och beslut behöver nu tas om vad
en del av de medlen ska användas till.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 121
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-11
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2016-05-11 § 99
Kommunstyrelsens beslut
Följande projekt tilldelas medel från kommunstyrelsens ospecificerade del
av det extra statsbidraget med anledning av flyktingsituationen:
Aktiviteter på familjecentralen, 100 tkr
Sommarförskola, 100 tkr
Projekt för ett öppet och välkomnande Årjäng, 211 tkr
Beslutet skickas till
Kommunchefen, skolchefen, förvaltningsekonom KS och BUN
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/101.50

Remiss Trafikverket (TRV 2016/19427) Åtgärder för
systematisk anpassning av hastighetsgränserna till
vägarnas trafiksäkerhetsstandard
Trafikverket har upprättat en rapport med förslag för anpassning av
hastighetsgränserna i Värmlands län utifrån vägarnas
trafiksäkerhetsstandard. De vägar som berörs är vägar med 2000 fordon per
dygn eller mer. Tider för genomförandet av justerade hastighetsgränser sker i
huvudsak i tre perioder: 2016, 2019 och 2023. I rapporten föreslås en
sänkning av E18 till 80 km/h på sträckan Valnäs-Töcksfors år 2023, totalt 79
km lång.
Årjängs kommun anser att en sänkning av hastigheten sträckan Valnäs –
Töcksfors får negativa konsekvenser av försämrad tillgänglighet och ökade
restider. I dag arbetspendlar många både till och från kommunen. Många
pendlar med buss. Efter Värmlandstrafiks ändring i busstidtabellen så har
restiden ökat med 12 minuter sträckan Karlstad-Töcksfors. Genomförs även
hastighetssänkning så utökas restiden ytterligare med 6 minuter vilket ger en
total restid av 1 timme och 42 minuter enkel väg. Restid är en viktig faktor
som påverkar valet av transportmedel och konsekvensen kan vara att man
slutar arbetspendla och istället flyttar till annan ort. En annan effekt som
uppstår är att rekryteringar för kommunens arbetsgivare försvåras.
Kommunen är även frågande till de miljöeffekter som nämns i rapporten då
utfallet troligtvis blir att fler kommer att ta egen bil vilket genererar mer
utsläpp samt högre olycksrisk. Sträckan som är 8 mil lång är svårövervakad
och risken för att hastigheten överträds är stor.
Under 2016 görs en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) av E18 och Årjängs kommun
förordar en rejäl upprustning som generarar hastighetshöjning av
transportleden mellan huvudstäderna Stockholm-Oslo. Sträckan som också
ingår i den Nordiska Triangeln ses som mycket viktig. Sträckan ValnäsTöcksfors är den sista delen av E18 som behöver trafiksäkerhetshöjas med
bl. a mittseparering för att gods och persontrafik snabbt och säkert ska
transporteras mellan Sverige och Norge. En väl fungerande Europaväg ger
också mereffekter med högre besöksfrekvens och ökad handel för regionen.
För övrigt ställer sig kommunen bakom rapporten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 § 101
Verksamhetschef samhällsbyggnad remissvar 2016-04-26
Remiss från Trafikverket 2016-03-03
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Diarienummer
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KS 2016/23.01

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen anser att den föreslagna hastighetssänkningen av
sträckan Valnäs-Töcksfors ska tas bort i rapporten.
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom rapporten om den föreslagna
ändringen är gjord.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/122.13

Remiss: Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)
Demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden har nu
remitterats av Regeringskansliet till alla Sveriges kommuner och landsting
samt många andra aktörer i samhället. Demokratiutredningen har haft i
uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda
engagemanget inom den representativa demokratin och öka individens
möjligheter till delaktighet.
Flera av utredningens förslag har påverkan på kommunerna om de
föreslagna lagändringarna antas av riksdagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 § 103
Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2016-04-25
Sammanfattning av betänkandet Låt fler forma framtiden!
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
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§ 104

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2015/210.04

Kommunstyrelsens budget 2016- Omdisponering av
medel från IT till administrativa enheten
Inom ramen för budgetarbetet avseende budget 2016-2018 utarbetades ett
förslag som innebar att administrativa avdelningen skulle upphöra som egen
stabsavdelning.
Kommunchefen beslutade den 8 juni 2015, från och med 1 september 2015,
att administrativa avdelningen skulle upphöra som egen stabsavdelning och
att avdelningens uppgifter och funktioner skulle flyttas till
medborgarservice. Beslutet innebar också att tjänsten som upphandlare
flyttades till kommunchefens stab. Upphandlaren arbetar även med ITutveckling inom skolan till 20% av sin tjänst. Budget för dessa 20% har
historiskt sett legat under IT-avdelningen men flyttas nu till
medborgarservice (administrativa avdelningen), eftersom 100% av
personalkostnaden för upphandlare/”IT-utvecklare skola” tidigare flyttats
från administrativa avdelningen till kommunchefens stab.
Budgeten för ”IT-utvecklare skola” omdisponeras inom kommunstyrelsens
ram, från IT-avdelningen till medborgarservice.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-27 § 83
IT-chefen och chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2016-04-04
T f kommunchefs delegationsbeslut 2015-06-08.
Kommunstyrelsens beslut
1. Medel om 107 tkr omdisponeras från ansvar 3600 verksamhet 9205 (ITavdelningen) till ansvar 3900 verksamhet 9204 (administrativa avdelningen).
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2016.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef medborgarservice, verksamhetschef IT
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/164.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader under första kvartalet 2016
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen [SoL] 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.
Under första kvartalet 2016 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, sju gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 110
Stöd och omsorgsnämnden § 51, 2016-05-03
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2016-04-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten stöd och
omsorg Årjängs kommun, har tre gynnande beslut om kontaktperson enligt
SoL, som ej verkställts inom tre månader. Besluten är tagna 2015-04-22,
2015-09-20 samt 2015-11-12. Orsaken är att verksamheten inte kunnat
rekrytera kontaktperson till dessa ärenden.
2. Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten stöd och
omsorg Årjängs kommun, har fyra gynnande beslut om särskilt boende, som
ej verkställts inom tre månader.
Besluten är tagna 2015-08-14, 2015-08-17, 2015-11-13 samt 2015-12-03.
Årjängs kommun har kunnat verkställa besluten inom tre månader och har
erbjudit personerna särskilt boende men personerna har tackat nej.
Beslutet som är taget 2015-08-17 verkställdes 2016-03-29.
Beslutet som är taget 2015-11-13 där har personen tagit tillbaka sin ansökan
2016-04-04.
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§ 106

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/107.10

Medborgarförslag - Belysning deponistationen vid
brandstationen Töcksfors
Bo Gregor Eriksson har inkommit med ett medborgarförslag om att sätta upp
belysning vid återvinningstationen i Töcksfors. En översikt av befintlig
belysning med efterföljande åtgärder finns redan med i planeringen för
återvinningsstationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 111
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse 2016-05-10
Kommunfullmäktige 2016-04-25 § 65
Medborgarförslag, daterat. 2016-03-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget ligger med i nuvarande planering och anses därmed
besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/72.04

Tertialrapport per 2016-04-30 för ensamkommande barn
(EKB)
Tertialrapport per 2016-04-30 för ensamkommande barn gås igenom.
Nämnderna visar inga avvikelser i årsprognosen för ensamkommande barn
(EKB). Ett överskott av statsbidrag förväntas uppstå inom stöd och
omsorgsnämnden vid årets slut som kommer att användas som en buffert
inom projektet kommande år.
Övrig flyktingverksamhet visar ett överskott på +2,3 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 112
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-05-17
Tertialrapport per 2016-05-23 ensamkommande barn (EKB)
Kommunstyrelsens beslut
Tertialrapport per 2016-04-30 för ensamkommande barn, godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef stöd och omsorg, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2015/502.04

Tertialrapport per 2016-04-30 för Årjängs kommun
Prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat på +16,0 mkr och det är en
förbättring gentemot budget med + 4,3 mkr.
Nämndavvikelsen förväntas totalt för året att uppgå till – 2,3 mkr. Den
negativa avikelsen återfinns inom Barn- och utbildningsnämnden med -1,2
mkr samt inom Kommunstyrelsen med -1,1 mkr. De övriga nämnderna
redovisar en årsprognos som ligger i linje med budget.
Skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas under 2016 att öka med +
4,2 mkr jämfört med budgetförutsättningarna. Finansnettot beräknas leda till
en förbättring i jämförelse med budget med + 2,4 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 113
Verksamhetschef för ekonomi tjänsteskrivelse 2016-05-17
Tertialrapport per 2016-04-30 för Årjängs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tertialrapport per 2016-04-30 för Årjängs kommun, godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/91.04

Budget 2017-2019 för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige skall den 27 juni fatta beslut om driftplan 2017-2019,
investeringsbudget 2017-2019, nämndmål med målindikatorer, finansiella
mål, lånestock samt skattesats.
Förutsättningen för att beslut kan fattas i enlighet med tidsplanen är att
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till budget 2017-2019 den
25 maj. Förslaget tas därefter upp i Kommunstyrelsen den 9 juni.
Budgetberedningen beslutade den 23 mars om preliminär ramtilldelning.
Nämndernas arbetsutskott har vid budgetberedningens möte den 12 maj
presenterat verksamhetskonsekvenser med utgångspunkt från den
preliminära ramtilldelningen, samt lämnat förslag till nämndmål med
tillhörande målindikatorer och förslag till investeringsbudget för åren 20172019.
Bifogat återfinns förslag till driftsplan 2017-2019, resultatplan 2017-2019,
kassaflödesanalys 2017-2019 samt investeringsbudget 2017-2019 framtagen
av majoriteten.
Centerpartiet lämnar på dagens sammanträde eget budgetförslag.
Beslutsunderlag
Centerpartiets budgetyrkande 2016-06-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 114
Verksamhetschef för ekonomi tjänsteskrivelse 2016-05-19
Budgetunderlag från respektive nämnd
Driftplan 2017-2019
Resultatplan 2017-2019
Investeringsbudget 2017-2019
Kassaflödesanalys 2017-2019
Ramfördelningsmodell 2017-2019
Yrkanden
Samtliga ledamöter från Centerpartiet yrkar på Centerpartiets eget
budgetyrkande som lämnats på dagens sammanträde.
Daniel Schützer (S), Lars Gustafsson (L), Kjell-Arne Ottosson (KD), Mikael
Olsson (M), Robin Olsson (M) och Birger Pettersson Wiik (S) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag till budget.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets tillika majoritetens förslag.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

§ 109 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftsplan 2017 fastställs till:
- Bygg och miljönämnden 4665 tkr
- Kommunstyrelsen 125 003 tkr
- Kultur och fritidsnämnden 16 269 tkr
- Barn och utbildningsnämnden 219 725 tkr
- Stöd och omsorgsnämnden 187 903 tkr
- Justering finans drift 13 424 tkr
- Centralt utrymme 2 200 tkr
- Avgår internredovisning - 48 599 tkr
- Avskrivningskostnad 36 500 tkr
Verksamhetens nettokostnader 557 090 tkr
2. Skattesatsen för 2017 fastställs till 22,45 kr
3. Låneramen för 2017 fastställs till 248 mnkr, vilket innebär en minskning
med 12 mnkr i jämförelse med 2016.
4. Investeringsbudget för år 2017 fastställs totalt till 36 915 tkr samt i
enlighet med flerårsplan, investeringar daterad 2016-05-19.
5. Årets resultat för 2017 budgeteras till 15 266 tkr.
6. De finansiella målen för 2017 fastställs till;
- resultatnivå 2,6 % av summa skatter och statsbidrag
- investeringar ska vara självfinansierade
- soliditetsnivån ska vara lägst 50 %
7. Nämndmål samt målindikatorer fastställs enligt måldokument daterad
2016-05-25
Flerårsplan 2018-2019 fastställs till:
1. Flerårsplan för drift 2018-2019 fastställs till:
2018 (tkr)

2019 (tkr)

4 665

4 665

Bygg och miljönämnden
Kommunstyrelsen
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Kultur och fritidsnämnden

16 269

16 269

Barn och utbildningsnämnden
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§ 109 forts.
Stöd och omsorgsnämnden

187 903

187 903

Justering finans drift

15 224

16 524

Ökning ram

18 513

35 503

Avgår internredovisning

- 48 599

-48 599

36200

35 600

Avskrivningskostnad
Verksamhetens nettokostnader

573 879

584 516

2. Låneramen för 2018 fastsälls till 237 mnkr vilket innebär en minskning
med 11 mnkr i jämförelse med 2017
3. Låneramen för 2019 fastsälls till 220 mnkr vilket innebär en minskning
med 17 mnkr i jämförelse med 2018
4. Årets resultat för 2018 budgeteras till 11 607 tkr
5. Årets resultat för 2019 budgeteras till 11 742 tkr
6. De finansiella målen för 2018 och 2019 fastställs till;
- resultatnivå 2,0 % av summa skatter och statsbidrag
- investeringar ska vara självfinansierade
- soliditetsnivån ska vara lägst 50%
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/179.04

Årsredovisning 2015 för Årjängs Bostads AB
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport avseende
verksamhetsåret 2015 för Årjängs Bostads AB har upprättats.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Årjängs kommun
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter.
Årets resultat uppgick till – 7 778 tkr.
Avkastningskravet, där resultatet före finansiella kostnader ska överstiga 2,5
% av balansomslutningen, uppfylldes inte. Orsaken är resultatförda
nedskrivningar med 8 360 tkr.
Bolaget soliditet är 7,6 % för år 2015 och en försämring i jämförelse med
föregående år (8,4 %).
Den långsiktiga målsättningen för soliditeten i bolaget är 10 % enligt
ägardirektivet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 115
Verksamhetschef för ekonomi tjänsteskrivelse 2016-05-12
Årsredovisning Årjängs Bostads AB 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för Årjängs Bostads AB 2015 godkänns och läggs till
handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/180.04

Årsredovisning 2015 för Årjängs Nät AB
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för
verksamhetsåret 2015 för Årjängs Nät AB har upprättats.
Bolaget har som uppgift att inom Årjängs Kommun erbjuda digital
kommunikation till alla hushåll, företag och offentliga verksamheter samt
bygga, äga och förvalta fiberoptiskt nät samt bedriva därmed jämförlig
verksamhet.
Årets resultat uppgick till -416 tkr.
Årjängs kommun har inget avkastningskrav riktat till bolaget.
Eget kapital uppgår till 1151 tkr enligt upprättad balansräkning för år 2015.
Bolagets soliditet uppgår till 4,8 % 2015, vilket är en minskning från
föregående år (6,3 %)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 116
Verksamhetschef för ekonomi 2016-05-12
Årsredovisning Årjängs Nät AB 2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för Årjängs Nät AB 2015 godkänns och läggs till
handlingarna.
Jäv
Kent Norman (C) och Kristina Kristiansson (S) deltar inte i beslutet på grund
av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/79.04

Tertialrapport per 2016-04-30 kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen presenterar tertialrapport per 2016-04-30 för
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen förväntas få ett underskott på -1123 tkr, vilket beror på
reaförlust av ”Röda huset” med 1143 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 117
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-05-17
Tertialrapport per 2016-04-30
Kommunstyrelsens beslut
Tertialrapport per 2016-04-30 för kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2015/360.02

Svar på motion om Årjängs kommuns personaldag
Annika Holmstrand (C) har den 25 augusti inkommit med en motion
angående Årjängs kommuns årliga personaldag då deltagarsiffrorna de
senaste åren varit vikande, och speciellt under personaldagen 2015.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att grundligt utvärdera Årjängs
kommuns personaldag samt att presentera ett förslag på hur den ska utformas
för att tilltala så många av kommunens anställda som möjligt.
Personalavdelningen föreslår att årets personaldag kommer anordnas i
samband med Allsköns musik, vilket är ett av kommunen delarrangerat
evenemang.
Personaldagen har ett fokus på ”familjeaktiviteter” med lämpligt innehåll för
hela familjen.
Kommunen bjuder på grillad korv med dryck.
Årjängs IF kommer sköta grillning av ”trollkorv” och utdelning/servering av
korv och dricka.
Kostnaden för evenemanget såsom beskrivits ovan är 50 000 kr.
Årjängs kommun har årligen arrangerat personaldagen på Årjängstravet i
samband med Hästkraftdagarnas fredags- eller söndagstrav i juli månad.
Personalen har då bjudits på fritt inträde på travet samt baguette, festis och
glass.
Antalet besökande har under de senaste åren varit lågt. 2013 var det 171
besökande, 2014 var det 223 och 2015 var det 70. Detta är en liten del av
kommunens anställda totalt.
2015 års låga antal besökare kan delvis förklaras av att personaldagen
flyttats från Hästkraftsdagarna i juli till en betydligt mindre tävling i augusti
månad, samt att det för flera anställda var årets sista semesterdag med
strålande solsken.
I år kommer ej heller travtävling att arrangeras på fredagen i samband med
Hästkraftsdagarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 119
Verksamhetschef personal och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-16
Kommunfullmäktige § 95 2015-09-07
Motion 2015-08-25
Forts.
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2016-06-08

KS 2016/23.01

§ 113 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Personalen erbjuds personaldag enl. förslag.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2015/121.29

Bostadsförsörjningsprogram för Årjängs kommun
Årjängs kommun har arbetat fram ett förslag till en bostadsförsörjningsplan.
Programmet för kommunens bostadsförsörjning har varit ute på samråd
mellan 2016-04-01 – 2016-05-02. Det har inkommit fyra yttranden och alla
har blivit kommenterade.
Enligt lag om bostadsförsörjning ska varje kommun i Sverige ha ett
bostadsförsörjningsprogram som beskriver hur bostadsbeståndet ska
utvecklas. Innehållet i programmet är lagstyrd för att få en klar struktur på
alla kommuners program. I programmet har kommunen arbetar fram
strategier som ska följas vid nybyggnation av bostäder och det gäller för
boende för familjer, boende för ensamstående, boende för ungdomar, boende
för äldre och funktionshindrade, behov för tillfälligt boende, boende för
nyanlända, boende för hemlösa och samverkan mellan ÅBAB och privata
exploatörer. I bostadsförsörjningsprogrammet finns det också en grundlig
utredning över befolkningsmängden i tätorterna och på landsbygden som
SCB har genomfört.
Efter samrådet med myndigheter, grannkommuner och kommunens politiska
grupper har det skett redaktionella förändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 125
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2015-05-16
Förslag till bostadsförsörjningsprogram
Utlåtandet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utlåtandet godkänns.
2. Bostadsförsörjningsprogrammet för Årjängs kommun, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/178.29

Renovering av Hus 4 och 5, Kyrkerud
Det råder brist på boende för ensamkommande flyktingbarn i Årjängs
kommun. På Kyrkeruds folkhögskola har kommunen elevboende som kan
byggas om till den HVB standard som krävs. Planerad byggstart av hus 5 är i
juni och för hus 4 i augusti. För investeringar över 3 mkr krävs ett
igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen.
Under projekteringen har framkommit ytterligare fördyrande krav på
brandskyddstekniska åtgärder för att uppfylla gällande skyddsklass (VK3B),
såsom brandförstärkning av befintliga takstolar och undertak,
boendesprinkler, utökning av befintligt brandlarm samt nya utrymningsvägar
för övervåning. Även utökad ventilation är ett krav för att uppfylla Boverkets
byggregler, BBR.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 126
Energiingenjörens tjänsteskrivelse 2016-05-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar igångsättning av renoveringen av hus 4 och 5 på
Kyrkeruds folkhögskola.
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Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/205.29

Ombyggnation av f.d. slöjdsal, Nordmarkens skola
Önskemål har inkommit från skolchefen om att ytterligare en f.d. slöjdsal på
Nordmarkens skola ska iordningsställas för att ta emot förberedelseklasser.
Samhällsbyggnadsavdelningen har färdigställt uppdraget med att bygga om
den gamla hemkunskapen samt en av slöjdsalarna på Nordmarkens skola för
att kunna använda dem till förberedelseklasserna. Ett nytt förslag har
inkommit om att även bygga om den andra slöjdsalen samt dela den med en
vägg för att man då kan använda den till förberedelseklasser och att
fritidsverksamhetens trångboddhet kan lösas med att de får tillgång till fler
rum.
Önskemål finns om att det ska göras under sommaren för att lokalerna ska
vara färdiga till höstterminen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 128
Verksamhetschef för samhällsbyggnad 2016-05-18
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om att 200 000 kr avsätts av det extra
statsbidraget för att bygga om f.d. slöjdsalen.
2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att
iordningställa den f.d. slöjdsalen i Nordmarkens skola till klassrum för
förberedelseklasser.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad, förvaltningsekonom, ekonomichef

Justerandes sign

32 (35)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 117

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-06-08

KS 2016/23.01

Dnr KS 2016/103.10

Motion - Årjängs Bad och friskvårdscenters framtid
Centerpartiets fullmäktigegrupp har i en motion föreslagit att det ska
tillsättas en arbetsgrupp som ska se över Årjängs Bad- och Friskvårdscenters
framtid vad det gäller verksamhet, renovering eller nybyggnation.
Årjängs Bad- och Friskvårdscenter byggdes 1974 och har nu ett omfattande
renoveringsbehov. Hur stort det är och hur snabbt det behöver åtgärdas är
dock inte helt klarlagt. Det behöver därför göras en omfattande undersökning
av anläggningen och den behöver göras av expertis inom området.
Verksamhetschef för medborgarservice och verksamhetschef
samhällsbyggnad föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp som består av två
personer från samhällsbyggnadsavdelningen respektive medborgarservice
samt en förtroendevald från kommunstyrelsen respektive kultur- och
fritidsnämnden. Det bör även anslås 200 000 kronor för att göra en
undersökning av anläggningen avseende renoveringsbehov och hur snabbt
detta bör göras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 129
Verksamhetschef medborgarservice och verksamhetschef samhällsbyggnads
tjänsteskrivelse 2016-05-18
Kommunfullmäktige § 41, 2016-03-21
Motion inkommen 2016-03-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen beslutar att det tillsätts en arbetsgrupp som består av
två personer från samhällsbyggnadsavdelningen respektive
medborgarservice samt en förtroendevald från kommunstyrelsen respektive
kultur- och fritidsnämnden samt en representant från oppositionen.
2. Förvaltningen ska återkomma med förslag till finansiering.
3. Delrapportering ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott i december
2016.
4. Motionen anses därmed besvarad.
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Uppdrag nybyggnation Årjängs Bostads AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade den 25 maj besök av styrelsen för
Årjängs Bostads AB för att diskutera nybyggnation i Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 122
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs Bostads AB får i uppdrag att undersöka hur nybyggnation kan
genomföras.
2. Uppdraget återredovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 9 november.
Beslutet skickas till
Årjängs Bostads AB
Kommunchef
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Entledigande och val av ny ersättare i näringslivsrådet
efter Maurice Leroy (C)
Maurice Leroy (C) har den 5 januari 2016 avsagt sig alla politiska uppdrag.
Maurice Leroy (C) är ersättare i näringslivsrådet.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2016-01-05
Kommunstyrelsens beslut
1. Maurice Leroy (C) entledigas från uppdraget som ersättare i
näringslivsrådet.
2. Till ny ersättare i näringslivsrådet väljs:
Annette Eriksson (C), Lysed Skolhuset, 672 92 Årjäng
Beslutet skickas till
Registrator
Maurice Leroy
Anette Eriksson
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