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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–14.40

Beslutande

Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (L)
Annika Sahlin (L)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Birger Pettersson Wiik (S)
Annika Holmstrand (C)
Kent Norman (C)
Anette Eriksson (C)
Åke Nilsson (S), ersättare
Agneta Eklund (S), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Linda Sydengen, Verksamhetschef ekonomi § 175
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Hans Norén, Näringslivsutvecklare § 182
Jonas Sanamon (M), ej tjänstgörande ersättare
Esbjörn Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare
Thord Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2016-11-09

Paragrafer

172 - 184

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Kjell-Arne Ottosson
Justerare

Mikael Olsson

Kent Norman

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-09

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-10

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2016-12-05
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KS 2016/26.01

§ 172

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastsälls med följande ändring:
- Ärende 14 ”Årsredovisning Värmlands Läns Landsting” utgår och kommer
på kommunstyrelsen den 7 december.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2016/132.00

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-09 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Sveriges kommuner och landsting förvärvar Inera AB
2. Överförmyndarnämndens protokoll 2016-10-10
3. Revisorernas utlåtande över kommunens delårsrapport 2016-10-14
4. Stiftelsen Glaskogens naturreservat protokoll 2016-10-06
5. Länsstyrelsens beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2017
6. FINSAM minnesanteckningar ägarsamråd 2016-09-30
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2016/132.00

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-09 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2016-10-19
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2013/199.04

Uppföljning av placerade medel
Årjängs kommun har fattat beslut om att bedriva pensionsmedelsförvaltning.
Kommunen har avtal med Handelsbanken om rådgivande kapitalförvaltning.
Tillgångsslagens fördelning enligt placeringspolicyn i jämförelse med
portföljens fördelning per 160930 är följande;
Placerade medel är i enlighet med beslutad fördelning samt placerade i
tillåtna tillgångsslag enligt kommunfullmäktiges beslut.
Placerade medel i Handelsbankens depå understiger jämförelseindex för
perioden 160101 till 160930 och innebär en avkastning på 3,1 % från årets
början.
För perioden från 150101 till 160930 är avkastningen 0,8 % över
jämförelseindex.
Marknadsvärdet på kommunens arbetande kapital inklusive likvidkonto på
Westra Wermlands sparbank samt Nordea är 79 mnkr.
Kommunen har inom pensionsmedelförvaltningen även aktier i Trolltorget
fastigheter AB till ett bokfört värde om 0,9 mnkr samt andelskapital i
Kommuninvest med 5,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2016-11-01
Placeringspolicy antagen 2013-09-30
Uppföljningsrapport över förvaltningen av pensionsmedel per 2016-09-30
Handelsbanken
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningsrapport över förvaltningen av pensionsmedel per 2016-09-30
godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2016/178.29

Renovering av Hus 4 och 5, Kyrkerud
Kostnaden för renoveringen av boende på Kyrkerud folkhögskola för
ensamkommande barn är dyrare än beräknat då det krävs större åtgärder än
uppskattat på byggnadernas konstruktion.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 179
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2016-09-26
Yttrande från verksamhetschef för stöd och omsorg 2016-09-15
Kommunstyrelsen 2016-09-14 § 130
Budget för hus 4 och 5 på Kyrkeruds folkhögskola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ta samtliga medel 8,4 mkr från de statliga
medel för ensamkommande barn som disponeras av stöd och
omsorgsnämnden. Detta är fullt rimligt med tanke på ett förväntat stort
överskott på kontot för ensamkommande barn.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Kommunchef
Verksamhetschef stöd och omsorg
Förvaltningsekonom KS och SoO
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2016/139.04

Utökning av ram kost och lokalvård
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att begära en utökning av ramen
för år 2016 med 1 200 tkr. Detta orsakat av högre förväntade kostnader för
kost- och lokalvården i jämförelse med den ramjusteringen som gjordes
mellan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden i samband med
omorganisationen av kost- och lokalvårdsenheten.
Det högre kostnadsläget för kost- och lokalvårdsenheten bedöms kvarstå
också ur ett längre tidsperspektiv.
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut visar att nämnden totalt
prognostiserar ett överskridande av budgetram med -700 tkr. Kost- och
lokalvårdsenheten förväntas ha ett underskott på 1 200 tkr medan övrig
verksamhet inom nämndens ansvarsområde förväntar ett överskott i
jämförelse med budget med 500 tkr.
Därmed görs bedömningen att det för år 2016 finns behov av en
ramutökning för nämnden med 700 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 180
Verksamhetschef för ekonomi 2016-09-29
Barn och utbildningsnämnden 2016-04-05 § 26
Yrkanden
Kjell-Arne Ottosson (KD) yrkar på att beslutet ändras enl. följande:
1. Barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2016 utökas med 700
tkr, från 235 926 tkr till 236 626 tkr.
2. Budgeterat utrymme för finansiella kostnader år 2016 minskas med 700
tkr, från 6 700 tkr till 6 000 tkr.
3. Budgeterad resultatnivå för 2016 på 11 670 tkr kvarstår.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Kjell-Arne Ottossons
(KD)yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med KjellArne Ottossons (KD) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämndens budgetram för år 2016 utökas med 700
tkr, från 235 926 tkr till 236 626 tkr.
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2. Budgeterat utrymme för finansiella kostnader år 2016 minskas med 700
tkr, från 6 700 tkr till 6 000 tkr.
3. Budgeterad resultatnivå för 2016 på 11 670 tkr kvarstår.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2016/91.04

Ramjustering för driftsbudget 2017- barn- och
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om en driftsplan för 2017. I denna
driftsplan finns reserverat 2 200 tkr i central utrymme.
Del av detta utrymme, 1 200 tkr, reserverades för förväntad högre
kostnadsläge för kost- och lokalvårdsenheten.
Barn och utbildningsnämndens delårsbokslut visar att nämnden bedömer att
kost- och lokalvårdsenheten för 2016 har ett kostnadsläge på 1200 tkr högre
än budgeterat anslag för enheten. Det högre kostnadsläget för kost- och
lokalvårdsenheten bedöms kvarstå också ur ett längre tidsperspektiv.
Därmed görs bedömningen att det för år 2017 finns behov av en
ramutökning för nämnden med 1 200 tkr.
Budgetram för åren därefter behandlas i sedvanlig budgetprocess för vardera
år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 181
Verksamhetschef för ekonomi 2016-09-29
Driftsplan enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27
Kommunfullmäktige 2016-06-27 § 102
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn och utbildningsnämndens budgetram för år 2017 utökas med 1 200
tkr, från 219 725 tkr till 220 925 tkr.
2. Budgeterat central utrymme för år 2017 minskas med 1 200 tkr, från 2 200
tkr till 1 000 tkr.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2016/104.10

Medborgarförslag - Verksamheten Vändpunkten inom
Stöd- och omsorg
Ett medborgarförslag gällande verksamhet inom stöd och omsorg har
lämnats in till kommunfullmäktige. Förslagställaren föreslår att
nedläggningen av Vändpunkten hävs, att en samverkansgrupp bildas för
förebyggande arbete för utsatta ungdomar samt att en mötesplats anordnas
för denna verksamhet.
Medborgarförslaget har remitterats till stöd- och omsorgsnämnden som har
lämnat ett yttrande där nämnden redogör för hur man arbetar med att stödja
och hjälpa personer med missbruksproblematik efter nedläggningen av
vändpunkten. Nämnden har även ingått ett samverkansavtal med barn- och
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden i syfte att samordna
insatser för barn- och ungdomar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 182
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-09-27
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-06 § 61
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2016-06-16 § 64
Medborgarförslag, ink. 2016-03-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Stöd- och omsorgsnämndens yttrande över hur verksamheten arbetar
sedan nedläggningen av verksamheten Vändpunkten godkänns.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2016/216.10

Motion - möjlighet för boende på landsbygden att åka
kollektivt
Centerpartiets fullmäktigegrupp, genom Thord Andersson, har lämnat in en
motion om möjligheten för boende på landsbygden att kunna åka kollektivt,
till kommuncentra eller närmaste tätort. Motionären föreslår att Årjängs
kommun ger Värmlandstrafik i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag för att
bedriva linjetrafik med skolbusstrafikens fordon på vissa utvalda sträckor,
jämfört med att bedriva renodlad skoltrafik på de angivna sträckorna.
Kommunstyrelsen har sedan tidigare gett Värmlandstrafik i uppdrag att göra
en översyn av möjliga samordningsvinster mellan linjetrafik och
skolskjutstrafik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 183
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-09-09
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27 § 110
Motion, ink. 2016-06-13
T f kommunchefs skrivelse, dat. 2015-03-27
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-17 § 182
Yrkanden
Annika Holmstrand (C) yrkar på att kommunstyrelsen ställer sig bakom
centerpartiets motion så som sin egen mening och att svaret sedan skickas till
Värmlandstrafik.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Annika Holmstrands (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Annika Holmstrands
yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom centerpartiets motion så som sin
egen mening. Svaret skickas till Värmlandstrafik för att ingå i utredningen
om samordningen mellan linjetrafiken och skolskjutstrafiken.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2016/310.04

Omdisponering av investeringsmedel,
räddningstjänsten
Räddningstjänsten föreslår en omfördelning av investeringsmedel som avser
projekt 150001, maskiner och inventarier för 2016 på 546 000 kr till en
mindre räddningsbil och ersätta den som används idag.
Det räddningsfordon som avses behövas bytas är en Land Rover från 2001
och som tidigare varit placerad på räddningsstationen i Töcksfors. Då den
under årens lopp har krånglat, både vad det gäller maskinellt och
chassimässigt, har den flyttats över till Räddningsstationen i Årjäng där den
kunde få mer tillsyn och översyn av servicemannen. En ny Räddningsbil
inköptes och placerades i Töcksfors. Nu visar det sig att den fortfarande
krånglar och ständigt behöver service m.m. och börjar bli väldigt sliten.
Räddningsbilen används idag för IVPA (i väntan på ambulans) som dragbil
till brandsprutor, båtkärror och som materialbil. Det är av stor vikt att den är
funktionsduglig och säker att använda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 184
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2016-09-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
546 000 kr flyttas från projekt 150001, Inventarier och maskiner, till ett nytt
projekt för inköp av nytt räddningsfordon.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2016/331.14

Näringslivspris 2016
Näringslivsutvecklaren presenterar de nominerade till årets näringslivspris
2016.
Priset kommer att delas ut på företagsdagen 17 november.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-19 § 186
Sammanställning över nominerade
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen är eniga om näringslivspristagare 2016. Beslutet
tillkännages 17 november.
Beslutet skickas till
Näringslivsutvecklaren
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2016/91.04

Budget 2017 för Årjängs kommun
I juni 2016 tog kommunfullmäktige beslut om budget för år 2017.
Underlaget till finansieringen var SKL:s skatteprognos från april samt ett
förväntat antal invånare på 9 830 personer.
Den senaste skatteprognosen visar lägre förväntade skatteintäkter.
Invånarantalet i kommunen förväntas vara högre än de som är givna i
budgetförutsättningarna.
Sammantaget innebär det att förväntade skatter och statsbidrag är 5 656 tkr
lägre i jämförelse med kommunfullmäktiges beslut om finansieringen.
Eftersom intäkterna minskar behöver kommunen också minska
kostnadssidan för att behålla den budgeterade resultatnivån.
Förslaget är att kommunstyrelsens budgetram för 2017 minskar med samma
belopp som minskningen av skatteintäkterna, dvs. 5 656 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 § 199
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2016-10-18
Kommunfullmäktige 2016-06-27 § 102
Driftsplan
Resultatplan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Budgeterat antal invånare ökar med 40, från 9 830 invånare till 9 870
invånare.
2. Budgeterad nivå för skatter för år 2017 minskar med 9 858 tkr, från 363
438 tkr till 353 580 tkr.
3. Budgeterad nivå för statsbidrag för år 2017 ökar med 4 202 tkr, från 214
218 tkr till 218 420 tkr.
4. Kommunstyrelsens budgetram minskar med 5 656 tkr, från 125 249 tkr till
119 593 tkr.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-09

KS 2016/26.01

Dnr KS 2015/389.04

Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet
BÅDESÅ
Årsredovisning för samordningsförbundet har översänts till kommunen.
Årjängs kommun ska ta ställning till årsredovisningen och frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Samordningsförbundets ändamål är att uppnå en effektivare
resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensamorganisering
kring behov av arbetslivsinriktade rehabilitering.
Upprättad årsredovisning avseende 2015 visar ett resultat på -1,6 mnkr.
Det egna kapitalet uppgick 2013 till +3,5 mnkr vilket motsvarar 70 % av
anslagna medel.
Förbundet avvek därmed från rekommendationen från Nationella rådet som
innebär mellan 10-20 % i eget kapital i förhållande till de anslagna medlen.
För 2015 uppgår det egna kapitalet till 0,7 mnkr vilket innebär att förbundet
nu ligger inom det tillåtna intervallet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 § 200
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2016-10-25
Årsredovisning för räkenskapsåret 2015, Samordningsförbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng 2015 godkänns.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle,
Årjäng beviljas ansvarsfrihet för år 2015.
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