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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.35–17.30

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S), Ej § 97
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (L)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S), Jäv § 96, 110
Birger Pettersson Wiik (S), Ej § 116 tom. 15:20
Kent Norman (C), Jäv §§ 96, 110
Anette Eriksson (C)
Esbjörn Andersson (C), Ej § 116 tom. 15:20
Magnus Andreasson (L), ersättare
Mårten Karlsson (S), ersättare
Thord Andersson (C), ersättare §§ 96-97, 110
Lisbeth Karlsson (C), ersättare §§ 96, 110, Ej § 116 tom. 15:20

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Annelie Pettersson, VD Årjängs Nät AB § 96
Matts Wignell (C), ej tjänstgörande ersättare, Ej § 116 tom. 15:20

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2017-06-08

Paragrafer

89 - 116

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer Ej § 97

Kjell-Arne Ottosson § 97

Justerare

Anette Eriksson

Mårten Karlsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-07

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2017-06-30
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§ 89

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/64.01

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Drifts- och servicenämnden, protokoll 170331.
2. Skrivelse från föräldrar vid förskolan Junibacken, tillagningskök i
kommunens förskolor.
3. Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal, Erbjudande om partnerskap
för Dalslandsstugan.
4. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 170508.
5. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 170508.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 90

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/64.01

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2017-05-10, 201705-11 och 2017-05-24.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 91

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/164.04

Begäran från Rolf Emanuelsson om uppräkning av
ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Rolf Emanuelsson (C) ansöker om att få en högre ersättning för förlorad
arbetsförtjänst då den senaste beräkningen är gjord 2012.
Beslutsunderlag
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 § 109
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-04-27
Skrivelse ink 2017-03-30
Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan avslås då ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ej kan styrkas.
Beslutet skickas till
Kommunchefen, Rolf Emanuelsson (C)
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§ 92

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

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.
Ärendet återremitteras på kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-05 till
samhällsbyggnadsavdelningen för att utreda de juridiska förutsättningarna
samt långsiktiga ekonomiska konsekvenserna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 § 110
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-04-20
Kommunstyrelsens 2017-04-05 § 58
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-29 § 73
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-03-22
Värdering
Förslag till köpekontrakt
Budgivningshistorik
Yrkanden
Mikael Olsson (M) yrkar på att kommunstyrelsen avstår från försäljningen.
Anette Eriksson (C) yrkar på att Årjängs kommun genomför försäljningen i
enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Mikael Olssons (M) yrkande mot Anette Erikssons (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Olssons
(M) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avstår från försäljningen.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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§ 93

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2016/209.10

Medborgarförslag - Iordningställande av tidigare
grönyta
Urban Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att
iordningställa tidigare grönyta vid Årjängs Friskvårdscenter, som i dag
används som parkeringsplats.
I detaljplan är området utpekat som en byggrätt för bostäder med en ny
lokalgata som går nordost om byggrätten och förbinder Kvarnåsgatan med
Nertomtvägen. Marken har inte färdigställts enligt detaljplanen från 2006
utan har fungerat som en provisorisk parkeringsplats efter att byggmaterial
från torgbygget fraktats bort. Vår och höst så har den mjuka marken körts
sönder och bilar parkerats kors och tvärs på bl.a. kommunens gräsmattor.
I avvaktan på att politiska beslut och medel ska tillskjutas för att bygga om
markytan så kommer samhällsbyggnadsavdelningen att under maj månad
sätta kantsten och grusa upp parkeringen för att ge ett trevligare utseende och
samtidigt inte strida mot detaljplanen. Befintliga gräsytor kommer också att
kompletteras med jord och nytt gräs kommer att sås som ersättning för det
sönderkörda.
Förslagsställaren föreslår även att ett friluftsgym skapas men det är en fråga
som kan vara aktuell den dagen politiken beslutar om hur området ska
utformas.
Samhällsbyggnadsavdelningen beräknar att åtgärden finansieras inom
befintlig driftbudget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 § 111
Verksamhetschef samhällsbyggnad och gatuchefens tjänsteskrivelse 201705-02
Kommunfullmäktige 2017-02-20 § 24
Medborgarförslag- Iordningställande av tidigare grönyta 2016-05-24.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Frågeställningarna i medborgarförslaget beaktas när
samhällsbyggnadsavdelningen iordningställer markområdet.
2. Att medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2015/372.01

Arbetsordning för arbetsmarknadsenheten AME
Chef medborgarservice har fått i uppdrag att ta fram en beskrivning på hur
AME arbetar med de inskrivna, en så kallad arbetsordning.
Upplägget för den som ska skrivas in i AME är att det börjar med ett samtal
och en inskrivning. Under den första veckan görs det sedan en individuell
handlingsplan och för att utveckla den inskrivne används sedan att antal
metoder/verktyg. Dessa beskrivs utförligt i bilaga 1. Metoderna/verktygen är
väl beprövade och vanliga inom denna typ av verksamhet och några av dem
används mer än andra. Alla metoder/verktyg används inte på samtliga
inskrivna utan arbetsordningen anpassas efter varje individs status och
utifrån vilka steg de har tagit i utvecklingen. De vanligaste metoderna är
Arbetsmarknadscoachning, Motiverande samtal (MI) samt 7tjugometoden.
Förutom att använda sig av de olika metoderna har det även byggts upp 15
stycken arbetsförmågestationer som ska testa arbetsförmågan. Stationerna
har byggts i samarbete med Arbetsförmedlingen och har även godkänts av
dem.
Arbetsordningen för den inskrivne:
1. Samtal med inskrivning, dag 1
2. Individuell handlingsplan, första veckan
3. Olika metoder används i arbetet beroende på individ, återkommande
4. Arbetsförmågebedömning, återkommande
5. Arbetsträning på AME eller annan kommunal verksamhet
6. Praktik hos företagare eller kommun
7. Utskrivning från AME senast inom tre år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 § 112
Chef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-03-30
Metodbeskrivning för AME
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-09 § 193
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse daterad 2016-09-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-28 § 235

Forts.
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Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

§ 94 forts.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner den upprättade arbetsordningen för
arbetsmarknadsenheten med följande tillägg:
Mellan punkt 6 och 7 i arbetsordningen så ska utvärdering och
avslutningssamtal genomföras.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
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§ 95

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2016/128.04

Borgensavgift för Årjängs Bostads AB (ÅBAB)
Årjängs Bostad har enligt styrelsebeslut gett VD för bolaget i uppdrag att
göra en skrivelse till kommunen angående nivån på borgensavgiften.
I skrivelsen finns yrkande om en halvering av borgensavgiften för att
förbättra bolagets likviditet samt att en marknadsanpassning därmed kan ske
till jämförbara bostadsbolag i Värmland.
Enligt lagen om allmännyttiga bostadsbolag skall kommunala bostadsbolag
drivas utan konkurrenssnedvridningar. Lagen innebär bland annat att
kommunerna, i de fall de går i borgen, ska ta ut en marknadsmässig avgift
för att kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär för det
kommunala bostadsaktiebolaget.
Borgensavgiften som kommunen tar ut skall avspegla skillnaden i
räntevillkor för bostadsbolaget utan kommunal borgen.
Lagen infördes år 2011 och kommunfullmäktige beslutade då om ny
bolagsordning och ägardirektiv med anledning av den nya lagen.
Borgensavgiften höjdes då från 0,25 % till 0,40 % för att bolaget därmed inte
skulle gynnas ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.
Förvaltningens förslag är att begäran om sänkning av borgensavgiften från
0,40 % till 0,20 % avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 § 113
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-04-18
Styrelseprotokoll ÅBAB 170329 § 44
Tjänsteskrivelse angående borgensavgift VD ÅBAB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Begäran om en halvering av borgensavgiften för Årjängs Bostad från 0,40%
till 0,20% avslås.

Justerandes sign

11 (38)

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 96

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/203.04

Årsredovisning 2016 Årjängs Nät AB
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 för
Årjängs Nät AB har upprättats.
Bolaget har som uppgift att inom Årjängs Kommun erbjuda digital
kommunikation till alla hushåll, företag och offentliga verksamheter samt
bygga, äga och förvalta fiberoptiskt nät samt bedriva därmed jämförlig
verksamhet.
2016 års resultat uppgick till 0,3 mkr.
Årjängs kommun har inget avkastningskrav riktat till bolaget.
Eget kapital uppgår till 1,5 mkr enligt upprättad balansräkning för år 2016.
Bolagets soliditet uppgår till 5,0 % år 2016, vilket är en ökning från
föregående år (4,8 %).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 § 114
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-04-27
Årsredovisning Årjängs Nät AB 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för Årjängs Nät AB 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.
Jäv
Kristina Kristiansson (S) och Kent Norman (C) deltar inte i beslutet på grund
av jäv.
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Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2016/302.04

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Årsredovisning för samordningsförbundet har översänts till kommunen.
Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Samordningsförbundets ändamål är att uppnå en effektivare
resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensam organisering
kring behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
Sammantaget präglas året av förändringar mot mer integrerade former för
samverkan, Flera insatser övergick från individ-inriktade till ökat fokus på
hur ordinarie myndigheters resurser kan bli effektivare.
Upprättad årsredovisning avseende 2016 visar ett resultat på +0,1 mkr.
För 2016 uppgår det egna kapitalet till 0,8 mnkr vilket innebär att förbundet
följer rekommendationen som innebär att eget kapital skall motsvara max 20
% i förhållande till erhållna bidrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 § 114
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-05-02
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016, Samordningsförbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng 2016 godkänns.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle,
Årjäng beviljas ansvarsfrihet för år 2016.
Jäv
Daniel Schützer (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/160.13

Erbjudande om delägarskap - förvärv av aktier, i Inera
AB.
Erbjudandet att förvärva fem aktier i Inera AB till ett värde av 42 500 kr har
inkommit från SKL.
Företaget Inera AB har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner
och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Styrelsen för SKL beslutade den 7 oktober 2016 att SKL Företag AB
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.
Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner
erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som
landsting och regioner.
Hittills har företagets verksamhet varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg
och samhällsbyggnad.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling.
Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av
digitalisering i offentlig sektor.
Förvaltningens förslag är att förvärva fem aktier till ett värde av 42 500 kr.
Finansieringen sker via rörelsekapitalet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 § 116
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-04-05
Missiv från SKL
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
Ägardirektiv, bilaga 5

Forts.
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Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

§ 98 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
3. Finansieringen sker via rörelsekapitalet.
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Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/179.29

Skrivelse från elevrådet på Nordmarkens skola
Elevrådsrepresentanter på Nordmarkens skola har inkommit med en
skrivelse till kommunen med en önskan om att övervakningskameror ska
sättas upp inne i skolan.
När Nordmarkens skola byggdes fördes en diskussion om
kameraövervakning. Det man kom fram till var att i projektet så ingick
kameraövervakning utomhus för att skydda byggnaden men inte inomhus
eftersom skolan endast är öppen dagtid och är då bemannad. Genom åren
som skolan varit i drift så har mycket skadegörelse skett vilket har lett till att
kommunen arbetat fram handlingsplaner för att komma till rätta med detta.
Samhällsbyggnadsavdelningen har under våren 2017 inte fått några signaler
om en ökad skadegörelse utan enstaka händelser har rapporterats till
fastighetsenheten för åtgärd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-10 § 118
Verksamhetschef samhällsbyggnad 2017-04-28
Skrivelse från elevrådet till Årjängs kommun, 2017-03-16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att elevrådets skrivelse skickas vidare
till barn och utbildningsnämnden då kameraövervakning av verksamheten i
Nordmarkens skola inte lyder under kommunstyrelsens ansvar.
Beslutet skickas till
Barn och utbildningsnämnden
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 100

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/230.04

Omdisponering investeringsmedel 2017- barn och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden begär att få omdisponera investeringsmedel
för 2017 på grund av ändrade förutsättningar. Byggnation av skolor och
förskolor har ännu inte beslutats och det finns andra projekt som nämnden
bör göra 2017 istället. Investeringsmedel för byggnationerna har flyttas fram
i tid och vi har tidigarelagt en del andra projekt samt lagt till några nya.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 127
Barn och utbildningsnämnden 2017-05-09 § 36
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2017-04-18
Omdisponering investeringsmedel 2017 2017-04-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens förslag till omdisponering godkänns.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 101

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/100.10

Remiss nr 2 angående bildande av Regionkommun
Värmland
Ett förslag till bildande av regionkommun Värmland 2019 har tagits fram
och har under våren varit ute på remiss hos länets kommuner, de politiska
partierna, Länsstyrelsen och Karlstads Universitet.
Flertalet av kommunerna samt de politiska partierna ställer sig positiva till
bildandet av Regionkommun Värmland 2019 efter remissomgång 1.
Kommunerna har begärt vissa kompletteringar och förtydligande av
förslaget. Förslaget har nu reviderats och kompletterats utifrån inkomna
synpunkter, och skickas nu ut på en förnyad remiss.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 128
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-09
Förslag till remissvar nr 2
Remiss nr 2, 2017-05-08
Remissvar från Årjängs kommun på remiss 1 2017-03-27
Kommunfullmäktige 2017-03-27 § 32
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-02-15
Remiss nr 1, 2017-02-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till remissvar version nummer 2, antas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 102

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2016/178.29

Färdigställande av Hus 4 och 5, Kyrkerud
Ombyggnationen till boende för ensamkommande barn av hus 4 och 5 på
Kyrkeruds Folkhögskola är nu klar, men har blivit 340 tkr dyrare än vad som
tidigare har beräknats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 129
Fastighetsingenjören och verksamhetschef stöd och omsorgs tjänsteskrivelse
2017-05-08
Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 175
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ta samtliga medel, 340 tkr, från de statliga
medel för ensamkommande barn som disponeras av stöd och
omsorgsnämnden, för att täcka de ökade kostnaderna för hus 4 och 5 på
Kyrkerud.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 103

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2016/103.10

Konsultkostnader för utredning- Årjängs Bad och
friskvårdscenter
Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda
Årjängs Bad- och Friskvårdscenters framtid. I detta arbete ingår att utreda
statusen på hela anläggningen. För detta behöver en konsult med
specialområde simhallar anlitas. Samhällsbyggnadsavdelningen har
upphandlat en konsult till en kostnad av 118 tkr.
Verksamhetschef medborgarservice och kommunchefen föreslår att
samhällsbyggnadsavdelningen får ett tilläggsanslag på 118 tkr för att täcka
kostnaden för en konsult. Kostnaden tas från kommunstyrelsens odefinierade
utrymme.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 130
Verksamhetschef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-05-11
Kommunstyrelsen 2016-12-06 § 192
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 § 205
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2016-09-30
Kommunfullmäktige 2016-06-27 § 107
Chef medborgarservice och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 201605-18
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsavdelningen får ett
tilläggsanslag på 118 tkr för konsultkostnader för utredning av Årjängs badoch Friskvårdscenter.
2. Kostnaden tas från kommunstyrelsens odefinierade utrymme.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Verksamhetschef medborgarservice
Förvaltningsekonom KS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 104

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/144.04

Tertialrapport 2017-04-30- kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen beräknas bli -275 tkr.
Överskotten beror på försäljning av villatomt, försäljning av brandstation i
Lennartsfors, AME har lägre arbetskostnaderna, IT har lägre
verksamhetskostnader m.m.
Underskotten beror på att Överförmyndarnämnden, trafikbelysning, park,
ägarbidraget för Värmlandstrafik, ombyggnation av Kyrkerud m.m. har
högre kostnader än budgeterat.
Ett separat ärende som avser omföring av 340 tkr från EKB till
driftsprojektet ombyggnation av Kyrkerud kommer att föreslås, med den
förändringen kommer Kommunstyrelsens få sin årsprognos i balans.
Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag på kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-05-24 att utreda förslag på åtgärder på gator, vägar och
parker. Verksamhetschef samhällsbyggnad har till dagens sammanträde
redovisat förslag på åtgärder för att minska underskottet och det är intäkt
från försäljning av virke under året på 510 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 147
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse med återrapportering av
uppdrag 2017-05-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 131
Förvaltningsekonomen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-12
Tertialrapport per 2017-04-30
Kommunstyrelsens beslut
1. Tertialrapport per 2017-04-30 för kommunstyrelsen, godkänns.
2. Återredovisningen från samhällsbyggnadsavdelningen godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Förvaltningsekonom KS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 105

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/226.04

Tertialrapport 2017-04-30 EKB
Projektet visar ett underskott på -3 602 tkr vid utgången av första tertialet.
Det beror på att återsökt ersättning släpar. Migrationsverket har börjat
handlägga ansökningar i något snabbare takt.
Stöd- och omsorgsnämndens överskott av statsbidrag som vid årsskiftet var
9 507 tkr förväntas minska med det som återstår av ombyggnation Kyrkerud,
samt hyra för Claravillan som står tom från 1 april. Överskottet förväntas
därför att uppgå till ca 5 800 tkr vid årets slut.
Övriga nämnder visar inga avvikelser i årsprognosen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 135
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2017-05-10
Tertialrapport EKB dat. 2017-05-10
Kommunstyrelsens beslut
Tertialrapport per 2017-04-30 för EKB godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonomen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 106

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/144.04

Tertialrapport 2017-04-30 Årjängs kommun
Prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat på +20,3 mkr och det är en
förbättring gentemot budget med + 5 mkr.
Nämndavvikelsen förväntas totalt för året att uppgå till – 3 mkr. Den
negativa avikelsen återfinns inom Barn- och utbildningsnämnden med -2,8
mkr samt inom Kommunstyrelsen med -0,3 mkr. Stöd och omsorgsnämnden
redovisar ett överskott på +0,1 mkr.
Skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas att öka med + 5 mkr
jämfört med budgetförutsättningarna.
Finanskostnaderna beräknas leda till en förbättring i jämförelse med budget
med + 3 mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav på sammanträdet 2017-05-24 de
nämnder som redovisar underskott i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan för
att få en budget i balans.
Barn och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har till dagens
sammanträde redovisat vardera åtgärdsplan för att få en budget i balans.
Barn och utbildningsnämndens förslag till åtgärder för de 2,8 miljonerna är
att äska 1,2 miljoner kronor från stöd och omsorgsnämndens överskott från
asylbudgeten samt ansöka om riktat statsbidrag för nyanlända i
gymnasieskola med 1,6 miljoner kr.
Verksamhetschef samhällsbyggnad redovisar en intäkt på 510 tkr för
försäljning av virke under året vilket gör att underskottet på 300 tkr är
finansierat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 148
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-05-29
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-23 § 30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 133
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2017-05-18
Tertialrapport per 2017-04-30 Årjängs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Återredovisningen från nämnderna godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tertialrapport per 2017-04-30 för Årjängs kommun, godkänns.
Forts.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

§ 106 forts.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom BUN
Förvaltningsekonom KS
Verksamhetschef barn och utbildning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 107

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/112.04

Budget för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige skall den 19 juni fatta beslut om driftplan 2018-2020,
investeringsbudget 2018-2020, nämndmål med målindikatorer, finansiella
mål, lånestock samt skattesats.
Årjängs kommun budgeterar ett resultat för 2018 på 16,7 mnkr.
Relateras kommunens budgeterade resultat till skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning beräknas kommunens resultat att hamna på
2,8 %.
Resultaten under 2019 och 2020 budgeteras till 1,0 % samt 2,0 %.
Årjängs kommuns investeringsvolym beräknas under 2018 uppgå till
64,6 mkr inkluderat skolinvestering.
Totalt under perioden mellan 2018 till 2020 beräknas kommunen investera
för 215,6 mnkr. Volymen är större under periodens två första år då
skolinvesteringen förväntas genomföras.
Barn och utbildningsnämnden och stöd och omsorgsnämnden fick i uppdrag
på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-24, att
komplettera sina mål till dagens sammanträde.
Centerpartiet lämnar på dagens sammanträde ett eget budgetförslag för
2018-2020.
Beslutsunderlag
Centerpartiets budgetförslag 2018-2020 ink. 2017-06-07
Verksamhetschef barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-06-02
Stöd och omsorgsnämnden 2017-06-01 § 59
Budgetdokument dat. 2017-05-31
Förslag till rambudget 2018-2020 från Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna 2017-05-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 134
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på majoritetens budgetförslag med två ändringar:
1. Kommunstyrelsens budgetram för år 2019 och 2020 ökar med 50 tkr.
Budget för finansiella kostnader för år 2019 och 2020 minskar med 50 tkr.
2. Barn och utbildningsnämnden, stöd och omsorgsnämnden och kultur och
fritidsnämndens gemensamma mål och målindikatorer justeras till
kommunfullmäktiges sammanträde.
Centerpartiet yrkar på sitt eget förslag till budget för 2018-2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

§ 107 forts.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två budgetförslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag med tillägget :
Kommunstyrelsens budgetram för år 2019 och 2020 ökar med 50 tkr. Budget
för finansiella kostnader för år 2019 och 2020 minskar med 50 tkr.
Kommunstyrelsens beslut
Barn och utbildningsnämnden, stöd och omsorgsnämnden och kultur och
fritidsnämndens gemensamma mål och målindikatorer justeras till
kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftsplan 2018 fastställs till:
- Bygg och miljönämnden 4 856 tkr
- Kommunstyrelsen 120 500 tkr
- Kultur och fritidsnämnden 16 896 tkr
- Barn och utbildningsnämnden 228 206 tkr
- Stöd och omsorgsnämnden 192 743 tkr
- Justering finans drift 15 300 tkr
- Centralt utrymme lönesatsning 2 100 tkr
- Centralt utrymme skolinvestering 1 000 tkr
- Avgår internredovisning -45 654 tkr
- Avskrivningskostnad 35 500 tkr
Verksamhetens nettokostnader 571 447 tkr
2. Skattesatsen för 2018 fastställs till 22,45 kr
3. Låneramen för 2018 fastställs till 236 mnkr, vilket innebär en ökning med
13 mnkr i jämförelse med 2017.
4. Investeringsbudget för år 2018 fastställs totalt till 19 635 tkr exklusive
skolinvestering.
5. Årets resultat för 2018 budgeteras till 16 735 tkr.
6. Det finansiella målet för 2018 fastställs till;
- resultatnivå 2,8 % av summa skatter och statsbidrag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

7. Nämndmål samt målindikatorer daterade 2017-05-19 kompletteras
med indikatorernas mätbarhet för stöd och omsorgsnämnden och barn och
utbildningsnämnden.
Flerårsplan 2019-2020 fastställs till:
1. Flerårsplan för drift 2019-2020 fastställs till:
2019 (tkr)

2020 (tkr)

4 830

4 806

Bygg och miljönämnden
Kommunstyrelsen

114 733

113 791

Kultur och fritidsnämnden

16 815

16 734

Barn och utbildningsnämnden

226 859

225 650

Stöd och omsorgsnämnden

191 711

190 684

17 300

17 500

- Justering finans drift

- Centralt utrymme skolinvestering 14 800 tkr
- Ökning ram

17 146

- Centralt utrymme
Avgår internredovisning
Avskrivningskostnad

7 900
32 549
1 952

- 45 654

-45 654

34 900

Verksamhetens nettokostnader 593 440

34 200
600 112

2. Låneramen för 2019 fastställs till 316 mnkr vilket innebär en ökning
med 80 mnkr i jämförelse med 2018.
3. Låneramen för 2020 fastställs till 283 mnkr vilket innebär en minskning
med 33 mnkr i jämförelse med 2019.
4. Årets resultat för 2019 budgeteras till 6 244 tkr.
5. Årets resultat för 2020 budgeteras till 12 292 tkr.
6. De finansiella målen för 2019 och 2020 fastställs till;
- resultatnivå 1 % av summa skatter och statsbidrag för 2019 och 2 % av
summa skatter och statsbidrag för 2020.
- investeringar ska vara självfinansierade för 2020.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget budgetyrkande.
Forts.
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KS 2017/25.01

§ 107 forts.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef barn och utbildning
Verksamhetschef stöd och omsorgsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 108

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/200.53

Framtida organisering och finansiering av
kollektivtrafiken i Värmland
Under 2016 genomfördes en utredning kring framtida organisering och
finansiering av kollektiv- och linjetrafiken. Utredningen genomfördes i nära
samverkan mellan Region Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads
kommun. En politiskt sammansatt styrgrupp med representanter från dessa
organisationer ledde utredningsarbetet. Utredningen genomfördes av KPMG.
En slutrapport redovisades i december 2016 och utgör en grund för fortsatt
beredning och ställningstagande.
En arbetsgrupp med representanter från region Värmland, Landstinget i
Värmland och sex kommuner har sedan haft i uppdrag att utarbeta ett
slutgiltigt förslag.
I ett första steg har arbetsgruppen utarbetat ett förslag till principiell
inriktning som är utskickad för samråd med samtliga kommuner och
landstinget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 135
Synpunkter på förslaget från Centerpartiet 2017-05-24
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-17
Förslag till samrådssvar 2017-05-17
Samrådsunderlag Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken
i Värmland 2017-04-10
Yrkanden
Anette Eriksson (C) yrkar på Centerpartiets förslag till samrådssvar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anette Erikssons (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till samrådssvar angående framtida organisering och finansiering av
kollektivtrafiken i Värmland, antas.

Forts.
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Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

§ 108 forts.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 109

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2014/9.20

Detaljplan Årjäng Ekenäs 1:168
Detaljplan för Ekenäs 1:168 syftar till att möjliggöra byggande av
enbostadshus – i huvudsak fritidshus – på fastigheten Ekenäs 1:168 belägen
vid sjön Lelångs östra sida. Genom förbättring av befintlig bilväg och
gångstigar i området kan tillgängligheten till stranden och badplatsen bli
avsevärt bättre än idag.
I den nyligen lagakraftvunna Översiktsplanen för Årjängs kommun finns
området med som ett LIS-område, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
och detaljplaneförslaget bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan.
Planarbetet handläggs med ett normalt förfarande i enlighet med PBL
2010:900. Under 2015 togs ett planprogram fram för området.
Detaljplanen har därefter samråtts (2016) samt varit föremål för granskning
(2017) och ska nu antas.
Detaljplanen har bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan varför
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats vilken också finns
tillgänglig för granskning under samma tid som planförslaget.
Samhällsbyggnad bedömer att planen med dessa ändringar och
förtydliganden är redo att antas i enlighet med PBL 2010:900.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens yttrande 2017-06-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-24 § 136
Bygg och miljönämnden 2017-05-24 § 69
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2017-05-24 § 59
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2017-05-17
Planbeskrivning för Ekenäs 1:168 – Antagandehandling 2017-05-17
Plankarta för Ekenäs 1:168 – Antagandehandling 2017-05-17
Granskningsutlåtande för Ekenäs 1:168 – Antagandehandling 2017-05-17
Miljökonsekvensbeskrivning för Ekenäs 1:168 – Antagandehandling
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Årjäng Ekenäs 1:168, antas.
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§ 110

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/246.04

Ansökan om borgensåtagande för fiberutbyggnad i
Årjängs tätort samt ansökan om amorteringsfrihet för
det kommunala lånet 2017- Årjängs Nät AB
Årjängs Nät AB ansöker om att få skjuta upp amorteringen av det
kommunala lånet till år 2018 samt att Årjängs kommun ingår borgen för
bolagets låneförpliktelser upp till 10 mnkr.
Kommunen har lånat ut 17,9 mnkr till Årjängs Nät AB. Det motsvarar
kommunens del av åtagandet i EU-projektet ”Fibernätverk i Årjängs
kommun”.
Enligt ägardirektivet skall utlåningen till Årjängs Nät AB under tiden för
projektering och utbyggnad vara amorterings- och räntefritt.
Bolagets ansökan grundar sig på en intensiv investeringsperiod på grund av
utbyggnaden av tätortsnätet. Detta leder till ett stort behov av likvida medel.
I tillägg till amorteringsfritt lån ser bolaget också behov att höja
borgensramen från 7,1 mnkr till 10 mnkr.
Förslaget till beslut är att ansökan från Årjängs Nät AB om amorteringsfritt
lån för 2017 godkänns samt att bevilja en höjning av borgen upp till 10
mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 141
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-05-31
Ansökan om uppskjuten amortering för Årjängs Nät AB
Ägardirektiv för Årjängs Nät AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansökan från Årjängs Nät AB om amorteringsfritt lån för 2017 godkänns.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Årjängs Nät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 10 000
000kr (10 mnkr), jämte därpå löpande ränta.
Jäv
Kristina Kristiansson (S) och Kent Norman (C) deltar inte i beslutet på grund
av jäv.
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2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/158.12

Skyltning i Årjängs kommun
Behov av enhetlig och aktuell skyltning som stärker kommunens varumärke
har tydligt framkommit i arbetet med Näringslivs och tillväxtstrategin och
dess prioriterade aktiviteter. Nordmarkens Näringsliv har även de påtalat
behovet.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 5 april 2017 fick
kommunchefen i uppdrag att utreda vilken typ av skylt/skyltar kommunen
skulle ha, antal och geografiskt var skyltarna skulle finnas samt ta fram ett
kostnadsförslag för detta. Kommunchefen har nu tagit fram ett förslag på hur
skyltningen ska se ut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 §
Näringslivsutvecklaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-05-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05 § 83
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra förslaget till skyltning i
Årjängs kommun.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens odefinierade utrymme.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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Dnr KS 2017/221.90

Ansökan om stöd till förstudie ”Nordmarkens
näringsliv - En dörr in för tillväxt”
Nordmarkens Näringsliv bildades 2008 med syfte att samla alla företagare i
Årjängs kommun. Sedan starten har föreningen engagerat sig i det lokala
näringslivets förutsättningar och drivit på i både utvecklingsfrågor och
aktuella frågor som varit strategiskt viktiga. Näringslivsföreningen fungerar
som ett bollplank och samarbetspartner till kommunen.
På senare tid har styrelsen för Nordmarkens Näringsliv känt ett behov av att
lyfta föreningens arbete till en ny nivå. Styrelsen har diskuterat olika
alternativ för att nå de långsiktiga målsättningarna. En möjlig strategi är att
hitta en mer hållbar driftsform, t ex. ett AB Nordmarkens Näringsliv med
både större resurser och ett vidare ansvar för näringslivsfrågor. Ett annat
alternativ kan vara t ex. underavdelning till Handelskammaren i Värmland.
Nordmarkens Näringsliv vill satsa på en utveckling av föreningens arbete
och avser att närmare undersöka dessa alternativ i en förstudie. I förstudien
vill man se över liknande verksamheter i andra kommuner och av olika
möjliga verksamhetsformer inklusive konsekvensbeskrivningar.
Resultatet av förstudien ska sedan ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsoch implementeringsprojekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 144
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse 2017-05-22
Ansökan om stöd till förstudie, Nordmarkens Näringsliv 2017-05-02
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansökan från Nordmarkens Näringsliv på 30 tkr beviljas.
2. Medel tas från kommunstyrelsens odefinierade utrymme.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Förvaltningsekonom KS
Nordmarkens Näringsliv

Justerandes sign

34 (38)

Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 113

Diarienummer

2017-06-07

KS 2017/25.01

Dnr KS 2017/220.14

Utveckling och nya samarbetsformer mellan
kommunen och Nordmarkens Näringsliv
Nordmarkens Näringsliv (NN) har inkommit med förslag till utveckling
gällande Näringslivsrådets nuvarande form.
Syftet med nuvarande Näringslivsråd är att utveckla ett gott
näringslivsklimat och öka medvetenheten om de behov som näringslivet har
och därmed skapa goda förutsättningar för långsiktiga näringslivspolitiska
prioriteringar.
Rådets sammansättning består idag av tre förtroendevalda, varav en ska vara
kommunstyrelsens ordförande, två förtroendevalda som utses av
kommunstyrelsen, fem företagsrepresentanter som väljs av
företagarföreningen Nordmarkens Näringsliv. Det ska alltid finnas en
representant i rådet för tillverkning, handel och tjänster. Det är också viktigt
att ledamöterna i rådet representerar en så bra blandning som möjligt, t ex.
vad gäller kvinnor/män, äldre/yngre och större/mindre företag. I
Näringslivsrådet deltar även kommunchef och näringslivsutvecklaren.
Nordmarkens Näringsliv föreslår i sin skrivelse att Näringslivsrådet i sin
nuvarande form i stället ersätts av hela styrelsen för NN som tillsammans
med övriga tillsatta och valda kommunala ledamöter skulle kunna utgöra ett
större och kraftigare men också nyskapande ”Näringslivsråd 2.0”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 145
Näringslivsutvecklaren och landsbygdsutvecklarens tjänsteskrivelse 201705-09
Skrivelse från Nordmarkens Näringsliv 2017-05-02
Näringslivsrådets reglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nuvarande Näringslivsråd ersätts med hela styrelsen från Nordmarkens
Näringsliv tillsammans med valda kommunala ledamöter, kommunchef och
näringslivsutvecklare.
2. Kommunjuristen får i uppdrag att revidera Näringslivsrådets reglemente i
enlighet med punkt 1.
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Dnr KS 2017/241.90

Ansökan om utökat stöd 2018 för Nordmarkens
Näringsliv
Nordmarkens Näringsliv bildades 2008 med syfte att samla alla företagare i
Årjängs kommun. Sedan starten har föreningen engagerat sig i det lokala
näringslivets förutsättningar och drivit på i både utvecklingsfrågor och
aktuella frågor som varit strategiskt viktiga.
Då verksamheten utökats rejält de senaste åren och fler och fler frågor
hamnar på styrelsens bord finns behovet av ”mer muskler” för att kunna
köpa en del tjänster och serva medlemmarna med en fortsatt hög kvalité av
gemensamma aktiviteter tillsammans med Årjängs kommun med flera. De är
redan idag en stark näringslivsförening att räkna med och jobbar mot sin
vision att Årjängs kommun ska bli Sveriges bästa småföretagarkommun.
Nordmarkens Näringsliv har de senaste åren beviljats 100 tkr som ett
generellt bidrag från kommunen. Då de nu vill växla upp näringslivsarbetet
ansöker de om ett högre generellt verksamhetsstöd för Nordmarkens
Näringslivs verksamhet på föreslaget 200 tkr per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 146
Näringslivsutvecklaren och landsbygdsutvecklarens tjänsteskrivelse 201705-29
Skrivelse från Nordmarkens Näringsliv 2017-05-02
Kommunstyrelsens beslut
Tillträdande näringslivsstrateg får i uppdrag att samråda med och stötta
Nordmarkens Näringsliv för att föreningen under 2018 ska kunna starta upp
ett utvecklingsprojekt baserat på resultatet av förstudien. Förslagsvis kan
detta genomföras med medel från Leader Framtidsbygder (Årjäng, Dalsland
och Munkedal) som har särskilda medel avsatta för entreprenörskap och b.la.
stärkt entreprenörskap.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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Dnr KS 2017/250.35

Ombudgetering, VA Töcksfors
Kapacitetshöjande åtgärder vid Töcksfors vattenverk samt utbyte av
råvattenledning är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling i Töcksfors
tätort och för att kunna möta aktuellt samt framtida behov av dricksvatten.
Vattenverket producerar i dagsläget maximal volym/nära maximal volym
och det finns i dagsläget ytterst få möjligheter till nyanslutning.
Vid närmare utredning av investeringsprojekt gällande
kapacitetsförbättrande åtgärder Töcksfors (2,5 miljoner kr) samt ny
råvattenledning Töcksfors vattenverk (2,5 miljoner) har omständigheter
uppkommit som både försvårar, fördyrar samt försenar projekten. Projekten
är också mer omfattande än som vad initialt kunde uppskattas, vilket har
framkommit under förstudie/projektering. Projekten är dessutom avhängiga
av varandra samt vissa tillstånd vilket ytterligare komplicerar projekten.
VA-chefen föreslår därav att projekten slås samman och att befintlig
investeringsram för projekt ny råvattenledning överförs till nytt projekt
förstudie vattenförsörjning Töcksfors samt kapacitetsförbättrande åtgärder
Töcksfors vattenverk kvarstår under 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 149
VA chefens tjänsteskrivelse 2017-06-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Omdisponering av 1 500 000 kr från projekt 14013 ”Råvattenledning
Töcksfors” till nytt projekt ”Förstudie vattenförsörjning Töcksfors”
godkänns.
2. Av resterande medel 871 866 kr på projekt 14013, så flyttas 500 000 kr till
projekt 14019 ”kapacitetsförbättrande åtgärder Töcksfors” och 371 866 kr
till projekt 14014 ”Huvudpumpstation Töcksfors”.
3. När förstudien genomförts återkommer VA-chefen för att redogöra för
åtgärdsbehovet för framtida vattenförsörjning i Töcksfors.
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§ 116

Studiebesök till fastigheten Smolmark 1:130
(stiftelsemark)
Kommunstyrelsen avslutar sammanträdet med ett studiebesök på fastigheten
Smolmark 1:130 (stiftelsemark).
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