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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–16.25

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Lars Gustafsson (L)
Annika Sahlin (L)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Kent Norman (C)
Anette Eriksson (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lennart Nilsson (KD), ersättare

Övriga närvarande

Owe Lindström, Stf. kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Peter Månsson, Verksamhetschef samhällsbyggnad §§ 148 och 152
Daniel Nordholm, Kommunarkitekt § 148
Ulf Strandberg, Kris- och beredskapssamordnare § 149
Bengt Andersson, Representant DVVJ § 151
Bertil Andersson, Representant DVVJ § 151
Per Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande Bengtsfors § 151
Peder Johansson, Representant DVVJ § 151
Thomas Eriksson, Projektledare Årjängs IF ”Navet” § 150
Robin Olsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Thord Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2017-10-17

Paragrafer

145 - 168

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Kent Norman

Lennart Nilsson

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

2017-10-16

Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2017-11-08
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§ 145

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande ändring:
- Punkten 12 på föredragningslistan ”Årjängs Bostad AB (Åbab) skrivelse
ang. nedskrivningsregler i samband med nybyggnation och renovering”
utgår och tas upp på nästa sammanträde 15 november.
- Punkten 26 ”Val av ny ledamot i folkhälsosamverkan efter Kristina
Kristiansson (S)” utgår.
- En extra punkt läggs till föredragningslistan ”Remiss- MTA vindkraftverk
och planendringssöknad för Högås och Joarknatten vindkraftverk i Marker
kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)”.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/64.01

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-16 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Förvaltningsrätten Karlstad, DOM Förvaltningsrätten avslår
överklagandet. Laglighetsprövning Vindpark Hån. (KS 2013/125.21)
2. Länsstyrelsen Värmland, Vindkraftsmöte
3. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 170911.
4. Trafikverket, TRV 2017/21378 ÅVS Väg 172-177 Koppom-Årjäng
Kollektivtrafik & trafiksäkerhet (KS 2017/299.30)
5. Länsstyrelsen Värmland, Information civilt försvar (KS 2016/411.18)
6. Länsstyrelsen Örebro, Tillstånd Vindpark Hån (KS 2013/125.21)
7. Migrationsverket, Antalet asylsökande minskar - Information om
boendeplatser
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/64.01

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-16 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2017-10-04
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 148

Redovisning av kommunens långsiktiga planarbete
Kommunarkitekten Daniel Nordholm och verksamhetschef för
samhällsbyggnad Peter Månsson, presenterar på dagens sammanträde
kommunens långsiktiga planarbete.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2016/89.18

Utvärdering efter RIS 2017
Kris- och beredskapssamordnaren redovisar utvärderingen efter den
regionala samverkansövningen RIS 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/83.80

Besök från Årjängs IF- presentation projekt Navet
Projektledare från Årjängs IF, Thomas Eriksson besöker dagens
sammanträde och berättar om projektet Navet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/346.04

Årsredovisning, bokslut DVVJ för 2016
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare för sedvanlig behandling.
Årets resultat 2016 visar ett underskott på -145 tkr. Det är en förbättring av
resultatet i jämförelse med förra året.
Stiftelsens soliditet är 37 % och en minskning från förra året.
Försäljning av persontrafik har minskat med 6 % i jämförelse med 2015.
Även försäljningen från dressinverksamheten minskade i jämförelse med
förra året. Försäljning av godstrafik har ökat med 29 % från förra året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 § 177
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-08-28
Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bokslut för DVVJ år 2016 godkänns.
2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år 2016.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/94.29

Hemtjänstlokaler i Töcksfors
Nuvarande lokaler för hemtjänsten i Töcksfors är belägna på 2:a våningen
ovanpå Solgårdens kök. Lokalerna som har snedtak/takkupor, otillräcklig
ventilation, är slitna, trånga och mycket dåligt anpassade till verksamhetens
krav och behov. Hiss saknas vilket innebär att personalen får bära allt
material som de behöver i verksamheten upp- och nerför trapporna. Lokalen
uppfyller uppenbarligen ej Arbetsmiljöverkets krav.
Befintliga lokaler anses ej möjliga att renovera och bygga om för
verksamheten. Däremot har lokalen under Solgårdens matsal ansetts lämplig
att anpassa till ny hemtjänstlokal.
Samhällsbyggnadsavdelningen fick på arbetsutskottets sammanträde 201710-04 i uppdrag att återredovisa investeringsbudgeten för projektet. Förslag
till finansiering redovisas på dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef samhällsbyggnad, fastighetsingenjören och chef
medborgarservice tjänsteskrivelse 2017-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 181
Förvaltningsingenjören och verksamhetchef samhällsbyggnads
tjänsteskrivelse 2017-09-25
Ritning, situationsplan 2017-08-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-08, Dnr KS 2017/94.29
Uppdrag från stöd och omsorgsnämnden arbetsutskott till
samhällsbyggnadsavdelningen 2015-11-05, Dnr 2015/100.72.
Kommunstyrelsens beslut
1. Lokal under matsal Solgården inkl. utvändiga åtgärder byggs om till nya
hemtjänstlokaler i Töcksfors under 2017 till en kostnad av 5.700 tkr.
2. Befintlig hemtjänstlokal belägen på 2:a våningen ovanpå Solgårdens kök,
renoveras under 2017 för att kunna användas som vilrum till äldreboendets
personal och övernattningsrum för anhöriga vid äldreboendet till kostnad av:
Alternativ B renovering och ombyggnad hus D inkl. en förbindelselänk
mellan hus D och hus B 1.695 tkr.

Forts.
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§ 152 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Finansiering till renoveringen sker enligt följande:
1. 3 105 578 kr omdisponeras från projekt 17018, Konstgräs Hagavallen
Töcksfors, till projekt 13506.
2. 3 124 716 kr omdisponeras från projekt 17019, Konstgräs Tingevi Årjäng,
till projekt 13506.
3. 1 164 706 kr omdisponeras från projekt 13382, Renovering LoM
Normarkens skola, till projekt 13506.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/269.25

Förfrågan om förvärv av del av fastighet i Östervallskog
1:101
En förfrågan har inkommit om att få köpa en del av fastigheten
Östervallskogs Bön 1:101.
Ägaren av grannfastigheten Östervallskogs Bön 1:100 har anmält intresse för
att köpa del av den kommunala fastigheten Östervallskogs Bön 1:101. Syftet
är att sammanföra de båda fastigheterna för att kunna hålla både hästar och
får på egen fastighet.
Årjängs kommun förvärvade, efter regeringsbeslut om förköp 2001-10-18,
fastigheten Östervallskogs Bön 1:101. Den aktuella marken har ett attraktivt
sjö nära läge som bör beaktas i framtida utredningar om vad som kan göras i
området. Samhällsbyggnadsavdelningen anser att fastigheten bör behållas i
befintlig storlek och att ingen försäljning sker förrän kommunen beslutat om
användningen av fastigheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 § 174
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-09-07
Karta över fastigheten
Ansökan om köp 2017-06-14
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja del av fastigheten Östervallskogs
Bön 1:101.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/354.02

Fördelning av lönestrategiskt utrymme för 2017justering ramar
Inför 2017 års löneöversyn har en lönestrukturell bedömning gjorts utifrån
intern lönestruktur samt jämförelser med närliggande kommuner. Detta
resulterade i lönestrategiska satsningar på lärare, socionomer,
distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ingenjörer, miljö- och
hälsoskyddsinspektörer, samt på ekonomer.
Inom grupperna distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter,
ingenjörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, ekonomer är det få i varje
kategori, varför den största andelen har lagts på lärare.
Målsättningen med detta arbete är, att bidra till att Årjängs kommun kan
rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan kompetens
som behövs på kort och lång sikt.
En annan målsättning har också varit att öka lönespridningen.
Respektive verksamhet har fördelat detta utrymme individuellt inom
respektive och utöver årets löneöversynsutrymme baserat på Årjängs
kommuns lönekriterier.
Kommunfullmäktige tog i samband med budgetbeslutet för 2017 beslut om
lönestrategiskt utrymme som lades centralt. Utrymmet är på 1 000 tkr och
föreslås fördelas enligt förslaget till, barn och utbildningsnämnden med 611
tkr, stöd och omsorgsnämnden med 225 tkr, kommunstyrelsen 114 tkr samt
bygg och miljönämnden med 50 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 § 175
Verksamhetschef personal och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse
2017-09-04

Forts.
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§ 154 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 611 tkr i utökad ram för 2017,
vilket innebär en revidering av budgetram 2017 från 220 925 tkr till 221 536
tkr
2. Stöd och omsorgsnämnden tilldelas 225 tkr i utökad ram för 2017, vilket
innebär en revidering av budgetram 2017 från 187 878 tkr till 188 103 tkr.
3. Kommunstyrelsen tilldelas 114 tkr i utökad ram för 2017, vilket innebär
en revidering av budgetram 2017 från 119 618 tkr till 119 732 tkr.
4. Miljö och hälsoskyddsnämnden tilldelas 50 tkr i utökad ram för 2017,
vilket innebär en revidering av budgetram 2017 från 4 665tkr till 4 715 tkr.
5. Budgeterat centralt utrymme minskas med 1 000 tkr, från 1 000 tkr till 0
tkr.
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Dnr KS 2017/298.25

Förfrågan om köp av mark, del av fastighet
Töcksmarks-Bön 1:157
En förfrågan om köp del av fastighet Töcksmarks-Bön 1:157 har inkommit
till kommunstyrelsen.
Anledningen till förfrågan om markköp är för att bygga en ekonomibyggnad
som skall användas till förvaring av utrustning, maskiner, vagnar m.m.
Platsen som önskas köpas loss är en del av mark som det tidigare bedrivits
sågverk på. Indikationer på markföroreningar finns och en ansökan ligger nu
inne hos Länsstyrelsen för sanering av udden. Vid en eventuell försäljning så
övergår skyldigheten att undersöka och efterbehandla området på köparen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 182
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-09-25
Bygg- och miljöchefens remissvar, 2017-08-16
Förfrågan om köp, 2017-06-28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att i nuläget inte sälja del av fastigheten
Töcksmarks-Bön 1:157.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/372.04

Ombudgetering KS-BUN, innevarande år, Barn och
utbildningsnämndens fortsätta finansiering av
mottagningsenheten
Barn- och utbildningsnämnden äskar 1 200 tkr hos kommunstyrelsen för
fortsatt finansiering av mottagningsenheten då nämndens visar ett totalt
prognostiserat underskott på ca 2 870 tkr. Orsaken till underskottet är bland
annat att intäkterna för de asylsökande har minskat.
Flyktingmottagningen visar ett prognostiserat överskott på ca 3 500 tkr.
Chef medborgarservice och verksamhetschef ekonomi föreslår att 1 200 tkr
från överskottsmedel för flyktingverksamheten omdisponeras till Barn och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 183
Barn- och utbildningsnämnden, 2017-09-05 § 30
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 33
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-08-11
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-23 § 30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att 1 200 tkr från överskottsmedel för
flyktingverksamheten omdisponeras till barn och utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef barn och utbildning
Verksamhetschef medborgarservice
Förvaltningsekonom BUN
Förvaltningsekonom KS
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2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/226.04

Delårsrapport EKB
Projektet ensamkommande barn visar ett överskott på 481 tkr vid delåret.
Enligt årsprognosen kommer stöd- och omsorgsnämndens överskott av
statsbidrag uppgå till 5 460 tkr vid årets slut. Det är en minskning med 340
tkr från föregående tertial och beror på en ökad kostnad för ombyggnation
Kyrkerud. Övriga nämnder visar inga avvikelser i årsprognosen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 184
Förvaltningsekonomen och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 201709-18
Delårsrapport EKB 2017, dat. 2017-09-18
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapport EKB 2017 godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum
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2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/144.04

Delårsrapport 2017- kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen förväntas bli +3150 tkr.
Överskottet beror på att extra statsbidrag förväntas bli +2000 tkr, försäljning
av brandsation i Lennartsfors +500 tkr, planarbete har lägre kostnader än
budgeterat +100 tkr, Näringsliv +100 p.g.a. vakans, Arbetsmarknadsenheten
+ 500 tkr p.g.a. lägre arbetskostnader, IT +350 tkr p.g.a. lägre
arbetskostnader och lägre verksamhetskostnader, facklig verksamhet +100
tkr p.g.a. byte av fackliga representanter (vakans) och översyn inom
verksamheten och ekonomiavdelningen +60 tkr.
Underskott i verksamheten beror på att Överförmyndarnämnden är
underbudgeterad med -340 tkr och att Landsbygdstrafiken har en kostnad
som överstiger budget med – 220 tkr.
Årsprognos för investeringsprojekt förväntas bli 9725 tkr, varav 9120 tkr
kommer att begäras över till 2018.
Kommunstyrelsens arbete med mål pågår för perioden. Ett mål är uppnått för
perioden, vilket är målet med andel försvärvsarbetande skyddsbehövande
och anhöriga (flyktingar) som ska vara högre än kommunens förväntade
värde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 185
Förvaltningsekonomen och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 201709-20
Delårsrapport per 2017-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapport per 2017-08-31 för kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi
Förvaltningsekonom
Kommunchef

Justerandes sign

20 (31)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 159

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/388.04

Delårsrapport för Årjängs kommun
Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat
på 20,3 mnkr och det är en förbättring jämfört med budget med +5,0 mnkr.
Prognosen totalt vid delåret överensstämmer med prognosen i
tertialrapporten.
Kommunfullmäktige skall vid budgetbeslut fatta beslut om finansiella mål
för året. I budgetbeslut för 2017 har kommunfullmäktige tagit beslut om 3
finansiella mål:
1) Resultatet skall vara 2,6 % av summa skatter och generella statsbidrag.
2) Investeringar skall vara självfinansierade.
3) Soliditetsnivån skall vara lägst 50 %.
Enligt årsprognosen förväntas kommunfullmäktiges finansiella mål vara
uppfyllda.
Nämndernas årsprognos visar ett litet överskott på 0,3 mnkr. Det redovisas
inom barn- och utbildningsnämnden ett underskott medan övriga nämnder
redovisas +-0 eller överskott.
Årjängs Bostads AB redovisar en helårsprognos på +0,7 mnkr.
Årjängs Nät AB redovisar en helårsprognos på +0,4 mnkr.
Sammantaget förväntas därmed årets resultat för koncernen att uppgå till
21,4 mnkr.
Befolkningen har minskat med -41 invånare sedan årsskiftet. Totalt bor per
sista augusti 9917 personer i vår kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 186
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-26
Delårsbokslut 2017-08-31 Årjängs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslut per 2017-08-31 för Årjängs kommun, godkänns.
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Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2015/340.04

Uppföljning av placerade medel
Årjängs kommun har fattat beslut om att bedriva pensionsmedelsförvaltning.
Kommunen har avtal med Handelsbanken om rådgivande kapitalförvaltning.
Tillgångsslagens fördelning enligt placeringspolicyn i jämförelse med
portföljens fördelning per 170831 är följande;

Tillgångsslag enligt
placeringsriktlinjer

Min

Normalt

Max

Fördelning
per
160930

Nordiska aktier
Övriga utländska aktier
Räntebärande
Alternativa investeringar

10 %
5%
35 %
0%

20 %
10 %
60 %
10 %

35 %
15 %
85 %
25 %

34 %
15 %
38 %
13 %

Placerade medel är i enlighet med beslutad fördelning samt placerade i
tillåtna tillgångsslag enligt kommunfullmäktiges beslut.
Placerade medel i Handelsbankens depå överstiger jämförelseindex för
perioden 170101 till 170831 och innebär en avkastning på 3,3 % från årets
början.
Marknadsvärdet på kommunens arbetande kapital inklusive likvidkonto på
Westra Wermlands sparbank samt Nordea är 82 mnkr.
Kommunen har inom pensionsmedelförvaltningen även andelskapital i
Kommuninvest med 5,7 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 187
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-09-05
Placeringspolicy antagen 2016-10-31
Uppföljningsrapport över förvaltningen av pensionsmedel per 2017-08-31
Handelsbanken
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningsrapport över förvaltningen av pensionsmedel per 2017-08-31
godkänns.
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2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/323.70

Värmlands läns Vårdförbund- Årsredovisning 2016
Värmlands läns Vårdförbund har översänt bokslutshandlingar för behandling
och ställningstagande om ansvarsfrihet i kommunernas
fullmäktigeförsamlingar. Ärendet ska först behandlas i Stöd och
omsorgsnämnden för att sedan behandlas i kommunfullmäktige.
Till Värmlands läns Vårdförbund hör tre olika verksamheter:
Beroendecentrum Värmland som ska leverera tjänsten abstinensvård för
vuxna och vara en del i en sammanhängande vårdkedja för kommunerna.
Akut- och utredningshemmet Flöjten som är en resurs för kommunerna i
länet gällande akutplaceringar och utredningsuppdrag för barn 0-12 år.
I samverkan med Landstinget ansvarar vårdförbundet även för det
långsiktiga utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet.
Remissens bokslutshandlingar innehåller information om förbundets
organisation och verksamheter, förvaltningsberättelse, ekonomisk
redovisning, verksamhetsberättelser från respektive verksamhet,
revisionsberättelse samt rapport Granskning av årsredovisning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 188
Stöd och omsorgsnämnden 2017-09-07 § 72
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-08-24 § 115
Verksamhetschef stöd och omsorgs tjänsteskrivelse 2017-08-18
Värmlands Läns Landstings årsbokslut 2016, 2017-06-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Värmlands Läns
Vårdförbunds Bokslut 2016 godkänns, samt att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
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Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/117.80

Ägande av bowlinghallen i Best Western hotell, Årjäng
Bowlinghallen som ligger i hotellet ägs av Årjängs kommun och kultur- och
fritidsnämnden har haft ansvaret för driften.
När nu hotellfastigheten har övergått i Årjängs Bostads AB är det viktigt att
renodla och tydliggöra ägarbilden av bowlinghallen. Årjängs Bostads AB har
därför förslagit att bowlinghallen ska övergå i deras regi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 189
Kultur och fritidsnämnden 2017-09-12 § 43
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-08-21 § 41
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2017-03-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ägande och
drift av bowlinghallen i hotellet i Årjäng övergår till Årjängs Bostads AB,
från och med 2017-05-01.
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2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2016/217.10

Medborgarförslag - Använda Silbodals kyrka vid
skolavslutningar
Medborgarförslaget om att använda Silbodals kyrka vid skolavslutningar
besvarades av barn och utbildningsnämnden 2016-12-07 med beslutet att
ledningsgruppens policybeslut antagen i barn och utbildningsnämnden 201102-31 tillämpas.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-24 om att återremittera ärendet till
barn och utbildningsnämnden för att förtydliga beslutet samt utreda eventuell
lagändring.
Förtydligande: Rektor beslutar enligt skollagen (2010:800) om innehåll,
utformning och plats för skolavslutning. Det finns idag inget förbud mot att
ha skolavslutning i en kyrka, men tonvikten ska ligga på tradition,
högtidlighet och samvaro och inte på religiösa inslag.
Kontakt har tagits med Skolverket, Skolinspektionen,
Diskrimineringsombudsmannen samt jurist på Draftit. Någon lagändring
som påverkar rektors beslutanderätt har inte skett och det finns inget förslag
på lagändring som gått vidare till proposition.
Ledningsgruppen inom skola och barnomsorg tillämpar det policybeslut som
togs i barn och utbildningsnämnden 2011-02-31.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 190
Barn och utbildningsnämnden 2017-09-05 § 33
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 36
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2017-08-10
Kommunstyrelsen 2017-05-10 § 82
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-24 § 96
Barn och utbildningsnämnden 2017-03-07 § 21
Kommunfullmäktige 2016-09-26 § 135
Medborgarförslag 2016-06-17

Forts.
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Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

§ 163 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Rektor beslutar enligt skollagen (2010:800) om innehåll, utformning och
plats för skolavslutning. Det finns idag inget förbud mot att ha
skolavslutning i en kyrka, men tonvikten ska ligga på tradition, högtidlighet
och samvaro och inte på religiösa inslag.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
3. Kommunens policy angående skolavslutningar revideras i enlighet med
gällande lagstiftning som möjliggör skolavslutning i kyrkan.
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2017-10-16

KS 2017/27.01

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 utgjorde 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.
Kommunfullmäktige i Årjängs kommun tog i juni 2017 ett principiellt
inriktningsbeslut gällande framtida organisering och finansiering av
kollektivtrafiken i Värmland.
I slutet på augusti 2017 sändes en remiss ut till länets kommuner som gäller
bland annat fortsatt beredning och skatteväxling av kollektivtrafiken i
Värmlands län. Remissen ska besvaras senast 6 november 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 191
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-15
Förslag till remissvar 2017-09-15
Remiss- Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i
Värmland 2017-08-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till remissvar angående framtida organisering och finansiering av
kollektivtrafiken i Värmland, antas.
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Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2016/352.03

Återrapportering- 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 på kommunstyrelsens
sammanträde 2017-04-05 att upphandla IT-verksamheten.
Stf. kommunchef återrapporterar på dagens sammanträde hur processen
fortlöper.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 192
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunchefen, IT-chefen
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2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/76.05

Rapport från arbetsgrupp
konkurrensutsättningsprogram
Kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande i arbetsgruppen för
konkurrensutsättningsprogram rapporterar från arbetsgruppens möte 201709-26.
Arbetsgruppen önskar utökat mandat till att även kunna behandla frågor
kring upphandling och en bred ansats gällande alla typer av
konkurrensfrågor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 192
Kommunstyrelsens beslut
Nuvarande arbetsgrupp för konkurrensutsättningsprogram upplöses.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillsätta en
fullmäktigeberedning som behandlar även frågor kring upphandling och en
bred ansats gällande alla typer av konkurrensfrågor, utöver frågan om
konkurrensutsättning.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2017/370.11

Begäran om entledigande som ledamot i
folkhälsosamverkan Kristina Kristiansson (S)
Kristina Kristiansson (S) har lämnat in en begäran om entledigande som
ledamot i folkhälsosamverkan.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2017-09-21
Kommunstyrelsens beslut
Kristina Kristiansson (S) entledigas som ledamot i folkhälsosamverkan.
Beslutet skickas till
Kristina Kristiansson
Registrator
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-16

KS 2017/27.01

Dnr KS 2012/56.20

Remiss- MTA vindkraftverk och planendringssöknad
för Högås och Joarknatten vindkraftverk i Marker
kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE)
Årjängs kommun ska före 1 november yttra sig över miljö,
transport, anläggningsplan och detaljplan för Högås och Joarknatten
vindkraftverk i Marker kommune.
Det är kommunstyrelsen som ska yttra sig i denna typ av ärenden, men på
grund av att kommunstyrelsen inte sammanträder förrän 15 november
föreslås arbetsutskottet få delegation att yttra sig i ärendet på sammanträdet 1
november.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 § 204
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten ang. yttrande i ärendet till
arbetsutskottet 1 november.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef bygg och miljö
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