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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-06

KS 2017/29.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–15.30

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (L)
Annika Sahlin (L)
Mikael Olsson (M)
Birger Pettersson Wiik (S), Ej § 193
Ulla-Britt Svensson (S)
Kent Norman (C)
Esbjörn Andersson (C)
Robin Olsson (M), ersättare § 193
Mårten Karlsson (S), ersättare
Thord Andersson (C), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Peter Månsson, Verksamhetschef samhällsbyggnad § 194
Göte Persson, Kommunrevisor § 193
Sven Johansson, Kommunrevisor § 193
Kenneth Christoffersson, Kommunrevisor § 193
Mats Karlsson, Ordf. kommunrevisionen § 193
David Bäcker, Revisor KPMG § 193
Roland Karlsson, Gatuchef § 194

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2017-12-06

Paragrafer

191 - 202

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Kent Norman

Mårten Karlsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-12-06

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2017-12-29
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-06

KS 2017/29.01

Dnr KS 2017/64.01

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-06 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Kammarrätten i Göteborg Dom. Meddelar inte prövningstillstånd (KS
2013/125.21)
2. Länsstyrelsen Värmland. Information om andelar avseende mottagandet
av asylsökande ensamkommande barn 2018. (KS 2017/460.70)
3. Skrivelse med anledning av Eda kommuns synpunkter på Värmlandstrafik
AB och Värmlands infrastrukturella utveckling. (KS 2017/463.53)
4. Årjängs Bostads AB, protokoll 171122.
5. Migrationsverket, Avveckling av tillfälliga boendeplatser fortsätter 2018.
(KS 2017/474.13)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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KS 2017/29.01

Dnr KS 2017/64.01

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-06 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2017-11-15
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2017/343.00

Revisorernas grundläggande granskning 2017
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den
årliga ansvarsprövningen. Kommunallagen och god revisionssed förutsätter
att all verksamhet granskas årligen. Med all verksamhet avses enligt god
revisionssed en grundläggande granskning av den styrning som nämnder och
förvaltningar utövar för att fullgöra de uppgifter och nå de mål som
kommunfullmäktige beslutat om.
Grundläggande granskning innebär enligt god revisionssed att revisorerna
följer verksamheten under revisionsåret genom att ta del av grundläggande
dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Revisorerna har
dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag och ansvar, styrning och
resultat samt gör verksamhetsbesök.
Revisorerna besöker på dagens sammanträde kommunstyrelsen för den
årliga grundläggande granskningen 2017. Huvudinriktningen för årets
granskning är att diskutera ett antal frågeställningar som i förväg sänts ut till
kommunstyrelsens ledamöter.
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§ 194

Redovisning av Årjängs kommuns skog och skötsel
Verksamhetschef samhällsbyggnad och gatuchefen ger på dagens
sammanträde en presentation av Årjängs kommuns skog och skötsel.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet tas åter upp på kommunstyrelsens sammanträde 1 februari 2018.
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KS 2017/29.01

Dnr KS 2017/144.04

Ekonomirapport oktober- kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen förväntas bli +4 730 tkr.
Överskottet beror bl.a. på att extra statsbidrag förväntas bli +2 500 tkr,
försäljning av brandstation i Lennartsfors +500 tkr, planarbete har lägre
kostnader än budgeterat +200 tkr,samhällsbyggnadsavdelningen har lägre
lönekostnader +200tkr, vägbidrag +300 tkr p.g.a. mild vinter,
arbetsmarknadsenheten +1 000 tkr p.g.a. lägre arbetskostnader, IT +280 tkr
p.g.a. lägre verksamhetskostnader.
Underskott i verksamheten beror bl.a. på att Överförmyndarnämnden är
underbudgeterad med -185 tkr, reparation av gatuljus -200 tkr,
Räddningstjänsten har ökade lönekostnader p.g.a. nytt avtal -200 tkr och att
Landsbygdstrafiken har en kostnad som överstiger budget med -220 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-15 § 220
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2017-11-14
Oktoberrapport per 2017-10-31
Kommunstyrelsens beslut
Oktoberrapport per 2017-10-31 godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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KS 2017/29.01

Dnr KS 2017/442.04

Kommunstyrelsens ekonomiska år för 2018
Förvaltningsekonomen har gjort en sammanställning över det ekonomiska
arbetet under 2018 för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-15 § 221
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-11-08
Tidslinje över ekonomiåret 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med redaktionella ändringar över det
ekonomiska arbetet under 2018 för kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum
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KS 2017/29.01

Dnr KS 2017/400.17

Reglering av taxa för Tillsyn enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs
kommun
Kommunen har enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap. 4§ och
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 27§ rätt att ta ut en
avgift för tillsyn enligt respektive lag. Dessa avgifter infördes i Årjängs
kommun från 2013-01-01 och det beslutades att de skulle indexregleras
årligen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-15 § 223
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2017-11-02
Dokument ”Uträkning index räddningstjänsten”.pdf 2017-11-01
Kommunfullmäktige beslut 2012-12-19 § 162
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2012-11-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs kommun
antas i enlighet med arbetskraftsindex för 2017.
2. Taxan gäller från och med 2018-01-01.
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KS 2017/29.01

Dnr KS 2017/436.45

Renhållningstaxa 2018
Renhållningskollektivet hade 2016 ett minusresultat efter många ekonomiskt
stabila år. Resultatet var en konsekvens av dyrare avtal för bl.a. behandling
av hushållsavfall och för omhändertagande av returträ. På Furskogs
återvinningscentral har även en större asfaltering gjorts för att klara höjda
kvalitétskrav vid lagring av returträ, vilket också påverkat det ekonomiska
utfallet. Vidare visar prognosen 2017 ett kraftigare minusresultat efter
fortsatta kostnadsökningar i form av ökade driftkostnader för verksamheten
vid inköp av nya containrar för hantering av farligt avfall, samt för höjda
ersättningar till leverantörer efter indexregleringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-15 § 224
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse 2017-11-06
Förslag till renhållningstaxa 2018
Förslag till taxa slamtömning 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Renhållningstaxa och taxa för slamtömning för 2018 antas enligt förslaget.
2. Taxorna gäller från och med 1 januari 2018.
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Dnr KS 2017/421.30

VA-taxa för brukningsavgifter 2018
VA-kollektivet är enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skyldig
att ha full kostnadstäckning via avgifter från anslutna abonnenter.
VA-chefen har tagit fram ett förslag för att höja intäkterna som ska täcka
delar av tidigare underskott samt ökade kostnader.
Förslag till höjning av brukningsavgifterna är också en strävan efter en jämn
taxeutveckling för VA-kollektivet.
VA-chefen föreslår i tjänsteskrivelse gällande översyn av VA-taxa att taxan
som helhet skall göras om för att rätta till de brister i taxekonstruktion som
föreligger. Gällande taxekonstruktion är en av anledningarna till att
kommunen förefaller ha en av de dyraste VA-avgifterna (brukningsavgifter),
i Värmland.
Reviderat förslag till VA-taxa kommer att presenteras under 2018 och
målsättningen är att den nya taxan kan träda i kraft 1 jan 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-15 § 226
Va chefens tjänsteskrivelse 2017-11-01
Förslag på VA-taxa, brukningsavgifter, daterad 2018-01-01.
Förslaget innebär endast revidering av brukningsavgifter, § 14.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. VA taxa för brukningsavgift 2018, antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2018.
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Dnr KS 2017/445.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader 2017
Stöd och omsorgsnämnden ska enl. Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera
alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen
för vård och omsorg. Stöd och omsorgsnämnden skall till fullmäktige
rapportera detsamma.
Under tredje kvartalet 2017 har verksamheten stöd och omsorg Årjängs
kommun gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Sex beslut
enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Fyra av
besluten avser insatsen Biträde av kontaktperson (9.4 LSS), där det rör sig
om resursbrist, det saknas lämplig personal/uppdragstagare. Ett beslut avser
insatsen Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller
ungdomar (9.8 LSS), där den enskilde har tackat nej. Ett beslut avser
insatsen Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad
bostad för vuxna (9.9 LSS) där den enskilde tackat nej.
Ett beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), detta beslut avser insatsen
Kontaktperson där det rör sig om resursbrist, det saknas lämplig
personal/uppdragstagare.
Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 § 236
Stöd och omsorgsnämnden 2017-11-02 § 99
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2017-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten stöd och
omsorg Årjängs kommun, har gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader - sex beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) och ett beslut enligt Socialtjänstlagen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-12-06

KS 2017/29.01

Dnr KS 2017/112.04

Budgetjustering år 2018 med anledning av
kommunfullmäktiges beslut om lönestrategiskt
utrymme för 2017
I oktober tog kommunfullmäktige beslut om budgetjustering med anledning
av lönestrategiskt utrymme för år 2017. Beslutet innebär att driftbudget för
år 2018 behöver justeras.
I beslutad driftsplan för år 2018 finns medtaget ett centralt utrymme för detta
ändamål.
Utrymmet som skall täcka lönestrategiskt utrymme för år 2017 är på 1 100
tkr och justeras ut på nämndnivå i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
om fördelning av lönestrategiskt utrymme för 2017 inklusive uppräkning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 § 241
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-13
Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 144
Budget för Årjängs kommun 2018-2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn och utbildningsnämndens budgetram för 2018 utökas med 672 tkr.
2. Stöd och omsorgsnämndens budgetram för 2018 utökas med 247 tkr.
3. Kommunstyrelsens budgetram för 2018 utökas med 125 tkr.
4. Bygg och miljönämndens budgetram för 2018 utökas med 56 tkr.
5. Budgeterat centralt utrymme minskas med 1100 tkr.
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Dnr KS 2016/305.00

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i
Årjängs kommun- tillägg för bygg och miljönämnden
Den 1 juli 2017 trädde lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i kraft. Lagen är en del av genomförandet av EU:s
tobaksproduktsdirektiv som alla EU-länder är skyldiga att implementera.
Område har tidigare varit helt oreglerat och syftet är att säkerställa att
produkterna ska vara säkra att använda och att de inte marknadsförs på ett
sätt som främjar tobak.
Lagen innehåller bland annat regler om hur e-cigaretter och
påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla. Ecigaretterna ska förses med hälsovarning, informationsblad och
innehållsförteckning och en 18-årsgräns införs.
Kommunen ska, enligt den nya lagen, bedriva omedelbar tillsyn inom
området bland annat när det gäller förbudet mot att tillhandahålla
elektroniska cigaretter, produktpresentation, åldersgräns samt anmälan om
försäljning och egenkontroll.
Bygg- och miljönämnden fullgör ärenden och myndighetsutövning enligt
tobakslagen varvid det är lämpligt att verksamhetsområdet kompletterad med
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 § 242
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-22
Utdrag ur Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Årjängs
kommun, antaget av kommunfullmäktige 2017-02-20 § 10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
I reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Årjängs kommun görs
följande tillägg under bygg- och miljönämndens verksamhetsområde
punkten 2.4.1:
- Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
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