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Kristina Kristiansson (S)
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Kent Norman (C)
Anette Eriksson (C)
Lennart Nilsson (KD), ersättare
Magnus Andreasson (L), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Thord Andersson (C), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2017-03-13
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26 - 44

Sekreterare
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Daniel Schützer
Justerare

Kent Norman

Lennart Nilsson
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§ 26

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns med följande ändring:
- Ärende nr 5 på dagordningen ” Friskvården i Värmland- årsredovisning”
utgår.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-08

KS 2017/22.01

Dnr KS 2017/64.01

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Intresseanmälan till Tillitsdelegationen
2. Sveriges kommuner och Landsting, Handlingsplan för samverkan vid
genomförande av vision e-hälsa 2025.
3. Sveriges kommuner och Landsting, Kvalitet i särskild boende.
4. Sveriges kommuner och Landsting, Överenskommelse om män och
jämställdhet.
5. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 170111.
6. Kommunens yttrande över nätkoncession.
7. Klagomål från personal på Förenade Care.
8. Drifts- och servicenämnden, Protokoll, 170127.
9. Kommunens yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor – del 4
10. Migrationsverket, Delutbetalning av statlig ersättning ska minska
kommunernas ersättningsanspråk.
11. Länsstyrelsen Värmland, Beslut att bilda Naturreservatet Öjersbyn
12. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 170213.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2017/64.01

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2017-02-01 och
2017-02-15
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Diarienummer
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KS 2017/22.01

Dnr KS 2016/311.10

Motion - Årjängs kommun byter namn till Nordmarkens
kommun
Moderaternas fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att kommunen
utreder möjligheten att Årjängs kommun byter namn till Nordmarkens
kommun. Detta namn används både vad gäller skola och pastorat, och kunde
verka för sammanhållning i kommunen. Motionärerna föreslår att frågan bör
avgöras vid en folkomröstning i samband med valet 2018.
Årjängs kommun har hetat Årjängs kommun sedan 1971 och fick sitt namn
efter centralorten Årjäng. Detta är det vanligaste bland de svenska
kommunerna idag och hjälper till att visa var i landet kommunen befinner
sig. Årjängs kommun är ett välkänt begrepp och man har bland annat arbetat
med att ta fram ”varumärket Årjäng”.
Kommunstyrelsen beslutade, den 6 december 2016, att återremittera ärendet
eftersom alla frågor i motionen inte blivit besvarade exempelvis om det gick
att byta namn till Nordmarkens kommun. Kommunfullmäktige måste först
fatta beslut om att byta namn till Nordmarkens kommun och sedan ansöka
hos Regeringen för att få byta namn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 § 23
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-01-19
Kommunstyrelsens beslut, 2016-12-06 § 198
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2016-11-10
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26 § 138
Motion, dat. 2016-09-26
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar bifall till motionen.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de två yrkande mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och verkställs enligt följande voteringsproposition:
JA för arbetsutskottets förslag och NEJ för bifall till motionen.
Forts.
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§ 29 forts.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 10 röster för JA och 1 för NEJ. Ordförande
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska inte utreda ett namnbyte till Nordmarkens kommun.
2. En folkomröstning om namnbyte ska inte genomföras i samband med
valet 2018.
3. Motionen anses därmed besvarad.
Reservationer
Robin Olsson (M) reserverar sig mot beslutet.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-08

KS 2017/22.01

Dnr KS 2016/312.10

Motion - Kommundelskontor inrättas i Töcksfors
Moderaterna har lämnat in en motion om att Kommunen inrättar ett
kommundelskontor i Töcksfors. Detta med tanke på utbyggnad och
utveckling där, i detta bör bl.a. landsbygdsrådgivare, näringslivsutvecklare,
turistinformation och del av medborgarservice ingå vissa dagar i veckan.
Detta kontor kan med fördel samlokaliseras med biblioteket.
Verksamheten har idag turistinformation på biblioteket i Töcksfors och
landsbygdsrådgivare samt näringslivsutvecklare finns i Töcksfors vid behov.
Kommunen har därmed en god service i Töcksfors även utan ett särskilt
kommundelskontor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 § 24
Chef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-01-16
Kommunfullmäktige 2016-09-26
Motion 2016-09-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Då kommunens service i Töcksfors anses vara god kommer ett
kommundelskontor i Töcksfors inte att inrättas.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum
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KS 2017/22.01

Dnr KS 2016/416.10

Patientnämndens verksamhet 2016
Patientnämnden (kommunstyrelsen) ska lämna en redogörelse till
inspektionen för vård och omsorg (IVO) över patientnämndsverksamheten
under föregående år. Patientnämndens verksamhet rör den kommunala
hälso- och sjukvården. IVO ska, enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)
systematiskt ta tillvara information som patientnämnder lämnar. Redogörelse
för verksamheten ska ske i form av en excel-fil där bland annat statistik över
antalet ärenden och övergripande iakttagelser anges. Ett ärende har handlagts
av nämnden under 2016 och inga övriga iakttagelser rörande
patientsäkerheten har uppmärksammats.
Samråd har skett med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 § 25
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-01-19
Redogörelse
Kommunstyrelsens beslut
Patientnämnden i Årjängs kommun lämnar redogörelse för sin verksamhet
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)enligt upprättat förslag.
Beslutet skickas till
Kommunjuristen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-08

KS 2017/22.01

Dnr KS 2017/62.00

Vigselförrättare i Årjängs kommun
Årjängs kommun har idag tre vigselförrättare, men behov av ytterligare
vigselförrättare finns.
Riksdagsledamot Gunilla Svantorp (S) respektive kommunchef Birgitta
Evensson är intresserad av att erhålla uppdraget som borgerlig
vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-01 § 26
Kommunjuristen och stf kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-01-24
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun påtalar behovet av att ytterligare vigselförrättare utses i
kommunen för Länsstyrelsen i Värmlands län.
2. Kommunen rekommenderar Länsstyrelsen Värmland att utse Gunilla
Svantorp och Birgitta Evensson till vigselförrättare i Årjängs kommun.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Registrator
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-08

KS 2017/22.01

Dnr KS 2016/150.10

Medborgarförslag - Nybyggnation av bostäder på
Svensbystrand, Svensbyn, Sillerud
Peter Lustig har lämnat in ett medborgarförslag att Årjängs kommun genom
Årjängs Bostads AB aktivt ska verka för att det byggs lämpliga bostäder i
Svensbyn, Sillerud.
Årjängs kommun arbetar med att färdigställa detaljplanen för Svensby
Strand för att ha mark klar för framtida exploatörer som vill satsa på
bostäder. Detaljplanen beräknas att ställas ut under våren och fastställas efter
semestern 2017.
Årjängs Bostads AB:s styrelse har fattat ett styrelsebeslut om att ÅBAB inte
ska etablera sig utanför tätorterna Årjäng och Töcksfors. Om bolaget ska
bygga i andra tätorter i kommunen så behövs ett nytt ägardirektiv. I
dagsläget har den politiska majoriteten i kommunen beslutat om att första
prioritet är ett trygghetsboende i Årjängs tätort.
För att komma igång med byggnation av bostäder i Svensbyn så krävs det
privata investerare alternativt att ÅBAB:s styrelse fattar ett nytt beslut om
byggande i flera tätorter i Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 § 31
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-02-07
Medborgarförslag- Nybyggnation av bostäder på Svensbystrand, Svensbyn,
Sillerud 2016-04-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
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Diarienummer
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KS 2017/22.01

Dnr KS 2015/478.10

Motion - Laddningsmöjligheter för elbilar
Kent Norman och Katarina Johannesson, Centerpartiet, har lämnat in en
motion angående laddningsmöjligheter för elbilar. I motionen påtalas att för
att tätorterna Årjäng och Töcksfors ska vara med i tiden måste möjligheten
till laddningsstationen finnas, vilket saknas i centrum i dag.
Elfordon använder elnätet för att ladda sitt batteri ombord, till skillnad från
hybridfordon. Laddning kan ske på olika platser och med olika
laddningseffekt. Elfordonen har det gemensamma att huvuddelen av dem
laddas där de normalt parkerar. Användarstudier visar att i genomsnitt 80 –
90 procent av den el som används för elfordon laddas där fordonen
vanligtvis parkerar nattetid. För privatpersoner är det vid hemmet och för
företagsfordon på den ordinarien parkeringsplatsen vid företaget. Att kunna
ladda där fordonet normalt parkerar nattetid är i det närmaste en
förutsättning för att kunna använda elfordon. Oftast är denna plats enskild,
dvs. en icke-publik plats.
Så kallad publik laddning, till exempel snabbladdning utmed landsvägar eller
normalladdning till exempel vid infartsparkeringar eller resecentrum är inte
lika ofta använt och utgör en mindre del av den laddade energin.
Utvecklingen av elbilar går dock väldigt snabbt och mängden bilar kommer
troligtvis att öka vilket gör att behovet av fler laddningsuttag kan komma.
Lämplig placering centralt, i de båda tätorterna, för publika laddningsuttag är
runt busscentralerna som kommer att projekteras om 2019 i ett samarbete
mellan Värmlandstrafik och Årjängs kommun.
I Årjängs kommun 2017-01-30 fanns det totalt 18 st. tillgängliga
laddningsuttag i varierade modeller. På Cirkle-K i Årjäng finns 3 stycken
och i Töcksfors finns det 10 stycken på Shoppingcentrat och 5 stycken på
Mc Donalds. Belastningen på laddningsstationen i Årjäng är i snitt en
bil/dygn enligt Cirkle-K vilket får anses tala för att utbudet är tillräckligt för
närvarande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 § 32
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-01-30
Kommunfullmäktiges beslut, 2015-11-30 § 151.
Motion angående laddningsmöjligheter för elbilar, 2015-11-19
Yrkanden
Anette Eriksson (C) yrkar på att medborgarförslag byts ut till motion i
beslutet.
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§ 34 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågeställningarna i motionen beaktas i
projekteringen av busscentralerna i Årjäng och Töcksfors.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum
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KS 2017/22.01

Dnr KS 2012/28.20

Markdispositionsavtal Tullverket
I juni 2012 tecknades avtal mellan Årjängs kommun och Tullverket om vissa
förutsättningar vid Tullverkets planerade uppförande av en ny tullstation
belägen på fastighet som avstyckats genom avstyckning och
fastighetsreglering bildat av markområdena Nedre Hån 1:85 och 1:114 i
Årjängs kommun.
Avtalets giltighet begränsades till att uppförandet av den nya tullstationen
skulle ha påbörjats inom fem år från avtalets tecknande. Arbetet med
projekteringen har kraftigt försenats och avtalet behöver förlängas. En ny
tullstation i Hån beräknas att påbörjas sent 2017 med en ungefärlig byggtid
på ca ett år. Tullverket hemställer att markdispositionsavtalet i nuvarande
lydelse förlängs att gälla t.o.m. 31 december 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 § 33
Verksamhetschef samhällsbyggnad 2017-02-03
Hemställan om förlängning av markdispositionsavtal mellan Årjängs
kommun och Tullverket,
2017-01-25
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på att avtalet förlängs till och med 31 december
2018.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att nuvarande markdispositionsavtal mellan
Årjängs kommun och Tullverket förlängs att gälla t.o.m. 31 december 2018.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-08

KS 2017/22.01

Dnr KS 2016/73.04

Uppföljning internkontrollplan för Årjängs kommun
2016
Enligt av kommunfullmäktige antaget styr- och ledningssystem skall
nämnderna varje år fatta beslut om vilka internkontroller som ska göras
under året i en internkontrollplan.
Nämnden ska senast i februari påföljande år rapportera resultatet av den
interna kontrollen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapport utvärdera kommunens samlade system för den interna
kontrollen och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder om sådana.
Totalt har 17 kontrollmoment genomförts.
Av dessa visar 5 kontrollmoment brister:
1) Kontroll av att delegationsordningen följs. (Bygg- och miljönämnden)
2) Att det finns uppdaterade genomförandeplaner som uppfyller givna
krav.(Stöd- och omsorgsnämnden)
3) Att skyddsronder genomförs, dokumenteras och eventuella åtgärder
vidtas. (KS)
4) Att rätt lön utbetalas. (KS)
5) Att Helpdesk- ärenden återkopplas till verksamheterna avseende
behandlingstid.
Samtliga kontrollmoment som påvisat brister har återrapporterat
förbättringsåtgärder.
Ett kontrollmoment inom Kommunstyrelsen har inte återrapporterats och det
gäller: Att stödet från IT-avdelningen upplevts tillräckligt av verksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 § 35
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-02-06
Underlag från granskning av internkontroll 2016 från BUN, SoO, BoM,
KFN, KS

Forts.
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§ 36 forts.
Kommunstyrelsens beslut
1. Återrapporten av internkontroll för 2016 godkänns.
2. De åtgärder/förbättringar som respektive nämnd har föreslagits ska
genomföras under 2017.
3. Kontrollmoment; Att rätt lön utbetalas, ska vara ett internkontrollmoment
för kommunstyrelsen år 2017.
4. Kontrollmoment: Helpdesk-ärenden återkopplas till verksamheten
avseende behandlingstid samt att stödet upplevts tillräckligt, ska vara ett
internkontrollmoment för kommunstyrelsen år 2017.
5. De övriga kontrollmomenten som påvisade brister ska vara föremål för
internkontroll under 2018.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi
Kommunrevisionen
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Sammanträdesdatum
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2017-03-08

KS 2017/22.01

Dnr KS 2017/91.04

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll skall nämnderna
varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
För kommunstyrelsen innebär detta att fastställa en internkontrollplan inom
sina verksamhetsområden för 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 § 36
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-02-03
Internkontrollplan för 2017 KS
Kommunstyrelsens beslut
1. Framtagen internkontrollplan för Kommunstyrelsen för 2017, antas med
följande tillägg:
Att de kommunala bolagen följer ägardirektiven avseende upphandling och
ramavtal.
2. Resultatet av uppföljningen av internkontrollplanen skall ske till
Kommunstyrelsen i februari 2018.
Beslutet skickas till
KS verksamhetschefer
VD för Årjängs Bostads AB
VD för Årjängs Nät AB
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KS 2017/22.01

Dnr KS 2015/506.10

Medborgarförslag om förbättringsmöjligheter för
cykling över gränsen till Norge
Uno Halfvardsson, Töcksfors, har lämnat in ett medborgarförslag där han
föreslår att man återinför möjligheten att cykla mellan Sverige och Norge.
Cykelprojektet Unionsleden, som är en planerad cykelled mellan Moss och
Karlstad överensstämmer till viss del med medborgarförslaget. Projektet ska
vara klart i början av 2019. Medborgarförslagets intentioner bör överlämnas
till projektgruppen för vidare hantering där.
Chef medborgarservice föreslår att kommunstyrelsen beslutar att meddela
förslagsställaren att projektet Unionsleden till viss del överensstämmer med
medborgarförslaget och att förslagets intentioner överlämnas till
projektgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15 § 38
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2017-02-07
Medborgarförslag 2015-12-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att meddela förslagsställaren att projektet
Unionsleden till viss del överensstämmer med medborgarförslaget och att
förslagets intentioner överlämnas till projektgruppen.
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KS 2017/22.01

Dnr KS 2014/303.10

Utbetalning av kommunalt partistöd 2016
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige minst en gång per år
ska besluta om utbetalning av kommunalt partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 171 att anta ett reglemente,
Regler för partistöd. Enligt reglementet ska det utgå:
- ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 5 300 kronor per mandat och år.
Centerpartiet och Folkpartiet har inte lämnat in redovisning och
granskningsintyg för 2015 inom föreskriven tid. Redovisning inkom till
kommunstyrelsen den 6 september 2016 respektive den 21 februari 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 53
Kommunstyrelsen 2017-02-01 §18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-18 § 12
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-12-16
Reglemente för kommunalt partistöd, antaget av kommunfullmäktige 201409-29 § 171
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Partistöd ska utbetalas i enlighet med reglementet enligt följande:
- 7 partier x 15 000 kr = 105 000 kronor
- 34 mandat x 5 300 kr = 180 200 kronor
2. Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts och
granskningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni
2017.
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KS 2017/22.01

Dnr KS 2013/125.21

Ansökan om tillstånd till vindpark Hån
Scanergy/ Hån Vindpark AB har till Länsstyrelsen i Örebro inlämnat
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, angående uppförande och drift av
Vindpark Hån.
Ansökan gäller 7 st. vindkraftverk med totalhöjden 200 m.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 52
Bygg och miljöchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-02-13
Ansökningshandlingar
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun tillstyrker uppförande av Vindpark Hån.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef bygg och miljö
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KS 2017/22.01

Dnr KS 2017/89.10

Remiss. Förslag till nationellt åtgärdsprogram för
vitryggig hackspett för åren 2017-2021. Svar senast 6/3
2017.
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag till
åtgärdsprogram för vitryggig hackspett, för att dess bevarandestatus i
Sverige ska kunna förbättras.
Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett av flera verktyg för att
nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt-och djurliv.
Den vitryggiga hackspetten lever i lövträdsrika skogsmiljöer där det också
finns död eller döende lövved. I Sverige finns idag endast ca 3-4 häckande
par, dessa häckande par finns bland annat i västra Värmland. För att bevara
och öka antalet vitryggiga hackspettar, föreslås frivillig avsättning av areal,
områdesskydd, skötsel, stödutfodring och utsättning av ungfåglar.
Både Bergvik och Sveaskog har avsatt stora arealer lövskog för vitryggig
hackspett och andra arter knutna till lövskog, vilket är positivt. I Årjängs
kommun finns ett stort antal skogliga naturreservat, flera av dessa är också
Natura 2000-områden. Andelen privatägd skog i Årjängs kommun är 83 %,
genom åren har det avsatts stora arealer från de privata skogsägarna, tyvärr
oftast inte genom frivillig avsättning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 54
Bygg och miljöchefens tjänsteskrivelse 2017-02-08
Förslag till nationellt åtgärdsprogram för vitryggig hackspett för åren 20172021
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar med bifall av Lars Gustafsson (L) och Lennart
Nilsson (KD) bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
För att påtala vilken orimlig påverkan programmet får, föreslår Årjängs
kommun att samtliga åtgärder i programmet ersätts med paintball jakt så
hackspetten inte längre är vitryggig.
Beslutet skickas till
Naturvårdsverket
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KS 2017/22.01

Dnr KS 2017/81.10

Remiss av den parlamentariska landsbygdskommitténs
slutbetänkande SOU 2017:1.
I juni 2015 tillsatte regeringen en parlamentarisk Landsbygds-kommitté med
uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. I
mars 2016 presenterade kommittén del-betänkandet På väg mot en ny politik
för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och
utmaningar (SOU 2016:26). Inför slutbetänkandet har kommittén haft en
bred dialog med olika intressenter.
Landsbygdskommittén har utgått från tre övergripande perspektiv:
Likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i
landsbygderna.
Öka landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för
företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt hållbart sätt.
Öka landsbygdernas möjligheter att bidra till en positiv utveckling av
samhällsekonomin.
Dessa perspektiv har lett fram till en övergripande målsättning i ett
trettioårsperspektiv:
En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete,
boende och välfärd.
För att åstadkomma detta lämnar nu kommittén 75 förslag fördelat på åtta
specifika områden:
- Näringspolitik
- Digitalisering och transportinfrastruktur
- Kompetensförsörjning
- Bostadspolitik och samhällsplanering
- Tillgång till service, välfärd och kultur
- Statlig närvaro
- Styrning och samordning
- Civilsamhället
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 55
Landsbygdsrådgivaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-02-24
Remiss av den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU
2017:1

Justerandes sign

23 (27)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-08

KS 2017/22.01

§ 42 forts.
Kommunstyrelsens beslut
Remissvaret antas.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet/Näringsdepartementet
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Dnr KS 2017/54.05

Deltagande i upphandling av dokument- och
ärendehanteringssystem för gemensamma drifts- och
servicenämnden
Karlstads kommun har genom den gemensamma drifts- och servicenämnden
tillfrågat övriga kommuner och Landsting i Värmland om att gemensamt
upphandla ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Karlstad har
liksom Årjäng idag avtal med Formpipe om dokument och
ärendehanteringssystemet W3D3. Karlstads kommuns avtal med Formpipe
löper ut 31 augusti 2018. Till skillnad från Karlstad som driftar sitt system
själva så deltar Årjäng i ett samarbete med Kil, Torsby, Sunne,
Hagfors, Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Munkfors.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 56
Administrativa enhetschefen, upphandlaren och kommunchefens
tjänsteskrivelse 2017-01-20
Tjänsteskrivelse från den gemensamma drifts- och servicenämnden 2016-1108
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun, såsom samverkande part i den gemensamma drifts- och
servicenämnden (DSN) befullmäktigar och uppdrar åt Karlstads kommun att
genom DSN:s försorg genomföra upphandling av system för dokument- och
ärendehantering.
2. Årjängs kommun har intresse för samverkan genom DSN i frågor om
drift, support och/eller utveckling av ärendehanteringssystemet.
3. Uppdraget enligt punkt 1 är villkorat av att Årjängs kommuns
kommunstyrelse godkänner förfrågningsunderlag för upphandlingen och
enas med övriga intresserade samverkande parter om sådant särskilt uppdrag
enligt punkt 1 i samverkansavtalet. Detta ställningstagande görs när
Karlstads kommun definierar vilka tjänster som man kan samverka om samt
redogör för kostnaderna för dessa tjänster.
Beslutet skickas till
Drifts och servicenämnden
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KS 2017/22.01

Dnr KS 2017/100.10

Remiss angående bildande av Regionkommun
Värmland
Efter remissomgång och partiöverläggningar på nationell nivå angående
storregioner har Regeringen bedömt att det inte finns parlamentariska
förutsättningar för att ta upp förslaget till regionindelning i riksdagen.
Från 2017 är det endast sju landsting som inte bildat regionkommuner i
Sverige, varav Värmland är ett av dem. Finansdepartementet har meddelat
att de landsting som vill bilda regionkommun 2019 ska inkomma med
ansökan senast 30 september 2017.
Våren 2015 enades samtliga kommuner, Landstinget och Region Värmland
om en avsiktsförklaring att inleda en gemensam regionbildningsprocess i
Värmland.
Syftet med bildandet av en regionkommun är att skapa en kraftfull och
effektiv organisation med ett direktvalt fullmäktige, som tillsammans med
länets kommuner, kan skapa goda förutsättningar för den regionala
utvecklingen samt hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 57
Förslag till remissvar från Moderaterna 2017-02-28
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-02-15
Remissvar 2017-02
Remiss angående bildande av Regionkommun Värmland 2017-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Remissvaret antas.
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KS 2017/22.01

Omröstningslista
Beslutande

Ja

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Lars Gustafsson (L)
Kristina Kristiansson (S)
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Kent Norman (C)
Anette Eriksson (C)
Lennart Nilsson (KD)
Magnus Andreasson (L)
Robin Olsson (M)
Thord Andersson (C)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totalt
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