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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–15.40 (§§ 28-29, stiftelseärende kl. 14.5015.00)

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (L)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Kent Norman (C)
Esbjörn Andersson (C)
Magnus Andreasson (L), ersättare
Thord Andersson (C), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Lina Johannesson, Kommunjurist/utredare
Marita Norén, Lönesamordnare § 16
Robin Olsson (M), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2018-02-12

Paragrafer

1 - 29

Sekreterare

Lina Johannesson
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Kristina Kristiansson

Kent Norman

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Lina Johannesson

Datum då anslaget tas ned

2018-03-07
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§1

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2018/33.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-07 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Trafikverket. Fastställd vägplan.
2. Migrationsverket. Fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända för
bosättning under 2018.
3. Marker kommune. Marker Vindpark AS – Vedtak om planering for Högås
og Joarknatten vindkraftverk.
4. Kultur och fritidsnämndens yttrande. Planförslag för idrottsliv, friluftsliv
och kulturminnen i Römskogs kommun 2018-2028.
5. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 171127
6. Drifts- och servicenämnden, Protokoll, 171124.
7. Polisen. Samverkansöverenskommelse Medborgarlöfte 2018.
8. Region Värmland. Framtida organisering och finansiering av
kollektivtrafiken i Värmland.
9. Årjängs Bostads AB protokoll 171213.
10. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Protokoll, 171207.
11. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 171211.
12. Vänersborgs Tingsrätt Dom Avvisar överklagandet för Detaljplan för
Ekenäs 1:168.
13. Årjängs Bostads AB protokoll 180124.
14. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 180115.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2018/33.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-07 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2018-01-24
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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§3

Utbildning digital registrering av arvoden
Kommunstyrelsen ges en utbildning hur de framgent, digitalt ska registrera
in sina arvoden.
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§4

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2018/75.29

Kostnad för fördjupad utredning Årjängs bad- och
friskvårdscenter
Statusinventering av simhallen byggd 1973-74, har utförts som pekar på
skador på bl.a betongkonstruktionen i bassängen. För att få en bättre bild av
troliga skador som inte syns så behövs en fördjupad undersökning med bl.a
fler borrprover. Rapporten som följer av undersökningen ska ge en
rekommendation hur anläggningen konstruktivt bör renoveras/byggas ny för
att klara ytterligare 25 år. I rapporten kommer uppskattade kostnader för
åtgärdande samt stängningstider att framgå. Tidsåtgång för uppdraget är
beräknat till tre månader.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-01-29
Statusinventering Sweco 2018-01-08. Dnr 2018/75.29
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 156.000 kr till fördjupad
undersökning av betongkonstruktioner mm. i Årjängs Bad &
Friskvårdscenter.
2. Medel tas från kommunstyrelsens odefinierade utrymme.
Beslutet skickas till
Fastighetsingenjör
Förvaltningsekonom

Justerandes sign
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7 (34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§5

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2015/397.90

Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag, Ung
Företagsamhet Värmland
Ung företagsamhet i Värmland (UFV) ansöker om ett kommunalt
verksamhetsbidrag för 2018 på 38 832 kr.
UFV har som mål att öka grund- och gymnasieskolelevernas kunskap om
företagsamhet i en personlig utvecklingsresa som ger dem bästa möjliga
förberedelser för framtiden.
UFV:s arbete stämmer väl överens med kommunens satsningar på skola,
entreprenörskap och näringsliv.
Under 2017 har Årjängs gymnasieskola startat upp UFV med eleverna på
samhällsprogrammet 16. De har jobbat med ideér och kommit fram till en
företagsidé och ska nu registrera sitt företag. UFV har varit på
gymnasieskolan vid ett tillfälle och pratat med eleverna. Verksamheten på
gymnasieskolan arbetar med att integrera UFV i sina ämnen.
Näringslivsstrategen och kommunchefens föreslår att UFV erhåller ett
verksamhetsbidrag på 39 000 kr enligt ansökan för 2018. Medlen föreslås tas
från verksamhet 2201, näringslivsfrämjande åtgärder.
Regionchef för Ung Företagsamhet, Anna Forsberg och Sofia Bäckman,
projektledare, besöker dagens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 § 235
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-15 § 227
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-03
Ansökan om verksamhetsbidrag 2017-04-27
Kommunstyrelsens beslut
1. Ung Företagsamhet beviljas verksamhetsbidrag för år 2018 med 39 000
kr.
2. Medel tas från verksamhet 2201, näringslivsfrämjande åtgärder.
Beslutet skickas till
Näringslivsstrateg
Ung Företagsamhet i Värmland

Justerandes sign
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KS 2018/9.01

Dnr KS 2017/363.01

Översyn av Arbetsmarknads- och flyktingenheten
Chef medborgarservice och AME chef har tagit fram en redovisning
av statistik över antal inskrivna/utskrivna. Chef Medborgarservice och
kommunchefen har också arbetat fram en rapport som visar hur
verksamheten tänker implementera flyktingenheten i AME verksamheten
som flyttades från stöd och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen i augusti
2017. Rapporten visar även hur verksamheten kommer att arbeta för att
ytterligare utveckla arbetet inom AME.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 § 237
Chef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-18
Utredning AME, 2015-09-01
Rapport AME med inriktning LEAN, 2016-06-08
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
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Dnr KS 2017/139.90

Ansökan kommunalt bidrag Bovikens sportklubb
Bovikens SK ansöker om att få ta del av det kommunala bidraget till
allmänna samlingslokaler. Föreningen menar att de uppfyller kraven för
dessa.
Kultur- och Fritidsnämnden ska utreda hur stödet till de allmänna
samlingslokalerna ska fördelas och vilka samlingslokaler som ska ingå i
denna grupp.
Chef medborgarservice föreslår att kommunstyrelsen avslår Bovikens SK:s
ansökan då Kultur- och Fritidsnämnden ska utreda stödet till allmänna
samlingslokaler.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 § 238
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2017-03-22
Bovikens SK:s ansökan, 2017-02-28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår Bovikens SK:s ansökan om att få ta del av det
kommunala bidraget till allmänna samlingslokaler då kultur- och
Fritidsnämnden ska utreda hur stödet till de allmänna samlingslokalerna ska
fördelas och vilka samlingslokaler som ska ingå i denna grupp.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Bovikens SK

Justerandes sign
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KS 2018/9.01

Dnr KS 2017/188.10

Medborgarförslag - Parkeringsplatser vid Tingevi
idrottsplats
Robin Karlsson och Magnus Andreasson har inkommit med ett
medborgarförslag om att kommunen ska se över nya parkeringsplatser då
grusplanen görs om till konstgräsplan på Tingevi IP. Grusplanen används
som parkeringsplats vid större arrangemang och förslagsställarna vill att
ersättningsparkeringar hittas.
Enligt chef medborgarservice och gatuchefen så används grusplanen som
parkering vid två tillfällen på året, Årjängs marknad och Årjängs cup. Enligt
dem så kan ersättningsparkeringar anordnas norr om Tingevi IP på de
kommunala tomterna efter Östtomtvägen, se bifogad karta. Eventuell kan
någon markjustering behöva göras samt uppgrusning.
Beslutsunderlag
kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-06 § 243
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-11-13
Karta med rödmarkerad parkeringsyta
Kommunfullmäktige 2017-04-24 § 64
Medborgarförslag, 2017-03-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Markjustering på markerat område genomförs under våren 2018.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2018/32.17

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag
om brandfarliga och explosiva varor för 2018
Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen enligt Lag (2003:778)
LSO och Lag (2010:1011) LBE som Årjängs kommun planerar att
genomföra under 2018.
Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevanden av dessa lagar med
tillhörande föreskrifter och har utsett räddningstjänsten att utföra
myndighetsutövningen.
Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och
enligt handlingsprogrammet skall en tillsynsplan antas av kommunstyrelsen
varje år. Tillsynsplanen beskriver de aktiviteter som utgör
myndighetsutövning enligt LSO och LBE.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 2
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2018-01-03
Förslag till tillsynsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2018, antas.
2. Tematillsyn under 2018 görs på de objekt där personer som vistas, inte
kan förväntas kunna utrymma själv t.ex. förskolor, vårdinrättningar.
Beslutet skickas till
Räddningschef

Justerandes sign
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Dnr KS 2018/57.29

Digital skylt på kommunal mark
Nordmarkens Travsällskap har inkommit med en bygglovsansökan för att
sätta upp en digital skylt på kommunal mark. Kommunstyrelsen har fått
möjlighet att yttra sig över ansökan som kommit in till bygg och
miljönämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 3
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2018-01-11
Bygglovshandläggarens tjänsteskrivelse till berörda sakägare 2018-01-04
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om att ge ett godkännande till Nordmarkens
Travsällskap att placera skylten på kommunens mark enligt
bygglovsansökan.
2. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till
avtal som ger rätt att placera skylten på kommunens mark.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign
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KS 2018/9.01

Dnr KS 2017/345.50

Hastighetsbegränsning 30 km/h, Katjärnsvägen Årjäng
En ansökan har inkommit om att sänka hastigheten på Katjärnsvägen från 50
km/h till 30 km/h.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 5
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2018-01-11
Ansökan 2017-07-05
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om att Katjärnsvägen behåller maxhastigheten
50 km/h.
2. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att se över möjligheten med
farthinder på sträckan.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS 2018/9.01

Dnr KS 2017/390.50

Villkor för parkering på Skolvägen
Skolvägen försågs 2015 med ett antal korttidsparkeringar för avlämning och
hämtning av barn. Önskemål har inkommit om att tiden för
korttidsparkeringen ska utökas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 6
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-12-19
Utdrag ur Årjängs kommuns felanmälan och synpunkter 2017-10-04
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att parkeringstiden på Skolvägen ökas till 15
minuter.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Verksamhetschef barn och utbildning
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KS 2018/9.01

Dnr KS 2018/48.29

Kvarnåsen avd Älvgården - byte kök
Köken på avd. Älvgården på Kvarnåsen, två stycken, behöver bytas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 7
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-01-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Köken (två st) på avd. Älvgården, Kvarnåsen, byts för en beräknad
kostnad av 100.000 kr.
2. 100.000 kr från projekt 13402 Ventilationsaggregat Ågy ombudgeteras
från investeringsbudget 2017 till 2018, samt omdisponeras till Kvarnåsen
avd. Älvgården, byte kök.

Justerandes sign
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KS 2018/9.01

Dnr KS 2018/43.29

Golvbeläggning Töcksfors sporthall
Befintlig golvbeläggning i Töcksfors Sporthall behöver bytas ut.
Ytbeläggningen är sliten samt sprucken p.g.a. sättningar på flera ställen på
golvet vilket gör att vissa sporter ej kan utföras på ett godtagbart sätt. Enligt
de kontrollmätningar som har gjorts under tre år så har sättningarna
avstannat. Det är nu enl. besiktning möjligt, att sedan befintligt sportgolv
tagits bort, ytavjämna golvet innan ny golvbeläggning, ett s.k. sportgolv,
läggs på.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 8
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2018-01-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Nytt sportgolv inklusive avjämning i sporthall Töcksfors för en beräknad
kostnad av 1,1 mkr utförs under vår-sommar 2018.
2. Följande projekt ombudgeteras från investeringsbudget 2017 till 2018,
samt omdisponeras till byte av Golvbeläggning Töcksfors sporthall.
13102 Utredning golv sporthall Töcksfors

151.795 kr

13116 Radiatorer sporthall Töcksfors

12.884 kr

13118 Fönsterbyte Holmedals skola

70.486 kr

13402 Ventilationsaggregat Ågy

150.000 kr

13603 Byte yttertak industrihus 1503

68.300 kr

13810 Ny omklädn.del Hantverkshus 1517

120.123 kr

Summa ombudgetering fr. 2017 till 2018 samt omdisponering av 573.588 kr.
3. För att uppnå beräknad kostnad 1,1 mkr anslås resterande 526.412 för att
kunna utföra projektet.
4. Investeringsbudgeten 2018 utökas med 526.412 kr från 19 635 tkr till
20 161 tkr.
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KS 2018/9.01

Dnr KS 2017/292.10

Medborgarförslag - Karusell på Humlans utegård
Selma Stensdahl på avd. Humlan på Holmedals skola har skrivit ett
medborgarförslag till Årjängs kommun. Hon vill ha en karusell på Humlans
utegård vid Holmedals skola. En sådan som finns i Årjäng bredvid ”Trollet”.
Samhällsbyggnadsavdelningen håller sedan några år tillbaka att uppgradera
förskolor och skolors lekredskap i nära samarbete med respektive
verksamheter. När det gäller Holmedals skola/förskola finns det idag en
lekställning på utegården som planeras att bytas ut under våren 2018.
Verksamhet och elever har nu tillsammas valt modellen och anser att den är
bättre lämpad än den önskade karusellen, eftersom många barn kan använda
lekställningen samtidigt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 9
Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse 2018-01-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
2. Kostnaden för lekställningen tas ur projekten 13000 Lekutrustning till
förskolor samt 13100 Lekutrustning till skolor och är beställd.
3. Medborgarförslaget anses besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2016/401.20

Behov av medel för förskoleplatser
Barn och utbilningsnämnden ansökte hos kommunstyrelsen om medel för att
hyra/köpa en modul som kan lösa behovet av nya förskoleplatser. Utifrån
känd kö så är behovet 30 platser. En avdelning behöver startas i oktober
2017 och en i januari 2018.
Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadschefen i tidigare beslut en utökning
av uppdraget med att ta fram underlag enligt barn och utbilningsnämndens
tidigare ansökan med att även väga in andra alternativ.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 10
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-01-11
Kommunstyrelsen 2017-11-15 § 182
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att fortsätta med arbetet att ta
fram mark för en ny förskola.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Fastighetsingenjör
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2017/134.29

Tillagningskök Skogsgläntan
Barn och utbildningsnämnden (BUN) har begärt hos kommunstyrelsen att
investeringsmedel ska tas med i budget för att tillagningsköken på
förskolorna Backsippan, Dungen, Karlavagnen, Pillret, Prästkragen,
Skogsgläntan och Solstrålen ska kunna öppnas.
Om- och tillbyggnation krävs för att Skogsgläntans befintliga
mottagningskök ska bli ett tillagningskök. Investeringskostnad för om- och
tillbyggnad av Skogsgläntans mottagningskök beräknas 2 750 000 kr i
byggkostnad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 11
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-01-11
Kommunfullmäktige 2017-05-29 § 82
Kommunstyrelsen 2017-05-10 § 80
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-24 § 94
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2017-04-13
Barn och utbildningsnämndens beslut 2017-02-21 § 14
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2017-02-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 2 750 000 kr för om- och tillbyggnad av Skogsgläntan omdisponeras från
projekt 13382 Renovering LoM Nordmarkens skola till projekt
Tillagningskök Skogsgläntan.
2. Projekt tillagningskök Skogsgläntan ombudgeteras från år 2017 till 2018.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2017/443.04

Begäran om ramförstärkning för driftsbudget 2018,
kultur och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden har beslutat om att äska ramförstärkning för år
2018 med 0,1 mkr för att kunna behålla öppettiderna på biblioteken i samma
utsträckning som under 2017.
Om beslut om ramförstärkning beviljas minskas kommunens budgeterade
resultat från 12 988 tkr till 12 888 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 13
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-12
Yttrande från verksamhetschef barn och utbildning 2018-01-10
Komplettering till tidigare tjänsteskrivelse 2017-11-03
Kultur och fritidsnämnden 2017-10-24 § 48
Enhetschef bibliotek och verksamhetschef medborgarservice tjänsteskrivelse
2017-09-05 med tillhörande konsekvensbeskrivning för kultur och
fritidsnämndens budget 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Begäran om ramförstärkning från kultur och fritidsnämnden på 0,1 mkr,
avslås.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2017/432.04

Borgensförbindelse, om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat
Årjängs kommun är sedan 2009 medlem i Kommuninvest ekonomiska
förening.
Årjängs kommun har vid två tillfällen tecknat avtal med Kommuninvest
gällande borgensförbindelse samt regressavtal och avtal om medlemmarnas
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Dessa avtal är det nu dags att förnya eftersom giltigheten enligt lag gäller en
begränsad tidsperiod.
Avtalen som Kommuninvest tecknar med samtliga medlemmar är en
förutsättning för medlemskapet i föreningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 14
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-15
Skrivelse för Kommuninvest 2017-09-28
Kommunfullmäktige 2008-12-17 § 149
Kommunfullmäktige 2011-10-31 § 100
Regressavtal undertecknat 2011-11-03
Avtal gällande kommunernas ansvar för kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat undertecknat 2011-11-03
Borgensförbindelse undertecknat 2009-02-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse från den 4
februari 2009, vari Årjängs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser,
alltjämt gäller.
2. Kommuninvest äger företräda Årjängs kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingångna och vidmakthållande av borgen enligt
borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
kommande borgenärer.
3. Årjängs kommun bekräftar att regressavtal undertecknat av Årjängs
kommun den 3 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna
enligt borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

§ 19 forts.
4. Årjängs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Årjängs
kommun den 3 november 2011, vari Årjängs kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
5. Årjängs kommun utser Daniel Schützer och Linda Sydengen att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2016/91.04

Ramjustering för driftsbudget 2017, barn och
utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden har beslutat om att äska ramförstärkning för
2017 med 1,5 mnkr. Detta utifrån oktobers ekonomirapport om
budgetavvikelse inom nämnden.
Barn och utbildningsnämnden hade i delårsbokslutet en årsprognos på - 6
480 tkr och har efter denna rapport tagit fram åtgärder som reducerar
årsprognosen till - 1,5 mnkr.
Sammanträdesprotokollet har inkommit för sent för att kunna behandlas i
kommunfullmäktige under 2017 och därmed även försent för en revidering
av budgetram för 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 15
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-13
Barn och utbildningsnämnden 2017-12-05 § 73
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Äskande om ramförstärkning från barn och utbildningsnämnden för 2017
med 1,5 mnkr, avslås.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2016/91.04

Omdisponering av investeringsmedel 2017, kultur och
fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden har beslutat om att begära omdisponering av
investeringsmedel för 2017 med totalt 70 tkr.
Sammanträdesprotokollet har inkommit för sent för att kunna behandlas i
kommunfullmäktige under 2017 och därmed även försent för en
omdisponering av investeringsmedel för 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 16
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-13
Kultur och fritidsnämnden 2017-12-05 § 59
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Begäran om omdisponering av investeringsmedel från kultur och
fritidsnämnden för 2017, avslås.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2014/303.10

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige minst en gång per år
ska besluta om utbetalning av kommunalt partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 171 att anta ett reglemente,
Regler för partistöd. Enligt reglementet ska det utgå:
ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år, samt
ett mandatstöd, som uppgår till 5 300 kronor per mandat och år.
Reglementet innehåller vidare regler om under vilka förutsättningar som
partistöd ska utgå, t ex beträffande representation och om hur stödet ska
redovisas. Om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid, senast den 30 juni 2017, utbetalas
inget stöd för nästkommande år. Samtliga partier har dock lämnat in
redovisningen för 2017 års partistöd inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 17
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-11
Reglemente för partistöd, reviderat 2017-05-29 § 76
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Partistöd ska utbetalas i enlighet med reglementet enligt följande:
- 7 partier x 15 000 kr = 105 000 kronor
- 34 mandat x 5 300 kr = 180 200 kronor
2. Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts och
granskningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni
2019.
Beslutet skickas till
Samtliga partiers gruppledare, kommunjurist/utredare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2017/426.00

Instruktion för kommunchef
Den nya kommunallagen, som träder i kraft den 1 januari 2018, stadgar i 7
kap 1 – 3 §§ att kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den
ledande ställningen bland kommunens anställda och vara chef för den
förvaltning som finns under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i en
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen
samt fastställa direktörens övriga uppgifter. Direktören kan ha en annan
benämning och benämns i Årjängs kommun som kommunchef.
Syftet med kravet på att kommunstyrelsen ska fastställa en instruktion för
kommunchefen är att den ska bidra till att skapa ett bra samspel mellan
kommunchefen och de förtroendevalda i styrelsen. En bra samverkan skapas
ofta av en tydlig fördelning av uppgifter vilket instruktionen ska tydliggöra.
Om en konflikt skulle uppstå är det en fördel att ha en instruktion att luta sig
mot. I samarbete mellan kommunstyrelsen och kommunchefen utgör
instruktionen därför en trygghet för båda parter.
I instruktionen fastställs kommunchefens förhållande till stabs- och
verksamhetschefer. Årjängs kommun består endast av en förvaltning och
kommunchefen anställer därmed samtliga stabs- och verksamhetschefer.
Detta regleras även i kommunstyrelsens delegationsordning.
I instruktionen fastställs även förhållandet till VD för kommunens bolag och
att kommunchefen ska verka för en arbetsgivarroll även för dessa. Syftet
med dessa bestämmelser är att öka koncernperspektivet i organisationen och
att stötta kommunstyrelsen i arbetet med uppsiksplikten över bolagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 18
Kommunjuristen och kommunchefen tjänsteskrivelse 2018-01-08
Instruktion för kommunchef, dat. 2018-01-08.
Yrkanden
Magnus Andreasson (L) yrkar på följande ändring i instruktionen: Under
rubriken ”Förhållandet till VD för Årjängs Bostads AB respektive Årjängs
Nät AB” ändras första meningen till ” Kommunchefen verkar för att de i sina
uppdrag också beaktar kommunövergripande frågor och anlägger ett
koncernperspektiv.”

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

§ 23 forts.
Kommunstyrelsens beslut
Instruktion för kommunchef antas med följande ändring:
Under rubriken ”Förhållandet till VD för Årjängs Bostads AB respektive
Årjängs Nät AB” ändras första meningen till ” Kommunchefen verkar för att
de i sina uppdrag också beaktar kommunövergripande frågor och anlägger
ett koncernperspektiv.”
Beslutet skickas till
Kommunchefens ledningsgrupp, VD för Årjängs Nät AB, VD för Årjängs
Bostads AB, kommunjurist/utredare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2017/475.02

Lönepolicy för Årjängs kommun
Personalavdelningen har arbetat fram en ny lönepolicy för Årjängs kommun.
Lönepolicyn kommer att vara en del i en serie av ett antal policys som
tillsammans kommer att utgöra Årjängs kommuns samlade personalpolicy. I
dessa policys återfinns de förväntningar som kommunen har på alla
anställda.
Vår samlade personalpolicy kommer att bestå av personalförsörjnings- och
rekryteringspolicy, kompetensutvecklingspolicy, lönepolicy,
arbetsmiljöpolicy, rehabiliteringspolicy samt chef och ledarpolicy.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 19
Verksamhetschef personal och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-24
Förslag till lönepolicy 2017-11-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Lönepolicy för Årjängs kommun, antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29 (34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 25

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2018/40.14

Gemensamt handelskontor i Oslo för näringslivet samt
Arvika , Eda och Årjängs kommuner
Region Värmland har haft ett kontor centralt i Oslo för att underlätta för
ökad handel och bättre kontakter mellan Värmland och Norge. Region
Värmland har sagt upp avtalet för kontoret som i sin tur har övertagits av
Westra Wermlands Sparbank.
Westra Wermlands Sparbank har nu ställt frågan till Arvika, Eda och
Årjängs kommun om att bli delaktiga i fortsatt drift av kontoret.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 20
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2018-01-11
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att ingå avtal med Westra Wermlands
Sparbank om del av hyra av Oslokontoret för en tid av tre år med möjlighet
till förlängning.
2. Beslutet gäller endast under förutsättning att motsvarande beslut tas i
samtliga tillfrågade kommuner.
3. För 2018 belastar kostnaden kommunledningen (verksamhet 9200).
Beslutet skickas till
Kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande, näringslivsutvecklaren
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2018/47.11

Entledigande uppdrag ledamot i Leader
Framtidsbygder, Annika Sahlin (L)
Annika Sahlin (L) har lämnat in en begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i Leader Framtidsbygder.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2018-01-09
Kommunstyrelsens beslut
Annika Sahlin (L) entledigas från uppdraget som ledamot i Leader
Framtidsbygder.
Beslutet skickas till
Annika Sahlin
Registrator
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2018/47.11

Val av ledamot i Leader Framtidsbygder efter Annika
Sahlin (L)
Ny ledamot i Leader Framtidsbygder ska utses efter Annika Sahlin (L).
Anette Eriksson (C) föreslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-02-07 § 40
Kommunstyrelsens beslut
Anette Eriksson (C) väljs som ledamot i Leader Framtidsbygder.
Beslutet skickas till
Anette Eriksson
Leader Framtidsbygder
Registrator
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Diarienummer

2018-02-07

KS 2018/9.01

Dnr KS 2015/300.04

Sekretess
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KS 2018/9.01

Dnr KS 2018/39.04
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