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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.10–15.30

Beslutande

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

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Linda Sydengen, Verksamhetschef ekonomi § 171
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Owe Lindström, Verksamhetschef medborgarservice § 164
Ulf Strandberg, Integrations- och beredskapssamordnare § 150
Lennart Nilsson (KD), ej tjänstgörande ersättare
Esbjörn Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare
Thord Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2016-10-20

Paragrafer

148 - 171

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Kristina Kristiansson

Kent Norman

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-10-19

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2016-11-14
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§ 148

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/132.00

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-19 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Överförmyndarnämnden protokoll 2016-09-12
2. Samordningsförbundet BÅDESÅ protokoll 2016-09-16
3. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 16:50 Budgetpropositionen
för år 2017 och höständringsbudget för år 2016
4. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 16:52 Överenskommelse om
ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
m.m
5. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 16:53 Överenskommelse om
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning m.m
6. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 16:54 Överenskommelser om
ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) m.m
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 149

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/132.00

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-19 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2016-09-14 och
2016-10-05
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

§ 150

Besök av ny integrations och beredskapssamordnare,
Ulf Strandberg
Integrations- och beredskapssamordnaren Ulf Strandberg presenterar sig för
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

6 (30)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2015/437.80

Reglemente för Marknadskommittén
Kommunfullmäktige har tidigare gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
(KF 2014-09-29 § 173) att se över reglementet för marknadskommittén i
syfte att tydliggöra syfte och mål samt verksamhet och ekonomi.
Kultur- och fritidsnämnden har nu arbetat fram ett förslag till nytt
reglemente för marknadskommittén.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 § 154
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-19
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-27 § 71
Reglemente för marknadskommittén
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras med önskan om ett tillägg i reglementet angående val
av vice ordförande samt ett nytt förslag med motivering angående arvode för
marknadskommittén.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Kommunjurist/utredare

Justerandes sign

7 (30)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 152

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2013/199.04

Revidering placeringspolicy för Årjängs kommuns
pensionsmedelsförvaltning
I enlighet med beslutad placeringspolicy för Årjängs kommuns
pensionsmedelsförvaltning skall policyn löpande hållas uppdaterad med
hänsyn till förhållanden inom kommunen samt utvecklingen på de finansiella
marknaderna.
En översyn har tillsammans med Handelsbanken genomförts vilket på grund
av utvecklingen på de finansiella marknaderna resulterat i förslag på att höja
tillgångsslagens fördelning avseende alternativa investeringar såsom råvaror
och hedgefonder från max 15 % till max 25 % samt att lägga till nordiska
enskilda aktier som tillåtet tillgångsslag.
Förändringen ger en förbättrad förmåga att anpassa portföljen i tider med
negativ utveckling både på ränte- och aktiemarknaden samt öka portföljens
valbarhet avseende tillåtna tillgångsslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 § 155
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2016-08-30
Uppdaterad placeringspolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdaterad placeringspolicy för Årjängs kommuns
pensionsmedelsförvaltning godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/284.00

Värdegrund för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige har, den 16 december 2015, beslutat om ett styr- och
ledningssystem för Årjängs kommun där en värdegrund för kommunen ska
ingå. Kommunstyrelsen har, den 10 februari 2016, gett kommunchefen i
uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en värdegrund för Årjängs
kommun. Arbetet med värdegrunden har processats i samtliga av
kommunens verksamheter och politiska partier.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-14 § 156
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-09-05
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-10 § 5
Rapport 2015-11-06
Kommunfullmäktige 2015-12-16 § 162
Styr-och ledningssystem för Årjängs kommun 2015-12-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Värdegrunden för Årjängs kommun antas i enlighet med följande:
Vi tar ansvar, har ett respektfullt bemötande och levererar hög kvalitet.
Ansvar - Vi tänker helhet och samverkar, allas insats spelar roll.
Respekt - Vi har ett bra bemötande och ser alla människors lika värde.
Kvalitet - Vi har kunskap och kompetens, vårt arbetssätt utvecklas genom
ständiga förbättringar.
2. Styr- och ledningssystem för Årjängs kommun uppdateras med den
antagna värdegrunden, punkten 4.2.4.
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§ 154

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/206.30

Renovering gång- och cykelbro över Silbodalsälvenändring av beslutsinstans
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-09-14 § 127 beslutade
kommunstyrelsen följande:
1. Kommunstyrelsen beviljar ett extra anslag av 120 000 kr till
reparationsarbetet av GC-bron över Silbodalsälven.
2. Medel tas från finansdrift.
Beslut om budgetjustering sker i kommunfullmäktige.
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
Kommunsekreteraren och verksamhetschef samhällsbyggnads
tjänsteskrivelse 2016-10-06
Kommunstyrelsen 2016-09-14 § 127
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-08 § 127
Verksamhetschef för samhällsbyggnad 2016-05-19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14 § 127, upphävs.

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

§ 154 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens budgetram för 2016 utökas med 120 tkr på grund av
fördyrande reparationskostnader av GC-bron över Silbodalsälven.
2. Budgeterade medel för finansiella kostnader år 2016 minskar med 120 tkr.
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§ 155

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/263.20

Ansökan om planbesked Årjäng 4:28 m.fl.
Ansökan om planbesked för Årjäng 4:28 m.fl. har inkommit om att ändra
den gällande detaljplanen för fastigheten Årjäng 4:28 samt del av fastigheten
Årjäng 4:143. Fastigheten Årjäng 4:143 ägs av kommunen men aktuell del
har sålts till sökanden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 158
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2016-08-24
Den gällande detaljplanen och översiktsplanen
Ansökan om planbesked
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att berört område på fastigheten Årjäng 4:28
planläggs för att möjliggöra stall och garage. Inom del av fastigheten Årjäng
4:143 ska kravet på lekplats utgå samt att prickmarken justeras.
Planändringen ska säkerställa fortsatt skydd mellan befintliga bostäder och
hästverksamheten.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att handlägga och anta
detaljplanen.
3. Detaljplanen handläggs med standard förfarande enligt PBL.
4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upprätta avtal med den
sökande och plankonsult.
5. Detaljplanen bedöms kunna antas senast första kvartalet 2017.
Beslutet skickas till
Bygg och miljönämnden
Kommunarkitekt
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/189.20

Ansökan om planbesked för Rommenäs 1:59
En ansökan om planbesked har inkommit avseende fastigheten Rommenäs
1:59 i Östervallskog. Området är utpekat som LIS-område för komplettering
av bostäder. Sökande önskar möjliggöra för 7 stycken villor i området.
Sökande önskar nu få beviljat planbesked i enlighet med PBL för att kunna
sätta igång med detaljplanearbetet. Ett planavtal och kvalitetsavtal behöver
vid ett positivt planbesked upprättas mellan kommunen och sökande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 159
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2016-09-21
Ansökan om planbesked
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att berörd fastighet Rommenäs 1:59
planläggs för bostadsändamål.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att handlägga och anta
detaljplanen.
3. Detaljplanen handläggs med standard förfarande enligt PBL.
4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upprätta avtal med den
sökande och plankonsult.
5. Detaljplanen bedöms kunna antas senast sista kvartalet 2017.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
Bygg och miljönämnden
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/298.20

Ändring av detaljplan -Tullen Hån 1:114 och 1:85
Gällande detaljplan för del av Nedre Hån 1:85 och 1:114 vann laga kraft
2015 och syftade till att möjliggöra en ny tullstation vid E18. Trafikverket
håller nu på med den vägplan för ombyggnaden av E18. En vägplan får inte
strida mot gällande detaljplan och Trafikverket har nu noterat att det kan
komma att krävas mindre ändringar av detaljplanen.
En ändring av detaljplanen bedöms kunna genomföras med ett s.k. begränsat
förfarande vilket enbart inkluderar samråd och sedan direkt till antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 160
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2016-09-21
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på att punkten 2 ändras till: Bygg- och
miljönämnden får i uppdrag att handlägga och anta detaljplanen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att gällande detaljplan för Tullen, Nedre
Hån 1:85 och 1:114 ändras.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att handlägga och anta
detaljplanen.
3. Detaljplanen handläggs med begränsat förfarande enligt PBL.
4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upprätta
planhandlingarna.
5. Detaljplanen bedöms kunna antas senast första kvartalet 2017.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
Bygg och miljönämnden
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/288.20

Kulturminnesplan for Römskog kommune
Römskogs kommun har startat upp arbetet med att ta fram en
Kulturminnesplan för 2018-2022. Ett första steg, planprogramförslag, har nu
tagits fram och samråds med angränsade kommuner som har möjlighet att
lämna synpunkter.
Syfte med planen är att konkretisera nationella och regionala mål avseende
kulturmiljön i Römskog kommun för att bestämma bevarande och brukande
av kulturmiljöer.
Planen bedöms ha ingen eller en mycket lite inverkan för Årjängs kommun
och förvaltningens bedömning är att det inte finns något att erinra mot
förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 161
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2016-09-21
Kulturminneplan för Römskog kommune planprogramförslag
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun har inga synpunkter på Kulturminnesplan för Römskog
kommune.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/72.04

Ekonomisk uppföljning ensamkommande flyktingbarn
(EKB) 2016
Nämnderna visar inga avvikelser i årsprognosen. Ett överskott av statsbidrag
på ca 18 mkr förväntas uppstå inom stöd- och omsorgsnämnden vid årets
slut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 162
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-09-21
Delårsrapport 2016 Ensamkommande barn 2016-09-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport 2016 Ensamkommande barn godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/290.14

Integration för tillväxt
Medel via regionalfonden finns sökbara fram till och med 31 augusti med
fokus på tillväxt i små och medelstora företag i kombination med
integration.
Säffle kommun (projektägare) ansöker nu tillsammans med Årjäng och
Filipstad om medel via Region Värmland och ERUF (Regionalfonden) för
projektet Integration för Tillväxt.
Säffle kommun ansöker om medfinansiering för perioden 2017-01-01 till
2019-12-31 om 300 000 SEK från Årjängs kommun.
Syftet med projektet är att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora
företag i Värmland, genom att hjälpa dem att tillvarata kompetens hos
nyanlända. Projektet skall underlätta en matchning av kompetensbehov hos
företagen med nyanländas kompetenser. Projektet skall även erbjuda ett
processtöd i samband med den nyanställdes praktiktid.
Syftet är också att bättre tillvarata nyanlända med tidigare erfarenhet av
företagande. De ska erbjudas ett alternativt sätt att driva företag och även
erbjudas processtöd i företagsbildande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 163
Landsbygdsrådgivarens tjänsteskrivelse 2016-09-01
Fördjupad projektbeskrivning
Projektlogik
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna medfinansiering av projektet
Integration för tillväxt med 300 000 SEK. Medel tas från befintliga
integrationsmedel i form av extra statsbidrag.
2. Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att i samverkan med övriga delar av
Medborgarservice ansvara för projektets genomförande i Årjängs kommun.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande,
kommunchef, chef Medborgarservice, chef arbetsmarknadsenhet,
integrations- och beredskapssamordnare, näringslivsutvecklare,
landsbygdsrådgivare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/79.04

Delårsrapport 2016 kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förväntas få ett underskott på -5 731 tkr, vilket beror på
reaförlust vid avyttring av Röda huset, Böns skola, Blomskogs skola och del
av Brännaren 1. Dessa fastigheter har en total reaförlust om -6 943 tkr. Utan
dessa reaförluster hade Kommunstyrelsen redovisat ett överskott om
1 212 tkr, vilket beror bl.a. försäljning av mark, samt att AME och ITavdelningen förväntas få ett överskott på grund av lägre personalkostnader.
Underskott prognostiseras för bl.a. för trafikbelysningen, park,
överförmyndarnämnden och oljesaneringen av brandstationen i Töcksfors.
Utredning och åtgärder av oljeläckage vid pumpstation (busstationen) i
Töcksfors kommer att ske under hösten, vilket kommer att öka
saneringskostnaderna för året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 164
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-09-27
Delårsrapport per 2016-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapport per 2016-08-31 för kommunstyrelsen godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
Kommunchef
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2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/91.04

Budgetjustering avseende 2017
Förhandlat hyresavtal mellan Årjängs kommun och Årjängs Bostadsbolag
AB innebär en höjning av hyran för kommunhuset med 246 tkr/år. De
finansiella intäkterna ökar med samma belopp till följd av bostadsbolaget
ökade lånebehov.
I KF: beslut om budgetram för Kommunstyrelsen för år 2017 ingår inte
höjning av hyran för kommunhuset. Budget för år 2017 avseende de
finansiella intäkterna inkluderar inte ökade intäkter till följd av det ökade
lånebehovet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 165
Verksamhetschef för ekonomi tjänsteskrivelse 2016-09-08
Verksamhetschef för ekonomi tjänsteskrivelse 2016-02-04
Hyresavtal kommunhuset
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen budgetram för år 2017 ökar med 246 tkr, från 125 003
tkr till 125 249 tkr. Budgetanslaget om 246 tkr höjs för verksamhet 9209
(kommunhus)
2. Budget för finansiella intäkter år 2017 ökar med 246 tkr, från 2 300 tkr till
2 546 tkr.
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2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2015/502.04

Delårsbokslut för Årjängs kommun 2016
Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat
på 10,2 mnkr och det är en försämring jämfört med budget med -1,5 mnkr.
Inkluderat i prognosen är realisationsförluster för beslutade
fastighetsförsäljningar.
Prognosen är även en försämring i jämförelse med tertialrapporten och
orsakas av de beslutade fastighetsförsäljningarna.
Det finansiella målet för året, där man jämför resultatet i relation till summan
av skatter och bidrag, beräknas uppgå till 1,8 %. Budgeterat mål för året
uppgår till 2,1 %.
Nämndernas årsprognos visar ett underskott på -5,7 mnkr. Det är främst
kommunstyrelsens förväntade utfall som till följd av realisationsförlusterna
orsakar underskottet.
Avstämning av kommunfullmäktiges övergripande mål visar att 2 av 4 mål
förväntas vara uppfyllda vid årets slut. Ett flertal av nämndmålen är vid
delårsbokslutet inte avstämda i väntan på statistiska uppgifter.
Årjängs Bostads AB redovisar en helårsprognos på - 3 mnkr.
Årjängs Nät AB redovisar en helårsprognos på +0,3 mnkr.
Sammantaget förväntas därmed årets resultat för koncernen att uppgå till 7,5
mnkr.
Befolkningen visar en uppgång med + 35 invånare sedan årsskiftet. Totalt
bor per sista augusti 9904 personer i vår kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 166
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2016-09-27
Delårsrapport 2016-08-31 Årjängs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslut per 2016-08-31 för Årjängs kommun, godkänns.

Justerandes sign

20 (30)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 164

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/309.04

Revidering av riktlinjer för lönebidrag till föreningar
Kommunstyrelsens budgetbeslut för 2017-2019 innebär förändring av regler
avseende lönebidrag till föreningar.
Förändringen är att ersättning beviljas för maximalt två årsarbetare per
förening och år. Förändringen kommer att gälla fr. om 1 januari 2017. Redan
beviljade ersättningar berörs inte av förändringen.
Kommunchefen fick på arbetsutskottet den 5 oktober i uppdrag att se över
frågan kring försäkringar och pensionsinbetalningar för de
lönebidragsanställda. Kommunchef och verksamhetschef
medborgarservice återredovisar muntligt uppdraget på dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 167
Tjänsteskrivelse ekonomichef 2016-04-15
Budgetyrkande från majoriteten 2016-05-25
Kommunstyrelsen 2016-09-14 § 131
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återredovisningen av uppdrag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer för lönebidrag till föreningar daterat 2016-08-11, vilket inkluderar
att ersättning beviljas för maximalt två årsarbetare per förening och år, antas.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Verksamhetschef medborgarservice
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KS 2016/25.01

Dnr KS 2012/272.02

Förslag om ändring i representationspolicy för Årjängs
kommun
Den som varit anställd i Årjängs kommun uppmärksammas i dag med en
gåva från kommunen, en s.k. gratifikation.
Gratifikationen består idag av en guldklocka eller ett presentkort som gäller
för flera olika butiker.
Gåvan har ett värde om 10 % av prisbasbeloppet, och den anställde kan välja
på en guldklocka eller ett presentkort från Töcksfors köpcenter.
Gåvan delas ut i slutet av varje kalenderår och de anställda uppmärksammas
också på kommunfullmäktiges decembersammanträde med en lättare måltid
och utdelning av gratifikationen.
Regelverket kring gratifikationer regleras i kommunens
representationspolicy som gäller från 2013-01-01.
Vårt avtal med Töcksfors köpcenter upphörde i december 2015, och
förvaltningen föreslår följande förändring i samband med
uppmärksammande av 25 års anställning:
Att den anställde får välja på en gåva bestående av:
- Guldklocka
- Smycke
- Konsthantverk eller tavla från lokal konstnär
Förvaltningen föreslår också att den anställde bjuds på en gemensam
jubileumsmiddag tillsammans med årets gratifikanter, där kommunstyrelsens
ordförande, kommunchef samt närmaste chef deltar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 168
Personalchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-09-14
Yrkanden
Annika Holmstrand (C) yrkar på att kommunfullmäktiges ordförande,
nämndens ordförande samt verksamhetschef är de som ska delta på den
gemensamma jubileumsmiddagen för gratifikanterna.
Kristina Kristiansson (S) yrkar på att utöver deltagarna i förslaget ska
kommunfullmäktiges ordförande delta i den gemensamma
jubileumsmiddagen.
Forts.
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Diarienummer

2016-10-19

KS 2016/25.01

§ 165 forts.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kristina Kristianssons (S) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Att textändring under punkt 2.2 gratifikationspolicy sker till:
”Den som varit anställd 25 år i Årjängs kommun hedras med en gåva från
kommunen. Gåvan utdelas i slutet av varje kalenderår till gratifikanterna och
kan bestå av en guldklocka, smycke, konsthantverk eller tavla från lokal
konstnär. Den anställde får själv välja vilken av dessa gåvor hon/han vill ha.
Gratifikanten får även ett diplom. Personalavdelningen sköter denna
samordning och hantering utifrån skatteverkets regelverk och kommunens
gällande bestämmelser om gratifikationer.”
Den anställde bjuds på en gemensam jubileumsmiddag för alla gratifikanter
under året, där kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens
ordförande, kommunchef samt närmaste chef deltar.
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2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/303.00

Integrationspolitiskt program för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 § 143 att inrätta ett
integrationsråd. I och med inrättandet av integrationsrådet tilldelades också
ett tydligt uppdrag med att ta fram ett förslag till ”Integrationspolitiskt
program” som ska ligga till grund för kommunens integrationsarbete.
Verksamhetschef för stöd och omsorg har tillsammans med kommunchefen
arbetat fram ett förslag till integrationspolitiskt program. Programmet har
tagits upp på integrationsrådet vid två tillfällen, och rådet har haft möjlighet
att lämna synpunkter. På senaste sammanträdet ställde sig integrationsrådet
bakom programmet och skickar det nu vidare för antagande i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 169
Integrations- och beredskapssamordnaren och kommunchefens
tjänsteskrivelse 2016-09-26
Förslag till integrationspolitiskt program för Årjängs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Integrationspolitiskt program för Årjängs kommun, antas.
Beslutet skickas till
Integrationsrådet
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2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/164.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader 2016, andra 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 andra kvartalet 2016 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, tre gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 171
Stöd och omsorgsnämnden 2016-09-08 § 82
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-08-25 § 138
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2016-07-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten Stöd och
omsorg Årjängs kommun, har två gynnande beslut om Kontaktperson enligt
SoL, som ej verkställts inom tre månader. Besluten är tagna 2015-04-22, där
orsaken är att verksamheten inte kunnat rekrytera Kontaktperson till ärendet
samt 2015-11-12, där orsaken är att individen inte har svarat på erbjudandet
om Kontaktperson, som gavs 2016-06-17. Detta är rapporterat till
Inspektionen för vård och omsorg.
2. Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten Stöd och
omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut om Särskilt boende, som
ej verkställts inom tre månader. Beslutet är taget 2016-01-26. Årjängs
kommun hade kunnat verkställa beslutet 2016-04-14, då personen erbjöds
Särskilt boende men personen tackade nej. Detta är rapporterat till
Inspektionen för vård och omsorg.
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2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2015/472.53

Remiss. Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021
för Värmlands län
Ett förslag till reviderat regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 har
remitterats till samtliga länets kommuner samt övriga berörda aktörer med
anledning av den återremiss av ärendet som beslutades av regionfullmäktige
den 29 april 2016.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till remissvar till Region Värmland.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 172
Remissvar 2016-09-22
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-09-15
Kompletterande underlag, dat. 2016-01-13
Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län,
dat. 2015-11-10
Kommunstyrelsens beslut
Remissvaret antas och skickas till Region Värmland.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare
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2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/183.10

Motion ang. byggande av trygghetsbostäder
Socialdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas och Kristdemokraternas
fullmäktigegrupper har i en gemensam motion föreslagit att en utredning
tillsätts, för att ta fram underlag för byggande av trygghetsbostäder i Årjängs
kommun.
Stöd- och omsorgsnämnden anser att bostäder med god tillgänglighet för
äldre, på olika platser i kommunen, är en viktig utvecklingsfråga. Efterfrågan
på trygghetsboende/seniorboende är hög och kan förväntas öka ytterligare,
då andelen äldre i befolkningen ökar. Möjlighet till ett anpassat boende,
närhet till träffpunkter för social samvaro, möjlighet till lättillgängliga,
kvalificerade insatser från hemtjänst och hemsjukvård när behovet uppstår,
kan räknas till de främsta trygghetsskapande faktorerna för att man som
äldre ska uppleva trygghet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 173
Stöd och omsorgsnämnden 2016-09-08 § 80
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-08-25 § 135
Verksamhetschef stöd och omsorgs tjänsteskrivelse 2016-08-18
Motion daterad 2016-05-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2016/103.10

Årjängs Bad och friskvårdscenters framtid- val till
arbetsgrupp
Kommunfullmäktige har antagit en motion från Centerpartiet, som föreslår
att en arbetsgrupp ska tillsättas för att se över Årjängs Bad- och
Friskvårdscenters framtid, vad gäller verksamhet, renovering eller
nybyggnation.
Arbetsgruppen ska bestå av två personer från samhällsbyggnadsavdelningen
respektive medborgarservice samt en förtroendevald från
kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnd, samt en representant från
oppositionen.
Kultur och fritidsnämnden representeras av Kristina Kristiansson (S), Owe
Lindström chef medborgarservice samt Anna-Lena Granlund föreståndare på
bad och friskvårdscenter.
Kommunstyrelsen ska välja två personer från kommunstyrelsen varav en
från oppositionen, samt utse två personer från
samhällsbyggnadsavdelningen.
Anette Eriksson (C) föreslås från arbetsutskottet som den ene representanten
från kommunstyrelsen och oppositionen.
Mikael Olsson (M) föreslås som representant från kommunstyrelsen. Peter
Månsson, verksamhetchef samhällsbyggnad och Marit Segolsson,
fastighetsingenjör föreslås som representanter från
samhällsbyggnadsavdelningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 174
Kultur och fritidsnämnden 2016-09-13 § 62
Kommunfullmäktige 2016-06-27 § 107
Kommunstyrelsens beslut
1. Mikael Olsson (M) väljs som representant från kommunstyrelsen.
2. Anette Eriksson (C) väljs som representant från kommunstyrelsen och
oppositionen.
3. Peter Månsson, verksamhetchef samhällsbyggnad och Marit Segolsson,
fastighetsingenjör föreslås som representanter från
samhällsbyggnadsavdelningen.
Forts.
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2016-10-19

KS 2016/25.01

§ 170 forts.
Beslutet skickas till
Anette Eriksson
Mikael Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Fastighetsingenjör
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2016-10-19

KS 2016/25.01

Dnr KS 2015/185.00

Försäljning av aktieinnehav i Trolltorget Fastigheter AB
Kommunfullmäktige har tidigare tackat nej till bud på kommunens aktier i
Trolltorget Fastigheter AB med hänvisning till att bolaget har ett högre
värde. Mäklare har anlitats för att hitta en köpare till bolaget och en
avsiktsförklaring har ingåtts med Fastighetsbolaget Källargången i
Norrköping AB. Avsiktsförklaringen är villkorad vid kommunfullmäktiges
godkännande.
Årjängs kommun äger 650 aktier i Trolltorget Fastigheter AB vilket är en
ägarandel på 21,37%. Extra bolagsstämma har beslutat om utdelning av
kvarstående medel i bolaget med 462,36 kronor per aktie och en försäljning
skulle inbringa ytterligare 621,50 kronor per aktie baserat på priset
2 100 000 kronor minus mäklararvode om 10 %. Detta innebär totalt 704 509
kronor för Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Bolagsordning Trolltorget Fastigheter AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-05 § 175
Brev till aktieägarna Trolltorget Fastigheter AB 2016-10-04
Mail från revisor KPMG 2016-10-05
Mail från revisor KPMG 2016-10-04
Avsiktsförklaring 2016-10-03
Protokoll från extra bolagsstämma i Trolltorget Fastigheter AB 2016-10-03
Kallelse till extra bolagsstämma Trolltorget Fastigheter AB 2016-09-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Att Årjängs kommun säljer sin del av Trolltorget Fastigheter AB i enlighet
med upprättad avsiktsförklaring.
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