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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Plats och tid

Brandstationen, Töcksfors, 14.25–16.20

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Mikael Olsson (M)
Ulla-Britt Svensson (S)
Kent Norman (C)
Anette Eriksson (C)
Magnus Andreasson (L), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Jonas Sanamon (M), ersättare
Åke Nilsson (S), ersättare
Esbjörn Andersson (C), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Peter Månsson, Verksamhetschef samhällsbyggnad § 48

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2017-04-10

Paragrafer

45 - 66

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Ulla-Britt Svensson

Kent Norman

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Datum då anslaget sätts upp

2017-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2017-05-03
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Ärendelista
§ 45

Dnr KS 2017/64.01
Ärenden för kännedom .............................................................................................. 4

§ 46

Dnr KS 2017/64.01
Redovisning delegationsbeslut................................................................................... 5

§ 47

Dnr KS 2015/242.13
Friskvården i Värmland- årsredovisning 2016 .......................................................... 6

§ 48

Dnr KS 2017/75.10
Kommunrevisorerna och KPMG granskning av kommunens fysiska planering....... 7

§ 49

Dnr KS 2017/116.25
Förfrågan till kommunen om köp av Töcksmarks-Bön 1:146 ................................... 9

§ 50

Dnr KS 2017/93.80
Driftsbidrag 2017 för Östervallskogs sockenråd (Östervallskogs/Böns skola) ....... 10

§ 51

Dnr KS 2016/72.04
Årsredovisning ensamkommande barn (EKB) ........................................................ 12

§ 52

Dnr KS 2016/165.10
Motion - Hotellets framtid; långsiktig strategi för användningen av
hotellfastigheten och kommunhuset ........................................................................ 13

§ 53

Dnr KS 2016/148.00
Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun ................................................... 14

§ 54

Dnr KS 2016/79.04
Årsredovisning 2016- kommunstyrelsen ................................................................. 15

§ 55

Dnr KS 2017/113.04
Ombudgeteringar investeringsbudget 2016, Årjängs kommun ............................... 16

§ 56

Dnr KS 2013/156.21
Antagande av detaljplan för Turistgården................................................................ 17

§ 57

Dnr KS 2017/128.20
Begäran om utökat planbesked Töcksmarks Bön 1:429 .......................................... 18

§ 58

Dnr KS 2017/79.25
Försäljning av fastigheten Årjäng Silbodals-Backa 1:83......................................... 19

§ 59

Dnr KS 2017/110.01
Utredning om flyktingmottagningens organisatoriska tillhörighet .......................... 20
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/144.04
Ekonomirapport per 2017-02-28- kommunstyrelsen ............................................... 21

§ 61

Dnr KS 2017/73.10
Kommunrevisorerna och KPMG. Granskning av kommunens intäktsprocess ....... 22

§ 62

Dnr KS 2015/502.04
Årsredovisning för Årjängs kommun 2016 ............................................................. 23

§ 63

Dnr KS 2016/352.03
IT-verksamhet i Årjängs kommun ........................................................................... 24

§ 64

Dnr KS 2016/360.80
Taxor och avgifter för Kultur och fritidsnämnden 2017 .......................................... 25

§ 65

Dnr KS 2017/131.53
Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2018-2020 .................................................. 26

§ 66
Återredovisning från grupparbetet i Sunne 23-24 feb ............................................. 28
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§ 45

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/64.01

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. BUN 2017-03-07 § 22, Yttrande till kommunrevisorerna.
2. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 170313.
3. Länsstyrelsen Värmlands beslut om Bildande av naturreservatet Tegnäset,
Årjängs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 46

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/64.01

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2017-03-08, 201703-15 och 2017-03-29
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 47

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2015/242.13

Friskvården i Värmland- årsredovisning 2016
Catrine Oscarson hälsokonsulent på Friskvården i Värmland presenterar på
dagens sammanträde Friskvården i Värmlands årsredovisning och
verksamhet för 2016.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 48

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/75.10

Kommunrevisorerna och KPMG granskning av
kommunens fysiska planering
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens fysiska
planering. Den sammanfattande bedömningen är att kommunen bör stärka
sin styrning och uppföljning.
Granskningen har utförts av KPMG och resultatet är sammanställt i
rapporten Årjängs kommun Fysisk planering. Utifrån rapporten har
kommunrevisionen radat upp ett antal förslag på åtgärder som de önskar få
kommenterade:
- Tillse att styrdokument uppdateras med information om huruvida de
fastställts av kommunfullmäktige/kommunstyrelse/nämnd samt när
dokumentet antogs.
- Ansvarsfördelningen vad gäller detaljplaner samt beslutsfattande inom
området tydliggörs.
- Stärka uppföljningen av kommunens arbete med fysisk planering,
exempelvis genom att besluta om mål inom området som följs upp
kontinuerligt samt överväga att följa upp medborgare/företagares åsikter via
enkät eller liknande.
- Uppföljning sker av verksamheten samt beslutande planuppdrag inklusive
dess status.
- Utvärdera huruvida bemanningen inom planområdet är ändamålsenlig.
- Säkerställa uppdaterade och aktuella dokument, processkartläggningar samt
rutiner avseende planprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 44
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-02-10
Granskningsrapport 2017-01-26
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att dokumenten om handläggarrutiner ska
revideras av samhällsbyggnadsavdelningen och vara klara den 1 maj.
2. Bygg och miljönämnden får möjlighet att yttra sig över förslaget
innan ärendet tas upp i kommunfullmäktige.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

§ 48 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
kommunstyrelsen ansvarar för hela planprocessen och att Bygg- och
miljönämnden blir en remissinstans i planarbetet.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ansvarig tjänsteman redovisar 2 ggr/år för
kommunstyrelse och Bygg- och miljönämnden pågående planarbeten.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Verksamhetschef bygg och miljö
Nämndsekreterare bygg och miljö
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§ 49

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/116.25

Förfrågan till kommunen om köp av Töcksmarks-Bön
1:146
Töcksmarks Bön 1:146 med gatuadressen Sveavägen 41 (U-landsbutiken)
ska säljas och Årjängs kommun har fått en förfrågan om det är av intresse att
förvärva fastigheten. Kommunen har ett antal lediga tomter i Töcksfors och i
området finns ett större detaljplanerat markområde ledigt för
bostadsbebyggelse vilket gör att behovet att förvärva mer mark i dagsläget
inte är aktuellt. Frågan är även ställd till Årjängs Bostads AB och även de
har avböjt erbjudandet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 45
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-02-09
Karta över tomten 2016-02-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avböjer erbjudandet om att köpa fastigheten Töcksmarks
Bön 1:146 i Töcksfors.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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§ 50

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/93.80

Driftsbidrag 2017 för Östervallskogs sockenråd
(Östervallskogs/Böns skola)
Östervallskogs sockenråd har övertagit Böns skola i Östervallskog och söker
om driftsbidrag för att driva den. Driftskostnaderna beräknas till ca 100 000
kronor per år.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att fem samlingslokaler i
kommunen ska prioriteras med ett högre driftsbidrag på 160 kronor per
uthyrningsbar yta. Dessa är Silleruds föreningsgård, Strömsborgs i
Lennartsfors, Vår Gård i V:a Fågelvik, IOGT-NTO i Årjäng och Hämnäs
Bygdegård.
Chef Medborgarservice har fått i uppdrag av Kultur- och Fritidsnämnden att
utreda konsekvenserna av att fler föreningar anser sig tillhöra prioriterade
samlingslokaler. Detta kan få ett genomslag i förslaget till 2018 års budget.
Då den uthyrningsbara ytan i Böns skola är oklar föreslår chef
medborgarservice att Östervallskogs Sockenråd beviljas ett driftsbidrag på
80 000 kronor och att medel tas från kommunstyrelsens odefinierade
utrymme. Beviljande av driftsbidraget ska dock inte vara någon garanti för
framtid bidrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 48
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2017-03-01
Ansökan från Östervallskogs sockenråd 2017-02-08
Yrkanden
Anette Eriksson (C) yrkar på att ansökan avslås.
Kjell-Arne Ottosson (KD) yrkar med bifall av Robin Olsson (M) på
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Östervallskogs sockenråd ett
driftsbidrag på 80 000 kronor för driften av Böns skola för 2017. Medel tas
från kommunstyrelsens odefinierade utrymme.
2. Beviljande av bidrag för 2017 års verksamhet är inte någon garanti för
framtida bidrag.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

§ 50 forts.
Reservationer
Samtliga representanter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
Centerpartiet reseverar mot beslutet på grund av att detta kommer att bli ett
principiellt beslut och innebär otydlighet om vilka riktlinjer och regler som
ska gälla. Det innebär en osäkerhet för hur andra föreningars ansökningar
kommer att hanteras och ett beslut som påverkar och förändrar
förutsättningarna så mycket, bör beredas väl och beslut fattas av
kommunfullmäktige.
Bakgrunden är att i kultur och fritidsnämnden togs beslutet till sökandes
nackdel att inget bidrag skulle betalas ut. Dels för att kultur och
fritidsnämndens budget inte tillåter och dels de riktlinjer som finns för att få
driftbidraget. För att få driftbidrag så gäller att man söker för föregående års
verksamhet. Östervallskogs sockenråd kan inte ha haft någon verksamhet
eftersom köpet skedde under sista kvartalet 2016. Nu tar kommunstyrelsen
över och tar ett beslut som går emot den nämnd som har uppdraget att betala
ut driftbidrag och det skapar en otydlighet om vilka riktlinjer och regler som
ska gälla. Kommer kommunstyrelsen att betala ut driftbidrag i fortsättningen
också, när inte kultur och fritidsnämnden tar beslut till sökandes fördel?
Kent Norman (C)
Esbjörn Andersson (C)
Anette Eriksson (C)
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Verksamhetschef ekonomi
Östervallskogs Sockenråd
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§ 51

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2016/72.04

Årsredovisning ensamkommande barn (EKB)
Den senaste prognosen i samband med delåret visade ett överskott av
statsbidrag på ca 18 mkr inom Stöd- och omsorgsnämnden.
Överskottet har vid årets slut reducerats till 9 507 tkr.
Detta orsakas av beslut att använda en del för att finansiera pågående
ombyggnation av Kyrkerud.
Det har även gjorts en mer försiktig bedömning av fodringarna hos
Migrationsverket. Det gäller alla fordringar kommunen har hos
Migrationsverket utom platsersättningen som är reglerad i avtalet.
Stöd- och omsorgsnämndens överskott har förts över till 2017 för att täcka
kostnader för ombyggnation och hyreskostnad för lokaler.
Övriga nämnders överskott (375 tkr) redovisas i respektive nämnds resultat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 49
Årsredovisning 2016 Ensamkommande barn 2017-02-15
Förvaltningsekonomens och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse
2017-02-15
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning 2016 Ensamkommande barn godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2016/165.10

Motion - Hotellets framtid; långsiktig strategi för
användningen av hotellfastigheten och kommunhuset
Centerpartiet har lämnat in en motion angående hotellets framtid och föreslår
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och Årjängs Bostads AB i
uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för användningen av
hotellfastigheten och kommunhuset.
Årjängs Bostads AB har upphandlat en entreprenör som ska driva
utvecklingen av hotellet- och restaurangverksamheten på hotellet och arbetar
även med att ta fram en underhållsplan för kommunhuset som beräknas att
vara klar till halvårsskiftet 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 50
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-02-10
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-30 § 85
Motion, dat. 2016-04-18
Yrkanden
Kent Norman (C) yrkar på att Årjängs Bostads AB bör göra en
underhållsplan även för hotellet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen får i uppdrag att lyfta frågan om en underhållsplan för
hotellet med Årjängs Bostads AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs Bostads AB har upphandlat en entreprenör som ska driva
utvecklingen av hotellet och arbetar med att ta fram en underhållsplan för
kommunhuset.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 53

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

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.
Kommunfullmäktige beslutade, den 26 september 2016, att anta lokala
ordningsföreskrifter för Årjängs kommun med några tillägg i förhållande till
förvaltningens förslag. Enligt ordningslagen (1993:1617) ska kommunens
beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter anmälas
till länsstyrelsen vilket gjordes efter kommunfullmäktiges beslut.
Länsstyrelsen har, i beslut som inkom 2016-11-17, upphävt ett antal av
punkterna i de lokala ordningsföreskrifterna och förvaltningen har nu arbetat
om de lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med länsstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 51
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-02-27
Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun, nytt förslag dat. 2017-0214
Länsstyrelsens beslut, ink. 2016-11-17
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26 § 119
Kommunjurist/utredarens tjänsteskrivelse, dat. 2016-05-12
Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun, nytt förslag dat. 2016-0502.
Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun, nu gällande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun antas.
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§ 54

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2016/79.04

Årsredovisning 2016- kommunstyrelsen
Årsredovisningen visar på ett överskott på 2414 tkr för 2016.
Under 2016 har Kommunstyrelsen haft stora kostnader för bland annat
reaförluster, bortfall av hyresintäkter och trafikbelysningen.
Kostnaderna täcks upp av stora besparingar inom AME och IT, försäljning
av fastigheter och räddningsfordon, extra statsbidrag, energibesparingar
m.m.
Kommunstyrelsen har uppnått 3 av 6 mål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 58
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-02-28
Årsredovisning 2016 Kommunstyrelsen 2017-02-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisning 2016 för Kommunstyrelsen godkänns.
2. Förvaltningsekonomen får i uppdrag att göra en redaktionell ändring i
årsredovisningen på sidan 22, under punkt 5 ”Framtiden”. Ordet
”renovering” ändras till ”planering av renovering”.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/113.04

Ombudgeteringar investeringsbudget 2016, Årjängs
kommun
Kvarstående investeringsbudget för 2016 är 52 477 tkr.
Totalt har begäran om ombudgetering med 29 792 tkr
inkommit.
Huvudprincipen, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, är att
pågående projekt som inte är färdigställda ombudgeteras. Investeringar som
inte är påbörjade under året är inte givna för ombudgetering.
Investeringsmedel som inte är påbörjade under året men som begärs
ombudgeterade är på 3,6 mkr.
Utredning avseende låg- och mellanstadieskolor pågår och bedömningen är
att det därmed inte överflyttas investeringsmedel mellan 2016 till 2017.
Investeringsprojektet kommer att ingå i budgetarbetet för 2018-2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08 § 59
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-02-28
Sammanställning ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017
2017-02-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2016 till år 2017
enligt beslutsunderlaget 2017-02-28 godkänns.
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§ 56

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2013/156.21

Antagande av detaljplan för Turistgården
Detaljplan för Turistgården i Töcksfors har varit på utställning 2, detta då det
efter utställning 1 gjordes ändringar som föranledde en utställning 2.
Utställning 2 skedde mellan 2016-08-05 till 2016-09-09. Under utställning 2
inkom 7 st skriftliga yttanden vilka samtliga redovisas i bilagan utlåtande 2
tillsammans med kommunens svar. Efter utställning 2 har ändringar gjorts av
planförslaget utefter de synpunkter som inkommit.
Förvaltningen gör bedömningen att merparten av synpunkterna som
inkommit under planprocessen är tillgodosedda i planen. Gällande in- och
utfarten till E18 råder inte kommunen över frågan utan Trafikverket avser att
stänga denna med stöd av Väglagen.
Planen bedöms i och med de ändringar som görs efter utställning 2 vara redo
för att antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 64
Bygg och miljönämnden 2017-02-15 § 10
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2017-01-25 § 1
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2017-01-11
Utlåtande 2 detaljplan för Turistgården
Plankarta för detaljplan Turistgården – antagandehandling (till BOM)
Planbeskrivning för detaljplan Turistgården – antagandehandling (till BOM)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
Turistgården i Töcksfors.
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Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/128.20

Begäran om utökat planbesked Töcksmarks Bön 1:429
Olav Thon Gruppen (exploatören) har tidigare beviljats ett planbesked för att
ändra gällande detaljplan för Töcksfors shoppingcenter för att medge handel
och bilvård i källarvåningen. Planbeskedet beviljades 2015-11-11 av KS, §
212. Planarbetet har sedan inte kommit igång då det inte funnits något större
tryck från exploatören. I och med andra gjorda planer i området så finns
behov av ytterligare planändringar för att medge en bättre lösning än den
som möjliggörs i gällande detaljplaner. Olav Thon Gruppen har därmed
inkommit med en begäran till kommunstyrelsen av om att utöka
planbeskedet för att möjliggöra bebyggelse på mark som idag är prickad i
gällande detaljplan. Förvaltningen bedömder att denna justering är lämplig
och att det totalt i området skulle bli en bättre lösning än vad gällande
detaljplaner medger.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 65
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2017-03-08
Begäran om utökat planbesked för Töcksmarks Bön 1:429 (tidigare 1:379)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner ansökan om utökning av tidigare givet
planbesked för Töcksmarks Bön 1:429 (tidigare 1:379) för att möjliggöra en
utökning av handelsverksamhet i området och i samband med detta även en
översyn av gällande detaljplaner.
2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att skriva avtal enligt gällande
taxa med sökande.
3. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att handlägga detaljplanen för
godkännande.
4. Detaljplanen bedöms kunna antas senast första kvartalet 2018.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
Olav Thon Gruppen (Sökande)
Bygg och miljönämnden
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/79.25

Försäljning av fastigheten Årjäng Silbodals-Backa 1:83
Årjängs kommun har haft fastigheten Silbodals Backa 1:83 med adressen
Industrigatan 5 till försäljning. Högsta budet på fastigheten är 5 555 000 kr
och har lämnats in till Svensk Fastighetsbyrå i Årjäng. Fastigheten är
värderad till 4 300 000 kr och det bokförda värdet är 3 044 565 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 § 73
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-03-22
Värdering
Förslag till köpekontrakt
Budgivningshistorik
Yrkanden
Jonas Sanamon (M) yrkar på att ärendet återremitteras till
samhällsbyggnadsavdelningen för att utreda långsiktiga ekonomiska
konsekvenser.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsavdelningen för att utreda de
juridiska förutsättningarna samt långsiktiga
ekonomiska konsekvenser.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/110.01

Utredning om flyktingmottagningens organisatoriska
tillhörighet
Chef Medborgarservice har fått i uppdrag att utreda flyktingmottagningens
organisatoriska tillhörighet.
Flyktingmottagningen tillhör idag organisatoriskt Stöd och
Omsorgsnämnden och närmaste chef är enhetschefen för Individ och
familjeomsorg. Mottagningen arbetar med att ge stöd till de flyktingar som
har beviljats uppehållstillstånd och den främsta arbetsuppgiften är att försöka
få ut dem i någon form av arbete med målet egenförsörjning. Ett sätt att ge
mottagningen bättre förutsättningar för sin arbetslinje är att de
organisatoriskt flyttas till kommunstyrelsens verksamhet Medborgarservice/
Arbetsmarknadsenheten.
Chef medborgarservice föreslår att Flyktingmottagningen flyttas
organisatoriskt till kommunstyrelsens verksamhet Medborgarservice,
enheten Arbetsmarknad, samt att enheten byter namn till Arbetsmarknadsoch Integrationsenheten.
Den organisatoriska förändringen kan ske från och med 2017-08-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 § 74
Chef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-02-20
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet kompletteras med yttrande från stöd och omsorgsnämnden innan
ärendet tas upp till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att Flyktingmottagningen organisatoriskt
flyttas från Stöd och Omsorgsnämnden till kommunstyrelsens verksamhet
Medborgarservice, enheten Arbetsmarknad.
2. Enheten byter namn till Arbetsmarknads- och Integrationsenheten.
3. Den organisatoriska förändringen träder i kraft från och med 2017-08-01.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Verksamhetschef stöd och omsorg
Nämndsekreterare stöd och omsorg
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2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/144.04

Ekonomirapport per 2017-02-28- kommunstyrelsen
Årsprognosen per 2017-02-28 för Kommunstyrelsen visar på +156 tkr.
RIB-avtal för 2017 kommer att påverka årsprognosen för Räddningstjänsten,
men förhandlingarna är inte klara ännu på lokal nivå och därför ges
årsprognosen vid tertialrapporten.
Överskott som redovisar är bland annat lönekostnader för AME, försäljning
av villatomt och verksamhetskostnader för IT.
Underskott som redovisas är högre verksamhetskostnader än budgeterat för
Gator, vägar och parker och Överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 § 75
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-03-20
Ekonomirapport kommunstyrelsen 2017-02-28
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomirapport per 2017-02-28 för kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/73.10

Kommunrevisorerna och KPMG. Granskning av
kommunens intäktsprocess
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört
en granskning av kommunens intäktsprocess.
Syftet med granskningen har varit att övergripande belysa kommunens
väsentliga intäktsflöden.
Förvaltningens förslag på förbättringsåtgärder med anledning av revisorernas
rekommendationer;
Kommunen har inlett förbättringsarbete för att förstärka backup-funktionen
gällande kundfakturering. I tillägg har e-tjänst införts som leder till
förbättrad säkerhet avseende underlag för fakturering av
barnomsorgsavgifter.
Avstämning kommer att ske månadsvis för beviljade bygglov samt
livsmedelskontroller för att säkerställa att det som enligt underlagen ska
faktureras verkligen blir fakturerat.
Fakturerings- och intäktsprocessen kommer att beaktas i utformningen av
framtida internkontrollplan.
Fastställda rutiner för inkasso- och kravverksamhet följs upp kvartalsvis och
handlingsplan utformas för att säkerställa att kravverksamheten sker på
likartat sätt i hela organisationen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 § 76
Verksamhetschef ekonomi 2017-03-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Framtagna förbättringsåtgärder med anledning av revisorernas granskning av
kommunens intäktsprocess godkänns.
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2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2015/502.04

Årsredovisning för Årjängs kommun 2016
Årjängs kommuns ekonomiska resultat för 2016 är på 29,1 mnkr. Det är 17,4
mnkr bättre än budget.
Kommunens resultat är 5,1 % i förhållande till vad kommunen under året fått
in i skatter och statsbidrag.
Resultatet möjliggör en avsättning av årets resultat med 22,3 mkr till
kommunens resultatutjämningsreserv.
Årjängs kommun har investerat för 19 mnkr under året. Det är mycket lägre
än den budgeterade investeringsutrymmet.
Av kommunens fyra övergripande mål har 3 uppfyllts under året.
Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning har uppfyllts under
året.
Kommunkoncernens resultat, dvs inkluderat bolagen, är 10,6 mnkr.
Årjäng har vid årsskiftet en befolkning på 9 958 vilket är en ökning från
förra årsskiftet med 89 personer.
Beslutsunderlag
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 § 77
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-03-15
Årsredovisning Årjängs kommun 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Årjängs kommun 2016 godkänns.
2. Avsättning med 22 313 392 kr av årets resultat görs till
resultatutjämningsreserven.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2016/352.03

IT-verksamhet i Årjängs kommun
Årjängs kommun köper tjänst avseende IT-ledningsfunktionen från Säffle
kommun sedan 2013. På kommunstyrelsens möte den 6 december 2016
beslutades att kommunchefen skulle säga upp avtalet om gemensam ITledningsfunktion med Säffle kommun. Kommunerna har nu tecknat en
gemensam överenskommelse om att avsluta avtalet i förtid och det löper ut
per 2018-02-28. Kommunchefen fick även i uppdrag att utreda och redovisa
olika förslag på hur IT-verksamheten i Årjängs kommun ska organiseras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 § 79
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-03-20
Extern utredning 2017-03-24
Utredning om alternativa driftsformer av IT-verksamheten
Överenskommelse om avslutande av avtal, dat 2016-12-20
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-06 § 207
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-11-28 § 220
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2016-11-21
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-22 § 12
Avtal med Säffle kommun om IT-ledning, daterad 2012-12-18
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att upphandla IT-verksamheten.
2. Uppdraget återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 13
september 2017.
Beslutet skickas till
Kommunchefen, IT-chefen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2016/360.80

Taxor och avgifter för Kultur och fritidsnämnden 2017
Kultur och fritidsnämnden har alltid haft med sina taxor och avgifter i
budgetarbetet. Dessa taxor och avgifter ska redovisas och beslutas av
kommunfullmäktige.
Förslag till taxor och avgifter avser:
- Hyreskostnader i gymnastiksalar och sporthallar
- Avgifter Årjängs Bad- och friskvårdscenter
- Kontrollarvode vid föreningsdrivna lotterier
Kultur och fritidsnämndens taxor och avgifter återremitterades till nämnden
av kommunstyrelsen 2016-12-06 för ytterligare utredning angående
procentsats för sociala avgifter i kontrollarvode för föreningsdrivna lotterier
samt utreda om ledsagare enligt LSS ska kunna få kostnadsfritt inträde på
Årjängs Bad- och friskvårdscenter.
Kultur och fritidsnämnden har nu lämnat ett yttrande på utredningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 § 84
Kultur och fritidsnämnden 2017-03-21 § 13
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2017-03-13
Kommunstyrelsen 2016-12-06 § 203
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 216
Kultur och fritidsnämnden 2016-10-25 § 73
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-04 § 53
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2016-09-16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av återrapporteringen från kultur och
fritidsnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kultur och fritidsnämndens förslag till taxor och avgifter 2017 antas.
2. Taxorna och avgifterna gäller från och med 1 maj 2017.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

Dnr KS 2017/131.53

Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2018-2020
Årjängs kommun ska till Trafikverket senast 28 april inkomma med ansökan
om förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2018-2020.
Årjängs kommun har år 2019, avsatt 800 tkr för projektering av
ombyggnation på busstationerna i Årjäng och Töcksfors.
Det finns även ett förslag på en investering på ombyggnation av Årjängs och
Töcksfors busstationer. Finansieringen skulle då genomföras genom att
Årjängs kommun investerar 2 mkr och 2 mkr finansieras genom statsbidrag.
På arbetsutskottets sammanträde 2017-03-15 står det fel summa i punkten 1 i
beslutet. Det står ”Ja till investeringen gällande Töcksfors busstation år 2020
på 1 mkr”. Summan ska vara 2 mkr, och beslutet behöver revideras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 § 85
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15 § 67
Ansökan från Trafikverket 2017-02-21
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunchefen får i uppdrag att svara Trafikverket och Värmlandstrafik
enligt följande:
1. Ja till investeringen gällande ombyggnation av busstationerna i Årjäng
och Töcksfors år 2020 och 2021 på 4 mkr.
2. Årjängs kommun önskar ytterligare dialog med Trafikverket under
projekteringen år 2019 bland annat kring närliggande räddningsstation i
Töcksfors.
3. Kommunchefen får även i uppdrag att kommunicera redan nu med
Trafikverket och Värmlandstrafik, behovet av en handikapp påstigning vid
busstationen i Årjäng.

Forts.
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Diarienummer

2017-04-05

KS 2017/23.01

§ 65 forts.
Protokollsanteckningar
Värmlandstrafik har som målsättning att flytta över sjuk/färdtjänstresenärer
till den ordinarie linjetrafiken på så sätt att färdtjänstberättigad resenär blir
hämtad i hemmet av Värmlandstrafiks mindre fordon. Byte till ordinarie
linjebuss ska ske vid tillgänglighetsanpassad hållplats.
I dagsläget finns tillgänglighetsanpassade hållplatser vid handelsparken i
Töcksfors, Rössbyn, Skålerud i Holmedal och Myrås i Sillerud. I Årjängs
tätort, där de flesta människor bor, saknas helt tillgänglighetsanpassad
hållplats.
Det bör även nämnas att vad gäller den linje som överlägset flest
kommuninnevånare använder sig av, linje 700, så har boende i Töcksfors
tätort, förutom den tillgänglighetsanpassade hållplatsen vid handelsparken, 5
övriga hållplatser, busstationen, Solgården, Sveavägen, Sandviksvägen och
Ståltorpsvägen, att välja på. Boende i Årjängs tätort har endast Årjängs
busstation att välja på.
Centerpartiet anser att ombyggnation behöver ske av båda busstationerna
men föreslår att satsningarna utgår från där behovet är störst och förordar
därför att ombyggnationen av Årjängs busstation prioriteras.
Kent Norman (C)
Anette Eriksson (C)
Esbjörn Andersson (C)
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2017-04-05

KS 2017/23.01

§ 66

Återredovisning från grupparbetet i Sunne 23-24 feb
Den 23-24 februari var kommunstyrelsen, nämndordförandena,
representanter från oppositionen i varje nämnd samt kommunchefens
ledningsgrupp på en gemensam budgetöverläggning i Sunne.
Kommunchefen återredovisar på dagens sammanträde vad som gemensamt
framkom från grupparbetena och presenterade också vilka
utvecklingsområden som verksamheterna kommer att arbeta vidare med.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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