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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–16.10
Ajournering kl. 15:05-15:10

Beslutande

Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Annika Sahlin (L)
Mikael Olsson (M)
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Anette Eriksson (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lennart Nilsson (KD), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Agneta Eklund (S), ersättare
Thord Andersson (C), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Peter Månsson, Verksamhetschef samhällsbyggnad § 122
Kerstin Krogh, Verksamhetschef personal §§ 123-124
Ulla Carlberg, Personal- och kvalitetsansvarig Solgården § 121
Marit Segolsson, Fastighetsingenjör § 122
Hussein Zeki, Fastighetsingenjör § 122

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2017-09-13

Paragrafer

118 - 144

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Kjell-Arne Ottosson
Justerare

Birger Pettersson Wiik

Anette Eriksson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-14

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2017-10-06
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§ 118

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande ändring:
- Ärende 6 på dagordningen ”Utvärdering efter RIS 2017” utgår och tas med
på kommunstyrelsens nästa sammanträde 18 oktober.
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Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/64.01

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-13 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Landstingsfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet 2016, (KS 2017/276.04)
2. Landstinget i Värmland. Valkretsindelning inför valet 2018. (KS
2017/257.11)
3. Länsstyrelsen Värmland, Beslut angående kabeldragning över bäck. (KS
2017/273.40)
4. SKL, Cirkulär Huvudöverenskommelse HÖK 17
5. BUN 170509 § 39, Revisorernas grundläggande granskning 2016 –
Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa (KS 2017/124.00)
6. SOO 170601 § 58 Revisorernas grundläggande granskning 2016 –
Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa (KS 2017/124.00)
7. SOO 170601 § 64, Remiss för yttrande: samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård/hemtagning.
8. SKL, Förbundsavgift år 2018 till Sveriges kommuner och landsting. (KS
2017/272.13)
9. SKL, Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.
(KS 2017/267.00)
10. Förvaltningsrätten Karlstad, Beslut Laglighetsprövning; avskrivning av
målet. (KS 2013/125.21)
11. BUN 170613 § 23, Skolbiblioteksplan för Årjängs kommun. (KS
2017/281.60)
12. Hjälpmedelsnämnden 170519, protokoll.
13. Årjängs kommun, Granskning två detaljplaner, för kännedom.(KS
2016/431.20)
14. Drifts- och servicenämnden, Protokoll 170602
15. Trafikverket. Beslut om ställningstagande efter genomförd
åtgärdsvalsstudie – E18 Valnäs-Riksgränsen. (KS 2016/410.30)
16. Trafikverket. Åtgärdsvalsstudie Väg 172/177, Koppom-Årjäng. (KS
2017/299.30)
17. SKL, Cirkulär 17:40, Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda
verksamheter, Meddelarskyddslagen.
18. Region Värmland, Digitalisering – genom samverkan. (KS 2017/303.13)
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19. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 170619.
20. Arvika kommun KF Protokoll 170626, Aktualitetsprövning av
kommunens översiktsplan.
21. Länsstyrelsen Värmland, För kännedom om Kommunicering inför beslut
avseende täktverksamhet inom Backa industriområde, Årjängs kommun (KS
2017/274.29)
22. Länsstyrelsen Värmland, Beslut för kännedom. Bifaller ansökan om
parkeringsförbud. Avslår ansökan om nedsättning av hastigheten. Svensbyn,
Årjäng (KS 2017/330.50)
23. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll 170821.
24. Migrationsverket. Information om reviderad årsplanering 2017. (KS
2017/355.13)
25. Länsstyrelsen Värmland. Beslut Anläggande av besöksparkering i
naturreservatet Ängemyrarna i Årjäng. (KS 2011/335.43)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/64.01

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-13 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2017-06-07
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 121

Besök från Ulla Carlberg, personal- och
kvalitetsansvarig på Solgården
Ulla Carlberg, personal- och kvalitetsansvarig på Solgården besöker
kommunstyrelsen, för att diskutera stiftelsen H Allan Parks Minnesfond.
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KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/344.29

Status och tidsplan skolrenoveringar
Arbetet med skolrenoveringar av låg- och mellanstadium i kommunen har
pågått under sommaren och går nu in i nästa skede, strategibeslut.
Efter studiebesöket i Västervik på Kvännarskolan så har
samhällsbyggnadsavdelningen arbetat tillsammans med Moelven fram ett
skissförslag på en lågstadiebyggnad vid Nordmarkens skola samt haft
personalmöte i Töcksfors skola för att med verksamheten diskutera
lokalbehoven. Båda skolorna kräver totalrenoveringar med
tillgänglighetsanpassningar. Samtliga byggnader behålls förutom
lågstadieskolan i Årjäng och i Töcksfors byggs ett nytt fritidshem inom
skolområdet för att frigöra mer lokaler.
En uppdatering med verksamheterna på båda skolorna gällande dagens
behov bör göras då antalet barn och klasser verka skilja sig från tidigare
framtagna lokalprogram.
En inbjudan till det lokala näringslivet för information om kommande
skolrenoveringar kommer att hållas för att ge möjlighet att vara med och
lämna anbud.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-09-07
Lokalutvecklingsprocessen flödesschema
Lokalprogram Nordmarkens skola F-6
Lokalprogram Töcksfors skola F-6
Karta Nordmarkens skolområde
Förslagsskiss Nordmarkens skola, Moelven
Karta Töcksfors skola
Sammanställning av lokala företag som deltog i byggnation av Nordmarkens
skola
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 156
Yrkanden
Birger Pettersson Wiik (S) och samtliga ledamöter från (C) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Forts.
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§ 122
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag
samt upphandla entreprenör i enlighet med redovisad status och tidplan.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Dnr KS 2017/313.02

Rapport arbetsledares arbetsmiljö
Ett av Årjängs kommuns övergripande mål är utvecklande ledarskap och
nöjda medarbetare.
För att nå detta mål är det viktigt att cheferna har förutsättningar för att
kunna lyckas med sitt uppdrag.
Under hösten 2016 har en medarbetarenkät genomförts specifikt för chefer.
Genom enkäten har vi kunnat mäta våra chefers upplevelse av
arbetssituationen. Denna har kompletterats med strukturerade intervjuer av
chefernas faktiska arbetsinnehåll. Samtliga chefer har svarat på enkäten.
Sammanlagt har 35 chefer intervjuats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 159
Verksamhetschef personals tjänsteskrivelse 2017-07-11
Rapport arbetsledares arbetsmiljö 2017-07-11
Kommunstyrelsens beslut
Rapport arbetsledares arbetsinnehåll, samt förslag på fortsatt arbete,
godkänns.
Beslutet skickas till
Personalchefen
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Dnr KS 2017/312.02

Årjängs kommuns mål för organisatorisk och social
arbetsmiljö
Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
trädde i kraft den 31 mars 2016.
Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen, som är en generell
lagstiftning, och förtydligar samt kompletterar det systematiska
arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva.
En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram förslag till mål för den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön under våren 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 158
Verksamhetschef personals tjänsteskrivelse 2017-07-11
Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö 2017-2018
Kommunstyrelsens beslut
Mål för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 2017-2018 antas.
Beslutet skickas till
Personalchef
Samtliga nämnder

Justerandes sign

12 (34)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 125

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/50.10

Medborgarförslag - Gång och cykelväg, vid E18 Barås
till avtagsvägen Silleruds kyrka
Ida och Joakim Badh har inkommit med ett medborgarförslag om att en ny
gångväg söder om E18 ska anläggas mellan Baråsvägen och vägen till
Silleruds kyrka för att deras barn ska slippa ge sig ut på E18 för att kunna
åka buss till skolan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 140
Verksamhetschef samhällsbyggnad 2017-05-15
Medborgarförslag, 2017-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Hämtning av skolbarnen till skolan kan ske genom att skolskjutsen
omdirigeras om så begärs av förslagsställarna.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Justerandes sign

13 (34)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 126

Sammanträdesdatum

Diarienummer
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KS 2017/26.01

Dnr KS 2016/48.19

Årsredovisning 2016 Överförmyndarnämnden
Bengtsfors, Säffles, Åmåls och Årjängs kommun samverkar sedan den 1
januari 2015 i en gemensam överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män,
förvaltare och förmyndare. Under 2016 har det varit en markant ökning av
antalet ärenden med gode män till ensamkommande barn vilket kraftigt har
påverkat arbetsbelastningen för överförmyndarenheten.
Överförmyndarverksamheten visar en negativ avvikelse på -688 tkr i
jämförelse med ursprunglig budget för 2016. Inbetalning har under året skett
från kommunerna för att kompensera de ökade kostnaderna. Därmed är det
balans mellan redovisade kostnader och intäkter år 2016 för
överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 § 142
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-05-03
Årsrapport 2016 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsrapport 2016 för Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd godkänns.
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Dnr KS 2017/283.53

Remiss: Förslag till länstransportplan för Värmlands
län 2018-2029, (RV2016-471)
Region Värmland är länsplaneupprättare och ansvarar för ta fram förslag till
länstransportplan. I direktiv 2017/17:101, som beslutades 24 mars 2017,
gavs region Värmland i uppdrag att ta fram förslag till länstransportplan för
perioden 2018-2029.
Inriktningen är att skapa förutsättningar för ett robust, kapacitetsstarkt,
säkert, tillgängligt och hållbart transportsystem som tillgodoser
medborgarnas och näringslivets behov av transporter. Grund för prioritering
av åtgärder har utgjorts av bland annat de transportpolitiska målen
Värmlandsstrategin, regeringens direktiv samt dialog med kommunerna och
övriga berörda aktörer.
Verksamhetschef samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till remissvar
gällande länstransportplan för Värmlands län 2018-2029.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 152
Verksamhetschef samhällsbyggnads reviderade tjänsteskrivelse 2017-09-05
Remiss- Förslag till länstransportplan för Värmlands län 2018-2029
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Remissvaret antas.
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Dnr KS 2008/51.22

Avslutande av exploateringsavtal för Järnsjö strand
Järnsjö Strand Utvikling AS har 2017-05-30 meddelat markägarna Britta och
Göran Nilsson om att företaget bryter det gemensamma avtalet för
bostadsbebyggelse på fastigheten Leverhögen 1:117.
Årjängs kommun och Järnsjö Strand Utvikling AS har tecknat ett
exploateringsavtal för att bebygga fastigheten med bostäder. Avtalet har
förlängts och förfaller om inte byggnation påbörjas senast 2018-12-31. En
detaljplan är framtagen och antogs av fullmäktige 2010-08-30.
Efter att exploatören har meddelat om att man inte har för avsikt att
förverkliga sina planer med bostadsbyggande i Leverhögen så kan
exploateringsavtalet upphöra och markägarna får själva disponera sin mark
efter vad som regleras i den framtagna detaljplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 153
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-06-20
Exploateringsavtal Leverhögen, 2015-09-15
Mail från Järnsjö Strand Utvikling AS, 2017-06-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att exploateringsavtalet Leverhögen mellan
Årjängs kommun och Järnsjö Strand Utvikling AS upphör att gälla.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Dnr KS 2017/307.20

Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad
Säffle kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen
(FÖP) för Säffle stad.
En FÖP är ett strategiskt dokument och en del i kommunens
utvecklingsplanering. Fördjupningen hanterar och gör avvägningar mellan
allmänna intressen och är vägledande för beslut i frågor som rör
användningen av mark- och vattenfrågor.
Årjängs kommun har fått förslaget på remiss för yttrande.
Årjängs kommun har inga synpunkter på förslaget till fördjupning av
översiktsplanen (FÖP) för Säffle stad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 154
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-08-17
Förslag till fördjupad översiktsplan för Säffle stad 2017-07-03
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun har inga synpunkter på förslaget till fördjupning av
översiktsplanen (FÖP) för Säffle stad.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekten
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KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/294.29

Nyttjanderättsavtal Nordmarkens Ridklubb
Nordmarkens ridklubb har sedan många år tillbaka disponerat ett område på
del av fastigheten Årjäng 4:34, fastigheten Årjäng 4:35 samt Årjäng 4:143
för sitt ridhus (bygglov utfärdat 1991) samt paddocken. Det har dock inte
funnits något skriftligt arrendeavtal upprättat mellan parterna.
Ett 2 år långt nyttjanderättsavtal har upprättas med möjlighet att avtalstiden
förlängs med 2 år i sänder, om skriftlig uppsägning inte sker 1 år innan den
löpande avtalstidens slut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 155
Reviderat förslag till nyttjanderättsavtal 2017-09-04
Verksamhetschef samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2017-06-28
Karta över området som är markerat med röd skraffering 2017-05-11
Förslag till nyttjanderättsavtal 2017-06-21
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag
att underteckna nyttjanderättsavtal med Nordmarkens ridklubb.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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KS 2017/26.01

Dnr KS 2016/338.10

Medborgarförslag - Återvinningscentral i Sillerud
liknande den i Töcksfors
Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag om att upprätta en
återvinningscentral i Sillerud. Förslagsställaren anser att det blir mer
miljövänligt med närmare transport och avfall sorteras på rätt sätt.
Placering skulle ske på kommunal mark i Svensbyn.
Att anlägga en ytterligare återvinningscentral kräver både en investering
samt ytterligare kostnadsökningar för kollektivet på
driftsidan. Miljöingenjören anser att dagens tillgänglighet är god med två
återvinningscentraler i kommunens två största tätorter. Jämförligen med
andra värmländska kommuner så är det endast Karlstad och Torsby kommun
som har fler återvinningscentraler idag. I jämförelse med våra
gränskommuner så har de endast en återvinningscentral per kommun.
När det gäller avståndet till återvinningscentralen så är det även
jämförelsevis inom normalt intervall. Enligt en kundundersökning som
gjordes 2016 så besöker ca 60 % av kommunens invånare
återvinningscentralen max 3-4 gånger per år. Dessutom visade
undersökningen att ca 95 % är nöjda med de geografiska placeringarna idag.
Lägg därtill att det finns en återvinningsstation i Sillerud där invånarna kan
lämna sitt förpackning- och tidningsavfall. De fraktioner som endast kan
lämnas vid återvinningscentralen lämnas normalt inte fler än några gånger
per år vid ett normalt hushåll. Med detta i beaktande så bedöms inte behovet
motivera den kostnadsökning en ny anläggning skulle innebära.
Som en del av kommunens avfallsmål jobbar Årjängs kommun med fokus på
att förenkla insamlingen för invånarna, och alternativa
lösningar/utformningar för insamling av avfall (som endast kan lämnas på
återvinningscentralen) är ett område kommunen prioriterar framöver.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 157
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse 2017-05-03
Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 183
Medborgarförslag, 2016-10-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget föreslås ej genomföras.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/270.90

Ansökan om ekonomiskt stöd för investeringar, Folkets
Husföreningen i Årjäng
Folkets Husföreningen i Årjäng ansöker om ekonomiskt stöd på 33 000
kronor för att kunna tillgodose kommunfullmäktiges behov av utrustning vid
fullmäktigemötena. Stödet skall gå till inköp av högtalare, mikrofoner,
mikrofonstativ och kaffebryggare med kannor.
Chef medborgarservice föreslår att Folkets Husföreningen i Årjäng får ett
ekonomiskt stöd på 33 000 kronor för inköp av utrustning. Medel anslås från
verksamhet 1001, Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 160
Verksamhetschef medborgarservice tjänsteskrivelse 2017-07-06
Folkets Husföreningen i Årjängs skrivelse, 2017-06-08
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Folkets Husföreningen i Årjäng får ett
ekonomiskt stöd på 33 000 kronor för inköp av utrustning.
2. Medel anslås från verksamhet 1001, Kommunfullmäktige.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/261.80

Stöd till konstgräsplaner
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anslå 6.400.000 kronor för
byggnation av konstgräsplaner i Töcksfors och Årjäng. Planerna var då att
kommunen skulle bygga i egen regi med medfinansiering av Töcksfors IF
och Årjängs IF. Det har dock visat sig att planerna har blivit dyrare än
beräknat bland annat beroende på att belysningen behöver bytas. För att
klara av byggnationerna visar det sig att det är mer kostnadseffektivt att låta
föreningarna själva bygga planerna med kommunalt stöd.
Töcksfors IF och Årjängs IF föreslås få ett kommunalt stöd på totalt
7.884.000 kr. 4.117.000 kr betalas ut 2017 och 3.767.000 kr betalas ut 2018.
Ett avtal ska upprättas som reglerar föreningarnas skyldigheter avseende att
byggnation sker i enlighet med de bestämmelser och regler, upprättade av
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Svenska fotbollförbundet,
som gäller för konstgräsplaner. Avtalet ska även innehålla villkor om korrekt
hantering för att minimera spridandet av mikroplaster samt vad som gäller
för utbetalning av det kommunala stödet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 161
Verksamhetschef medborgarservice tjänsteskrivelse 2017-06-08
Verksamhetschef medborgarservice tjänsteskrivelse 2016-01-27
Yrkanden
Tilläggsyrkande
Anette Eriksson (C) yrkar på följande tillägg:
Att avtalet ska utformas av en extern part t.ex. SKL.

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

§ 133 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Töcksfors IF och Årjängs IF får ett kommunalt stöd på totalt 7.884.000
kronor.
2. År 2017 utbetalas 4.117.000 kr och fördelas enligt följande; 3.000.000
kronor anslås från kontot finansiella kostnader, 767.000 kronor anslås från
kommunstyrelsens odefinierade utrymme och 350.000 kronor anslås från
verksamhet flyktingmottagning.
3. År 2018 utbetalas 3.767.000 kronor. Medlen anslås från
kommunstyrelsens odefinierade utrymme.
4. Ett avtal upprättas, som reglerar föreningarnas skyldigheter avseende att
byggnationen sker i enlighet med de bestämmelser och regler, upprättade av
Sveriges kommuner och Landsting och Svenska fotbollförbundet, som gäller
för konstgräsplaner. Avtalet ska även innehålla villkor om korrekt hantering
för att minimera spridandet av mikroplaster samt vad som gäller för
utbetalning av det kommunala stödet.
5. Avtalet ska utformas av en extern part t.ex. SKL.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/111.00

Huvudman för ”En väg in” (Samverket)
Verksamheten ”En väg in”, som numera kallas för Samverket, är ett
samarbetsprojekt mellan kommunstyrelsen, Stöd och omsorgsnämnden samt
Barn- och utbildningsnämnden och vänder sig till personer i åldrarna 16 – 65
år. Verksamheten omfattar tre huvudspår. Värmlands Unga, Finsam
(Finansiell samordning, som består av Samordningsförbund för Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng = BÅDESÅ) och Arbetsmarknadsenheten.
Målsättningen är att få ut personer som varit arbetslösa länge i arbete eller
studier. Verksamheten samarbetar även med Arbetsförmedlingen,
Landstinget och Försäkringskassan. Ekonomiskt bidrar kommunen och
Finsam till verksamheten. Projektet har en försöksperiod som går ut 201712-31.
De ingående kommunala verksamheterna står idag för hyreskostnaden men
den är inte budgeterad hos någon och någon klart uttalad huvudman finns
inte. Då verksamheten håller på att finna formerna för sitt arbete är det
viktigt att en huvudman utses. Då verksamheten är kommunövergripande bör
den läggas under nämnd eller styrelse som har detta ansvar.
Huvudmannaskapet ska inte medföra att personalen flyttas budgetmässigt
från sina respektive verksamheter då detta skulle försvaga samarbetet.
Kostnaden för lokalen 2017, 160.000 kronor, bekostas av barn- och
utbildningsnämnden, stöd- och omsorgsnämnden, Arbetsmarknadsenheten
(AME) samt Finsam, som även i fortsättningen kommer att finansiera
lokalkostnaderna med 25%. Lokalkostnaden för 2018 och framåt är dock
inte finansierad.
Chef medborgarservice och kommunchefen föreslår att huvudmannaskapet
för Samverket läggs in under kommunstyrelsen från och med 2018-01-01
och att verksamheten Medborgarservice får ansvaret, samt att lokalkostnaden
på 120.000 kronor tas med i kommunstyrelsens budget för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 162
Verksamhetschef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att projektet Samverket läggs in under
kommunstyrelsen från och med 2018-01-01 och att verksamheten
Medborgarservice får ansvaret, samt att lokalkostnaden på 120.000 kronor
tas med i kommunstyrelsens budget för 2018.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/83.80

Medfinansiering i projekt ”Navet” Årjängs IF
Årjängs IF ansöker om medfinansiering till projektet ”Navet”. Projektet
innebär utbyggnation av lokaler på Tingevi IP där Årjängs
gymnastikförening, Årjängs Karateklubb och Nordmarkens Box Team
kommer att ingå i projektet. I projektet kommer det även ingå asfaltering av
delar av elljusspåret för att tillgänglighetsanpassa det, utegym, vinterlekland
samt mountainbikebana. Den totala kostnaden för projektet beräknas till ca
18.320.000 kronor varav byggnadsdelen ca 11.800.000 kronor.
Föreningen kommer att ansöka om stöd hos Boverket på 50% av
investeringen på byggnadsdelen och en förutsättning för att få stöd är att
kommunen medfinansierar med 30% av investeringen.
Chef Medborgarservice föreslår att Årjängs IF får ett medfinansieringsbidrag
på 2.000.000 kronor och att utbetalning sker efter att Boverket beviljat stöd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 163
Verksamhetschef medborgarservice tjänsteskrivelse 2017-04-03
Årjängs IF:s ansökan 2017-01-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Årjängs IF ett
medfinansieringsbidrag på 2.000.000 kronor till projektet ”Navet”.
2. Medfinansieringen betalas ut efter det att Boverket beviljat stöd till
investeringen.
3. Medel anslås ur kommunstyrelsens odefinierade utrymme.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef medborgarservice
Kommunchef
Verksamhetschef ekonomi
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/193.04

Budget för kommunstyrelsen 2018-2020
Kommunstyrelsen har tilldelats en driftsbudget enligt
kommunfullmäktigebeslut om 120.500 tkr för 2018, 114.733 tkr för 2019
och 113.791 tkr för 2020.
Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen är enligt
kommunfullmäktigebeslut 2018, 15.110 tkr, 2019, 23.805 tkr och 2020,
15.600 tkr.
Låg- och mellanstadieskolornas investering behandlas separat enligt
politiska beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 164
Förvaltningsekonom och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 201708-01
Budgetdokument dnr: 2017/193.04 dat. 2017-08-01
Kommunfullmäktige 2017-06-19 § 104
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens budget 2018-2020 dat. 2017-08-01 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi
Förvaltningsekonomen
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/335.04

Omdisponering av investeringsmedel 2017,
kommunstyrelsen (projekt 11509, 11510)
Ekonomiavdelningen ser behov av att köpa in fakturaväxel för att effektivt
och i större utsträckning i jämförelse med dagsläget kunna hantera ingående
e-fakturor.
Beräknad kostnad är 120 tkr och finansiering sker förslagsvis genom
omdisponering av investeringsmedel från projekt; Redundant drift Säffle
(11509) samt projekt; Standardisering användarplattform (11510).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 165
Verksamhetschef ekonomi och verksamhetschef IT tjänsteskrivelse 2017-0815
Investeringsbudget KF
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Omdisponering av 50 tkr från projekt 11509 (redundant drift Säffle) till
projekt 11103 (E-fakturaväxel) godkänns.
2. Omdisponering av 70 tkr från projekt 11510 (standardisering
användarplattform) till projekt 11103 (E-fakturaväxel) godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2016/261.04

Försäljning av aktier i West Wermland Invest AB
Westra Wermlands Sparbank (WWS) och Fryksdalens Sparbank önskar
förvärva Årjängs kommuns aktier i West Wermland Invest.
Årjängs kommun har 5.800 aktier i West Wermland Invest AB till ett
bokfört värde på 34,13kr/aktie. Kommunen har tidigare år skrivit ned värdet
på aktieinnehavet.
Erbjudandet från WWS och Fryksdalens Sparbank är på 20,94 kr/aktie och
motsvarar det egna kapitalet i bolaget.
Förvaltningens förslag är att försäljning av aktierna sker.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 166
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-08-17
Mail från Westra Wermlands Invest AB 2017-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Försäljning av kommunens samtliga aktier i West Wermland Invest till ett
värde av 20,94 kr/aktie, totalt 121.452 kr godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2014/488.04

Revidering av bemyndigande att teckna
betalningsföreläggande m.m.
Kommunstyrelsens beslut (dnr 2014/488.04 §7) om representanter som
bemyndigas att på kommunens vägnar underteckna och återkalla ansökan
om betalningsföreläggande samt stämningsansökan, lagsökning och
utmätning behöver revideras på grund av personalförändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 167
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-08-16
Kommunstyrelsens beslut 2014/488.04 §7
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadschef, Peter Månsson, i förening med handläggare, Ann
Svendby, bemyndigas att för tiden 2017-2018, på kommunens vägnar,
underteckna eller återkalla ansökan om betalningsföreläggande, lagsökning
och utmätning rörande verksamheter inom samhällsbyggnads
ansvarsområde.
2. Ekonomichef, Linda Sydengen, i förening med ekonomiadministratör,
Marina Magnusson, bemyndigas att för tiden 2017-2018, på kommunens
vägnar, underteckna eller återkalla ansökan om betalningsföreläggande,
lagsökning och utmätning rörande kommunens övriga verksamheter.
3. Kommunchef, Birgitta Evensson, och ställföreträdande kommunchef,
Owe Lindström, bemyndigas att i förening, under perioden 2017-2018 och
på kommunens vägnar, underteckna eller återkalla stämningsansökan.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Stf kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Registrator
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2015/426.00

Integrationsrådet i Årjängs kommun- upphörande
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015 att inrätta ett
integrationsråd i Årjängs kommun. Vid den tidpunkten hade kommunen
stora flyktingströmmar och kommunen mottog många nyanlända. För att
kunna hantera integrationsfrågorna på ett bredare sätt bildades
integrationsrådet för att kommunen skulle kunna samverka med andra
aktörer i samhället kring dessa frågor. Idag har flyktingsströmmarna minskat
och behovet av integrationsrådet har därmed också minskat.
Integrationsrådet har arbetat fram ett integrationspolitiskt program i enlighet
med intentionerna i integrationsrådets reglemente. Många av de frågor som
rådet hanterar, hanteras även inom andra verksamhetsområden.
Förvaltningen upplever att det är svårt att få någon ”verkstad” på rådets
möten och att det är svårt att skapa en gemensam målbild för frågorna.
Många av de frågorna som rådet arbetar med hanteras redan inom andra
verksamhetsområden, till exempel samverkan mellan arbetsmarknadsenheten
(AME), arbetsförmedlingen och näringslivet.
Integrationsrådet fick information om förslag om att upphäva
integrationsrådet på möte 2017-05-12. Mötesdeltagarna poängterar vikten av
att kommunen vid en ev. ny flyktingsström övergripande samordnar
insatserna och tar med övriga organisationer i arbetet från början. En annan
aspekt är att kontakten med varandra inte bör förloras, ta vara på dialogen
som varit. De förtroendevalda i integrationsrådet önskar att förslaget skickas
på en politisk remissrunda innan ärendet tas upp på den politiska
dagordningen.
Inga synpunkter har inkommit under remisstiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 168
Integrations- och beredskapssamordnaren och kommunchefens
tjänsteskrivelse 2017-05-09
Skrivelse från Nordmarkens Näringsliv, ink 2017-04-18
Integrationspolitiskt program, antaget av KF 2016-10-31 §160
Integrationsrådets reglemente, antaget av KF 2015-11-30 §143
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30 §143
Kommunjuristen/utredarens och t f kommunchefs tjänsteskrivelse 2015-1027

Forts.
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2017-09-13

KS 2017/26.01

§ 140 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Integrationsrådet i Årjängs kommun upphör från och med den 1 oktober
2017.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/331.01

Sammanträdesdagar 2018
Administrativa enheten har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram
ett förslag på sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt presidieträffar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 168
Sammanställning sammanträdesdagar 2018
Administrativa enhetschefen och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse
2017-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige samt presidieträffar 2018, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/332.10

Fullmäktigeberedning om arvoden m.m.
I enlighet med bestämmelserna i kommunallagens 4:e kapitel ska
kommunfullmäktige fatta beslut om vissa ersättningar som de
förtroendevalda förlorar på grund av uppdraget. Fullmäktige får även fatta
beslut om sammanträdesarvoden.
Det nuvarande reglementet för arvoden och andra ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda antogs av kommunfullmäktige i september 2014 innan
den nya mandatperioden inleddes och det är därför lämpligt att ånyo göra en
genomlysning av reglementet. Utredningen har tidigare gjorts av en
fullmäktigeberedning vilket föreslås även inför den här genomlysningen.
Fullmäktigeberedningen ska bestå av förtroendevalda som sitter i
kommunfullmäktige med en representant från varje parti. Ett förslag till
direktiv för beredningen har upprättats som beskriver beredningens syfte och
mål, vilken tidsplan som gäller för beredningens arbete samt vilken budget
som anslagits för beredningens möten.
Beslutsunderlag
Administrativa enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-0816
Förslag till direktiv till fullmäktigeberedning för en översyn av arvoden
m.m., dat. 2017-08-08.
Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En tillfällig fullmäktigeberedning tillsätts i enlighet med direktiv för
fullmäktigeberedning om arvoden m.m.
2. Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun ska
tillämpas av beredningen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2014/197.10

Förnyelse av förordnande som vigselförrättare - Daniel
Schützer
Länsstyrelsen beslutade 1 juli 2014 om att förordna Daniel Schützer som
vigselförrättare för perioden 1 juli 2014- 30 juni 2017.
Förordnandet innebär rätt att viga i hela riket och skyldighet att utföra
förrättning inom Årjängs kommun.
Daniel Schützer önskar fortsätta sitt uppdrag som vigselförrättare och att
förordnandet förnyas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 § 171
Administrativa enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-0814
Länsstyrelsens beslut 2014-07-01
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun ställer sig positiv till att Daniel Schützer fortsätter
sitt förordnande som vigselförrättare i kommunen för Länsstyrelsen i
Värmlands län.
2. Kommunen rekommenderar Länsstyrelsen Värmland att utse Daniel
Schützer till vigselförrättare i Årjängs kommun.

Beslutet skickas till
Registrator
Länsstyrelsen

Justerandes sign
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2017-09-13

KS 2017/26.01

Dnr KS 2017/135.11

Val av ledamot pensionärs- och tillgänglighetsrådet
efter Annika Holmstrand (C)
Annika Holmstrand (C) har lämnat in en begäran om entledigande som
ledamot i pensionärs- och tillgänglighetsrådet.
Ny ledamot ska väljas.
Esbjörn Andersson (C) föreslås.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2017-03-15
Kommunstyrelsens beslut
1. Annika Holmstrand (C) entledigas som ledamot i pensionärs- och
tillgänglighetsrådet.
2. Esbjörn Andersson (C) väljs som ny ledamot i pensionärstillgänglighetsrådet till mandatperiodens utgång 2018.
Beslutet skickas till
Annika Holmstrand
Esbjörn Andersson

Justerandes sign
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