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Dnr KS 2016/132.00

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-14 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Region Värmland Kollektivtrafiknämnden § 20. Återrapportering
trafikkostnader 2015.
2. Sveriges kommuner och landsting. Meddelande om Överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting; vision e-hälsa 2025.
3. Länsstyrelsen Beslut 160602 efter Inspektion enl 19 kap 17 §
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsförordningen av Sydvästra
Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd.
4. Samordningsförbundet BÅDESÅ protokoll 160607.
5. Hjälpmedelsnämndens i Värmlands protokoll 160527.
6. Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd protokoll 160613.
7. Drifts och servicenämndens protokoll 160603.
8. Stöd och omsorgsnämnden 160616 § 61, Första linjens vård för barn och
unga med psykisk ohälsa.
9. Stiftelsen Glaskogens naturreservat protokoll 160603.
10. Telia Sverige meddelar kommunledningen om modernisering av nätet i
Årjängs kommun och vilka tjänster som påverkas.
11. Sveriges Kommuner och Landsting meddelande 160610
Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för
utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
12. Karlstads universitet och Årjängs kommuns avsiktsförklaring för
samverkan, i syfte att säkerställa studenters kontakter med Årjängs kommun.
13. Anders Larsson med fleras brev 160823 angående Scanergys
vindkraftprojekt.
14. Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 160825 § 136 Reviderat avtal
för gemensam Hjälpmedelsnämnd.
15. Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd protokoll 160815.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/132.00

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-14 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2016-06-08 och
2016-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 122

Information om återvinningsstationerna
Christoffer Henriksson, kommunens miljöingenjör informerar om
återvinningsstationerna i Årjängs kommun.
Återvinningsstationerna ägs och -förvaltas av FTI (förpackning och –
tidningsinsamlingen) där kommunens invånare kan sortera papper samt
förpackningar av plast, metall, glas och papp. I Årjäng finns det 8 stycken
återvinningstationer samt två ytterligare vid kommunens båda
återvinningscentraler. Årjängs kommun har inget formellt ansvar över
stationerna men samråder årligen och arrenderar mark åt FTI. FTI har i sin
tur avtal med entreprenörer som sköter tömning, städning och snöröjning på
respektive station.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/233.04

Årsredovisning och koncernräkning för räkenskapsåret
2015- Stiftelsen Dalslands kanal
Årsredovisning för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har översänts
till kommunen. Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av
Kanalbolagets driftsunderskott och till att bevara kanalen för framtiden.
Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna
erhållna medlen överförts till Dalslands kanal AB som aktieägartillskott.
Koncernredovisningen omfattar förutom moderföretaget de delägda
dotterbolagen Dalslands Kanal AB och Kanalaktiebolaget Stora Lee-Östen.
Koncernredovisningen visar ett överskott på + 1 427 tkr.
Holger Eriksson, kommunens representant för stiftelsen Dalslands kanal
informerar på dagens sammanträde om stiftelsens arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 148
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2016-06-28
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015, Stiftelsen
för Dalslands kanals framtida bestånd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning och koncernredovisning för Stiftelsen Dalslands kanal
2015 godkänns.
2. Styrelsen för Dalslands kanal beviljas ansvarsfrihet för år 2015.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/156.18

Styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap
I överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finns beskrivet att
kommunen ska sammanställa ett styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-27 § 78
Beredskapssamordnaren och utredarens tjänsteskrivelse 2016-04-18
Förslag till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 20162019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/155.18

Årjängs kommuns krisledningsplan 2016
Krisledningsnämnden och beredningsgruppens plan för hantering av
extraordinära händelse och andra samhällsstörningar regleras i kommunens
krisledningsplan. Ett förslag till krisledningsplan för Årjängs kommun har
upprättats.
Krisledningsplanen har även kompletterats med en utbildnings och
övningsplan.
Beslutsunderlag
Årjängs kommuns utbildnings och övningsplan 2016-09-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79, 2016-04-27
Beredskapssamordnaren och utredarens tjänsteskrivelse 2016-04-18
Förslag till krisledningsplan 2016-04-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till krisledningsplan för Årjängs kommun, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/148.00

Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun
Ordningslagen ger kommunen möjlighet att upprätta lokala
ordningsföreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig
plats. De ska innehålla ytterligare bestämmelser utöver vad som anges i
lagen om hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. De får
dock inte begränsa vad som står i lagen, men kan reglera mer i detalj sådana
frågor som ordningslagen reglerar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 124
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-12
Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun, nytt förslag dat. 2016-0502
Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun, nu gällande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. De nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för Årjängs kommun
upphävs.
2. Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun antas med följande
ändringar:
- punkt 1.1.3 ändras från Fågelvik till Västra Fågelvik.
- punkt 1.12 punkt 1 ändras från polishund i tjänst till tjänstehund.
- punkt 1.13 punkt 2 ändras från kl. 03.00 till kl. 01.00.

Justerandes sign

10 (34)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 127

Sammanträdesdatum

Diarienummer
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KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/206.30

GC-bro över Silbodalsälven
Vid renoveringsarbete av GC-bron över Silbodalsälven har konstaterats
större skador än förväntat på bron vilket medför fördyrade
reparationskostnader.
Under 2013 utförde WSP en broinspektion av kommunens broar. Vid
inspektionen upprättades skadeprotokoll samt status för de olika GCbroarna. De broar som blev inspekterade var GC-bron över E18 Töcksfors,
bron över Dalslandskanal Töcksfors, Ko-bron i Årjäng samt GC-bron över
Silbodalsälven. Bron över Silbodalsälven vid kyrkan var under reparation
och togs inte med. Ko-bron i Årjäng dömdes ut helt, revs och ersattes med en
gångstig.
Skanska genomför under 2016 reparationsarbete på GC-bron över
Silbodalsälven i Årjäng. Vid arbetet har det konstaterats större
korrosionsskador på tvärbalkar än befarat då inte tätskikt och skarvar hållit
tätt. Även vittringsskador på betongpelarna kan konstateras vara värre än
tidigare besiktningsprotokoll beskrivit.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 127
Verksamhetschef för samhällsbyggnad 2016-05-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ett extra anslag av 120 000 kr till
reparationsarbetet av GC-bron över Silbodalsälven.
2. Medel tas från finansdrift.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Förvaltningsekonomen
Ekonomichefen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/199.02

Arbetsmiljöpolicy för Årjängs kommun
Personalavdelningen har arbetat fram en ny arbetsmiljöpolicy för Årjängs
kommun. Arbetsmiljöpolicyn kommer att vara en del i en serie av sex
policys som tillsammans kommer att utgöra Årjängs kommuns samlade
personalpolicy. I dessa policys återfinns de förväntningar som kommunen
har på alla anställda.
Vår samlade personalpolicy kommer att bestå av personalförsörjnings- och
rekryteringspolicy, kompetensutvecklingspolicy, lönepolicy,
arbetsmiljöpolicy, rehabiliteringspolicy samt chef och ledarpolicy.
Utöver vår policys arbetar Årjängs kommun fram tillhörande styrande
dokument:
- Tillämpningsföreskrifter - hur lever vi upp till policyn
- Rutiner - regler för den dagliga verksamheten
- Mallar och checklistor
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 130
Verksamhetschef personals tjänsteskrivelse 2016-06-01
Förslag till arbetsmiljöpolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Arbetsmiljö för Årjängs kommun, antas.
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2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/200.02

Rehabiliteringspolicy för Årjängs kommun
Personalavdelningen har arbetat fram en ny arbetsmiljöpolicy för Årjängs
kommun. Arbetsmiljöpolicyn kommer att vara en del i en serie av sex
policys som tillsammans kommer att utgöra Årjängs kommuns samlade
personalpolicy. I dessa policys återfinns de förväntningar som kommunen
har på alla anställda.
Vår samlade personalpolicy kommer att bestå av personalförsörjnings- och
rekryteringspolicy, kompetensutvecklingspolicy, lönepolicy,
arbetsmiljöpolicy, rehabiliteringspolicy samt chef och ledarpolicy.
Utöver vår policys arbetar Årjängs kommun fram tillhörande styrande
dokument:
- Tillämpningsföreskrifter - hur lever vi upp till policyn
- Rutiner - regler för den dagliga verksamheten
- Mallar och checklistor
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 131
Verksamhetschef personal tjänsteskrivelse 2016-06-01
Förslag till rehabiliteringspolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rehabiliteringspolicy för Årjängs kommun, antas.
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KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/178.29

Förtydligande av beslut gällande 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.
Ärendet var uppe till beslut på kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-08,
men beslutet behöver kompletteras med vart de ekonomiska medlen ska tas
ifrån. 6 miljoner kronor finns redan avsatta till renoveringen från det extra
statsbidraget. Projektet kommer att kosta ytterligare 2,3 miljoner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-06-08 § 115
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättning av renoveringen av hus 4 och 5
på Kyrkeruds folkhögskola.
2. Kommunchefen och verksamhetschef samhällsbyggnad får i uppdrag att
utreda och föreslå hur de återstående medlen på 2,3 miljoner ska finansieras.
3. Uppdraget ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde den 19 oktober.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
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2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/153.04

Budget för kommunstyrelsen 2017-2019
Förvaltningsekonomen presenterar förslag till detaljbudget för 2017-2019.
Kommunstyrelsen tilldelades en budgetram på 125 003 tkr för 2017-2019.
Budgetunderlaget har arbetats fram i enlighet med fullmäktigebeslut.
De förändringar som skett i Kommunstyrelsens budget är:
Besparing har gjorts på IVPA-larm, gatljus och lönebidrag till föreningar
enligt förslag.
Tjänst för kommunarkitekt har minskat motsvarande halva lönekostnaden,
till 50 %.
Fastighetsansvaret för Simhallen har flyttats från Kultur- och fritidsnämnden
till Kommunstyrelsen.
Interna ersättningar har tagits bort i enlighet med politiskt beslut.
Verksamhetschef samhällsbyggnad informerar om konsekvenser som kan
komma vid sparförslag på verksamheten trafikbelysning, planarbete samt
tillhandahållande av övriga lokaler.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 134
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-08-01
Budgetdokument
Verksamhetschef Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2016-06-17 och 201607-20
Yrkanden
Tilläggsyrkande
Mikael Olsson (M) yrkar med bifall av Robin Olsson (M) och Kent Norman
(C) att kommunstyrelsens budget 2017-2019 godkänns med följande tillägg:
Samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppgift att komplettera förslag om
försäljning av fastigheten Bilprovningen m.fl. 1503, innan en eventuell
försäljning behandlas i kommunfullmäktige. Detta ärende och alla framtida
fastighetsförsäljningsförslag bör innehålla en långsiktig ekonomisk analys av
konsekvenser om fastigheten säljes eller ej. Förslagsvis på både 5 och 10 års
sikt.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
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2016-09-14

KS 2016/24.01

arbetsutskottets förslag. Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen
godkänner Mikael Olssons (M) med fleras tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen godkänner tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens budget 2017-2019 dat. 2016-08-01 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsavdelningen ges i uppgift att komplettera förslag om
försäljning av fastigheten Bilprovningen m.fl. 1503, innan en eventuell
försäljning behandlas i kommunfullmäktige. Detta ärende och alla framtida
fastighetsförsäljningsförslag bör innehålla en långsiktig ekonomisk analys av
konsekvenser om fastigheten säljes eller ej. Förslagsvis på både 5 och 10 års
sikt.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/213.25

Försäljning del av Brännaren 1
En förfrågan har inkommit om att få köpa en del av fastigheten Årjäng
Brännaren 1. Byggnaden är svårt fuktskadad och någon kommunal
verksamhet finns inte i den.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 135
Verksamhetschef samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2016-06-07
Förslag till köpekontrakt
Värdering, del av Årjäng Brännaren 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att sälja fastigheten till Årjängsvillan Invest
AB enligt upprättat köpekontrakt.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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§ 133

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/197.25

Försäljning fastigheten Töcksmarks-Bön 1:378,
Bieserts väg Töcksfors
Årjängs kommun har haft fastigheten Töcksmark- Bön 1:378 till försäljning.
Högsta budet på fastigheten är 2 100 000 kr och har lämnats in till
Fastighetsbyrån i Årjäng.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 136
Verksamhetschef samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2016-06-15
Budgivningshistorik
Förslag till köpekontrakt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun säljer fastigheten till högstbjudande.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/214.25

Försäljning Årjäng Västra Trättlanda 1:68, Trättlanda
skola/Blomskogs skola
Höstterminen 2016 flyttas förskoleverksamheten från Blomskog till
Nordmarkens skola. Det innebär att skolan i Blomskog kommer att stå tom
utan kommunal verksamhet. Föreningen Folkets Hus i Blomskog
tillsammans med andra föreningar har inkommit med en önskan om att få
förvärva fastigheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 137
Verksamhetschef samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2016-07-13
Karta
Förslag till köpekontrakt
Styrelseprotokoll Blomskogs IF 2016-05-23
Yrkanden
Samtliga ledamöter från Centerpartiet yrkar på att en värdering ska göras
innan fastigheten läggs ut till försäljning.
Kjell-Arne Ottosson (KD) yrkar med bifall av Kristina Kristiansson (S),
bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Centerpartiets yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att sälja fastigheten Årjäng
Västra Trättlanda 1:68 till föreningarna Folkets Hus i Blomskog, Blomskog
IF och Blomskogs Hembygdsförening enligt upprättat köpekontrakt.
Reservationer
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2015/201.29

Böns skola och sockenstuga
Höstterminen 2015 flyttades skolverksamheten från Östervallskog till
Töcksfors skola. Det innebär att skolan i dag står tom utan kommunal
verksamhet. Östervallskog-Sockenråd önskar köpa fastigheten Årjäng
Östervallskogs 1:38 enligt upprättat köpekontrakt. Föreningen är i behov av
lokaler och genom att sälja fastigheten kan lokalbehovet lösas. Årjängs
kommun har inga behov av lokalerna och har för avsikt att sälja fastigheten
under 2016. På den kommunala fastigheten ligger också sockenstugan som
ägs till 50% av Nordmarkens pastorat. Av köpeskillingen i köpekontraktet
ska 20 000 kronor avgå till Nordmarkens pastorat som ersättning för deras
andel.
Kommunen och Nordmarkens pastorat har gjort en fastighetsreglering:
Till Östervallskogs-Bön 1:106 har överförts del av Östervallskogs-Bön 1:38.
Till Östervallskogs-Bön 1:38 har överförts del av Östervallskogs-Bön 1:106.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 138
Verksamhetschef samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2016-07-13
Förslag till köpekontrakt Östervallskog- Bön 1:38
Förslag till Köpekontrakt Östervallskog- Bön 1:106
Karta
Överenskommelse fastighetsreglering 2016-04-20
Överenskommelse fastighetsreglering 2016-04-12
Yrkanden
Samtliga ledamöter i Centerpartiet yrkar på att en värdering ska göras innan
fastigheten läggs ut till försäljning.
Kjell-Arne Ottosson (KD) yrkar med bifall av Kristina Kristiansson (S),
Annika Sahlin (L), och samtliga ledamöter från Moderaterna, bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Centerpartiets yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att sälja fastigheten Årjäng
Östervallskogs 1:38 till Östervallskog-Sockenråd enligt upprättat
köpekontrakt.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

§ 135 forts.
Reservationer
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/223.00

Policy för barnkonventionen - Barnets rättigheter i
Årjängs kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att en handlingsplan för att
säkerställa efterlevnaden av barnkonventionen i kommunens verksamheter
skulle tas fram.
För att säkerställa efterlevnaden av barnkonventionen i kommunens nämnder
är förslaget att en policy antas av kommunfullmäktige med bestämmelser om
att kommunens nämnder i all verksamhet ska följa barnkonventionen.
Policyns syfte är att implementera barnkonventionen i Årjängs kommun och
säkerställa att beslutsfattande alltid sker i enlighet med barnets bästa.
Kommunstyrelsen föreslås ansvara för uppföljningen som sker årligen i ett
särskilt barnbokslut.
En handlingsplan och en barnchecklista har upprättats och fastställts av
kommunchefens ledningsgrupp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 139
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-06-22
Policy för barnkonventionen, förslag.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 § 56.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Policy för barnkonventionen – Barnets rättigheter i Årjängs kommun
antas.
2. Policyn träder i kraft 1 januari 2017.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/133.01

Folkhälsoarbetet i kommunen
Årjängs kommun har sedan lång tid tillbaka samverkat kring folkhälsofrågor
med olika samhällsaktörer. Sedan år 2009 har denna samerkan skett i
folkhälsorådet. Rådet har dock, av olika anledningar, inte fungerat i enlighet
med syftet i reglementet.
Förslaget är att kommunstyrelsen blir ansvarig nämnd för arbetet med
folkhälsofrågorna i kommunen. Ett led i detta arbete blir att bilda en
samverkansgrupp för driva arbetet med folkhälsofrågor inom kommunen
vidare och i och med det upphävs folkhälsorådet i sin nuvarande form.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 140
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-06-15
Reglemente för folkhälsorådet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande tillägg görs till kommunstyrelsens reglemente § 2: I
kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna: folkhälsofrågorna i kommunen
2. Folkhälsorådet upphävs från och med den 1 juni 2016.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/133.01

Folkhälsosamverkan-uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelsen har föreslagits få det övergripande ansvaret för
folkhälsofrågorna i kommunen genom en ändring i kommunstyrelsens
reglemente i samband med att folkhälsorådet upphävs.
För att fortsatt få ett forum för att arbeta med folkhälsofrågorna inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde föreslås att en samverkansgrupp
tillsätts benämnd ”Folkhälsosamverkan”. Ett förslag till uppdragbeskrivning
för gruppen har också tagits fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 141
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-06-15
Uppdragbeskrivning för folkhälsosamverkan
Kommunstyrelsens beslut
1. Folkhälsosamverkansgruppen tillsätts.
2. Uppdragsbeskrivningen godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchefen, kommunchefens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/254.10

Avtal om patientnämndsverksamhet
I varje kommun ska det finnas en nämnd som har till uppgift att stödja och
hjälpa patienter inom hälso- och sjukvården som bedrivs enligt hälso- och
sjukvårdslagen samt den allmänna omvårdnad som bedrivs enligt
socialtjänstlagen.
I Årjängs kommun är kommunstyrelsen utsedd till ansvarig nämnd för
patientnämndsverksamheten vilket framgår av kommunstyrelsens
reglemente. Det pågår dock inget aktivt arbete med
patientnämndsverksamheten inom ramen för nämndens verksamhet och det
är ytterst få ärenden som inkommer till patientnämnden.
Kommunen kan, i enlighet med lagen, överlåta patientnämndsverksamheten
till landstinget om man kommer överens om detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 142
Kommunjuristens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-09
Förslag till avtal med Landstinget i Värmland
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. I kommunstyrelsens reglemente § 9 tas följande bort: svarar för
kommunens uppgifter enligt lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet.
2. Avtal om patientnämndsverksamhet träffas med Landstinget i Värmlands
län.
3. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/266.04

Budget 2016 – omdisponering av medel gällande
POSOM-verksamheten
Kommunstyrelsen är ansvarig för att det finns en fungerande POSOMverksamhet i Årjängs kommun. Budgeten för POSOM-verksamheten ligger i
dagsläget på stöd- och omsorgsnämnden och behöver därför flyttas till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 143
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-08-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medel om 25 tkr omdisponeras från ansvar 8150 verksamhet 5712 (stödoch omsorgsnämnden) till ansvar 3100 och verksamhet 9200
(kommunstyrelsen).
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2016.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/162.10

Medborgarförslag - Införande av ”Allmänhetens
frågestund” i samband med kommunfullmäktiges
möten
Valter Nilsson och Birgitta Berglund Nilsson har den 25 april 2016 lämnat in
ett medborgarförslag om att införa allmänhetens frågestund på
kommunfullmäktiges möten.
Allmänhetens frågestund är en möjlighet för allmänheten att ställa frågor till
kommunen. Frågorna kan ställas både skriftligt och muntligt.
Förvaltningen anser att Årjängs kommun kan införa allmänhetens frågestund
men att den begränsas till 3 gånger per år, då i februari, maj och oktober när
det brukar vara mindre ärenden på föredragningslistan till sammanträdena.
Frågorna får ställas till fullmäktiges ledamöter och ersättare, ordföranden
och vice ordföranden i kommunens nämnder/styrelser, bolag och stiftelser.
Frågorna rekommenderas att lämnas in till kommunens administrativa
avdelning senast en vecka innan sammanträdet, för att svaren ska bli så bra
som möjligt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 144
Administrativa enhetschefen och chef medborgarservice tjänsteskrivelse
2016-08-02
Kommunfullmäktige 2016-05-30 § 88
Medborgarförslag 2016-04-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun inför allmänhetens frågestund 3 gånger per år, i februari,
maj och i oktober med start februari 2017.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/264.01

Sammanträdesdagar 2017
Administrativa avdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit
fram ett förslag på sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt presidieträffar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 145
Administrativa enhetschefen och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse
2016-06-16
Sammanställning sammanträdesdagar 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige samt presidieträffar 2017, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2015/417.02

Fördelning av lönestrategiska medel samt direktiv för
löneöversyn 2016
Kommunfullmäktige tog i samband med budgetbeslutet för 2016 beslut om
lönestrategisk utrymme som lades centralt. Utrymmet är på 1 300 tkr och
fördelas enligt förslaget till BUN med 936 tkr och till SoO med 51 tkr.
Resterande del (313 tkr) fördelas inte utan kvarstår som anslag för
verksamheten finans drift.
Inför 2016 års löneöversyn har en lönestrukturell bedömning gjorts utifrån
intern lönestruktur samt jämförelser med närliggande kommuner. Detta
resulterade i lönestrategiska satsningar på lärare och socionomer.
Målsättningen med detta arbete är, att bidra till att Årjängs kommun kan
rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare, med sådan kompetens
som behövs på kort och lång sikt.
En annan målsättning har också varit att öka lönespridningen.
Respektive verksamhet har fördelat redovisat utrymme individuellt, och
utöver årets löneöversynsutrymme, baserat på Årjängs kommuns
lönekriterier. Utöver detta har Barn och utbildning premierat medarbetare
som arbetat mer än 8 -12 år.
Resterande del har fördelats till förväntade högre pensionskostnader pga.
högre löner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 146
Verksamhetschef personal och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse
2016-05-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 936 tkr i utökad ram för 2016,
vilket innebär en revidering av budgetram 2016 från 234 990 tkr till 235 926
tkr.
2. Stöd och omsorgsnämnden tilldelas 51 tkr i utökad ram för 2016, vilket
innebär en revidering av budgetram 2016 från 192 992 tkr till 193 043 tkr.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/269.04

Överflyttning av medel för medarbetarundersökning
Ett av Årjängs kommuns övergripande mål är ett utvecklande ledarskap och
nöjda medarbetare.
Personalavdelningen har under 2015 tagit fram en plan för att utveckla
arbetet med personalfrågorna samt för att stärka ledarskapet och
medarbetarskapet.
En del i detta handlar om att kunna mäta hur kommunens medarbetare mår
och hur arbetsplatserna fungerar samt hur bra kommunen är på ledarskap.
Detta gör man bland annat i det systematiska arbetsmiljöarbetet men också
med riktade undersökningar, t.ex. medarbetarundersökningar.
Syftet med en medarbetarundersökning är att gemensamt utveckla Årjängs
kommun som arbetsplats och ta fram underlag för förbättringsarbete på alla
nivåer i kommunen.
Personalavdelningen har möjlighet att köpa genomförandet av en
medarbetarundersökning med kommunspecifika frågor, där kan man också
jämföra sig med andra kommuner. För att kunna följa förbättringsarbetet
kommer medarbetarundersökning genomföras en gång per år.
Kommunen får också en speciellt utformad chefsenkät.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 147
Verksamhetschef personal och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-19
Kommunstyrelsens beslut
19 500 kr överflyttas från verksamhet 1003 Kommunstyrelsen
utbildningsbudget till verksamhet 9200 Kommunledning med syfte att
genomföra medarbetarundersökning i Årjängs kommun under hösten 2016.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Verksamhetschef personal
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/131.13

Länsöverenskommelse ”Vård och stöd vid missbruk
och beroende” 2016-02-20
Direktionen för Värmlands läns Vårdförbund har beslutat att underställa
kommunfullmäktigeförsamlingarna att godkänna:
1. Reviderad länsöverenskommelse ”vård och stöd vid missbruk och
beroende” 2016-02-20
2. Förslag till ny organisation styrgrupp Beroendecentrum Värmland
3. Reviderad förbundsordning 2016-03-18
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-31 § 149
Stöd och omsorgsnämnden 2016-06-16 § 65
Verksamhetschef stöd och omsorg tjänsteskrivelse 2016-06-07
Länsöverenskommelse- Vård och stöd vid missbruk och beroende i
Värmland med bilagor 2016-03-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Godkänna reviderad länsöverenskommelse ”vård och stöd vid missbruk
och beroende” 2016-02-20.
2. Godkänna förslag till ny organisation styrgrupp Beroendecentrum
Värmland, ny organisation ledning, styrning och utveckling av länets
missbruks- och beroendevård.
3. Godkänna reviderad förbundsordning 2016-03-18.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/247.01

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Utredningen ”Regional indelning – tre nya län” har överlämnat sitt
delbetänkande som har remitterats till samtliga kommuner, landsting och
regioner i Sverige som nu har möjlighet att yttra sig över betänkandet.
För Värmlands del innebär den nya regionala indelningen att Värmlands län
läggs samman med Västra Götalands län och bildar ett nytt Västra Götalands
län. Utredningen menar att detta bygger vidare på befintliga samarbeten,
knyter samman området runt Vänern och skapar förutsättningar för mer
gemensamt samarbete med Norge.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 § 153
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-09-08
Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)
Yrkanden
Kjell-Arne Ottosson (KD) yrkar med bifall av Kent Norman (C) och Robin
Olsson (M) att svaret till utredningen ”Regional indelning- tre nya län” lyder
enligt följande:
Detta är en komplex fråga där det råder oenighet både inom och mellan
partier.
En majoritet av de politiska partierna i Årjängs kommun anser att Västra
Götaland är att föredra.
Kommunstyrelsen anser dock att det bör tas ett helhetsgrepp för hela landet
innan organisationsförändringen genomförs.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde den
26 september lägga in synpunkterna från kommunstyrelsen i ett remissvar,
som då också kan antas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detta är en komplex fråga där det råder oenighet både inom och mellan
partier.
En majoritet av de politiska partierna i Årjängs kommun anser att Västra
Götaland är att föredra.
Vi anser dock att det bör tas ett helhetsgrepp för hela landet innan
organisationsförändringen genomförs.
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§ 146 forts.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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Diarienummer

2016-09-14

KS 2016/24.01

Dnr KS 2016/182.00

Sammanställning av kommunens taxor och avgifter
Bygg och miljöchefen fick i december 2015 uppdraget av kommunchefen att
i skrift sammanställa vilka kommunala taxor och avgifter det finns i
kommunen.
Bygg och miljöchefen presenterar på dagens arbetsutskott kommunens
samtliga avgifter och taxor och förklarar förutsättningarna för kommunens
uttag av taxor och avgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-25 § 120
Verksamhetschefen för bygg och miljö tjänsteskrivelse 2016-05-16
Sammanställning av kommunens taxor och avgifter
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att fördjupa och utreda vidare ang. Vataxan, plantaxan och renhållningstaxan.
2. Uppdraget ska återredovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 5 oktober.
3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till taxa som
antas i kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Verksamhetschef kultur- och fritid
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