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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Plats och tid

Biblioteket, 14.00–14.55

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD), From. kl.14.40 §§ 61-65
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)
Robin Olsson (M), ersättare §§ 52-60

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Katarina Sundsten Lindström, IT strateg § 54
Thord Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2018-04-10

Paragrafer

52 - 65

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Ulla-Britt Svensson

Kent Norman

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-09

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2018-05-02
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§ 52

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2018/33.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-09 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Migrationsverket, Information om reviderad årsplanering och om
UNHCR:s fördelning av kvotflyktingar.
2. Länsstyrelsen Värmland, sammanfattning av mål och uppdrag 2018.
3. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Nyhetsbrev och inbjudan
regionsvetarna maj 2018.
4. Hjälpmedelsnämnden i Värmland, protokoll, 180309.
5. Länsstyrelsen Värmland, Miljööverenskommelse – för ett hållbart
Värmland.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 53

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2018/33.10

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-09 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2018-03-07, 201803-14 samt 2018-03-28
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

§ 54

Presentation av ny IT strateg, samt information kring
införande av Pulsen
Katarina Sundsten Lindström, kommunens nya IT strateg presenterar sig för
kommunstyrelsen. Katarina informerar om införandeprocessen med Pulsen
samt vad som sker framgent.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2018/154.70

Information- Sviktande underlag för att driva
vårdformen HVB
Med anledning av kraftigt minskat inflöde av ensamkommande barn, samt
att de som finns i organisationen skrivits upp i ålder, har verksamheten sett
över behovet av s.k. HVB-platser i kommunen. Från och med juli 2018
beräknas kommunen ha en ungdom placerad inom vårdformen HVB. I övrigt
ser det ut att 1 juli 2018 vara sex ungdomar inskrivna i verksamhetsformen
stödboende. HVB kräver dygnetrunt bemanning, vilket inte
stödboendeformen gör.
Att avveckla verksamheten HVB innebär minskade personalkostnader.
Behovet av den typ av omsorg HVB innebär kan lösas med hjälp av
familjehem. Att behålla verksamhetsformen stödboende ger ändå kommunen
möjlighet att låta de ungdomar som finns i kommunen och har permanent
uppehållstillstånd, eller tillfälligt uppehållstillstånd, möjlighet att kunna
slutföra studier och eventuellt etablera sig i kommunen i framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 52
Stöd och omsorgsnämnden 2018-03-08 § 23
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 3
Tjänsteskrivelse 2018-01-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Stöd och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2017/423.30

Revisorernas granskning av underhåll av gator och
vägar samt VA
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens underhåll
av gator/vägar samt VA. Den sammanfattande bedömningen är att interna
kontrollen i huvudsak är tillräcklig.
Verksamhetschef samhällsbyggnad har svarat på revisorernas
frågeställningar i ett yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06 § 36
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24 § 4
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-12-19
Granskningsrapport 2017-11-02
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet på revisorernas granskning av
kommunens underhåll av gator/vägar samt VA.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2018/93.10

Revisorernas granskning av kommunens ägarstyrning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunstyrelsens
ägarstyrning av kommunens bolag. I granskningen konstateras att det, i vissa
avseenden, saknas formella rutiner för uppsikt över de kommunala bolagen.
Kommunrevisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen stärker den
formella ägardialogen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06 § 42
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-15
Kommunrevisionens granskning, ink. 2018-02-14
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av kommunrevisorernas granskning av
ägarstyrningen.
2. Kommunstyrelsen kommer att genomföra följande åtgärder:
- Ägardialog mellan kommunstyrelsen och de kommunala bolagen stärks
genom införandet av formella ägarsamråd 2 ggr per år. En med
budgetpresentation och en med årsredovisning.
- Bolagens interna kontroll ingår som en del i den kommungemensamma
redovisningen av intern kontroll.
- Kommunchefen får i uppdrag att komplettera förvaltningens rutin för
styrande dokument.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunchef, kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2018/42.02

Alkohol- och drogpolicy för Årjängs kommun
Personalavdelningen har arbetat fram en ny alkohol och drogpolicy för
Årjängs kommun. Alkohol och drogpolicy 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.
Utöver vår policys arbetar Årjängs kommun fram tillhörande styrande
dokument:
- Tillämpningsföreskrifter - hur lever vi upp till policyn
- Rutiner - regler för den dagliga verksamheten samt
- Mallar och checklistor
Vår målsättning med Årjängs Kommuns alkohol- och drogpolicy är:
- Att upprätthålla en trygg och säker arbetsplats.
- Att säkerställa nykterhet under arbetstid.
- Att verka för en tidig identifikation av alkoholproblem och därmed
möjliggöra tidiga rehabiliteringsinsatser. Årjängs kommuns inställning är att
alkohol- och drogproblem går att åtgärda samt att tidiga insatser har en
positiv hälsoeffekt.
- Policyn omfattar alla anställda, förtroendevalda, praktikanter och elever i
Årjängs kommun.
Ärendet bordlades på förra kommunstyrelsesammanträdet 7 mars på grund
av att handlingarna till ärendet inte hade lagts ut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 41
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 26
Verksamhetschef personal och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-13
Förslag till Alkohol och drogpolicy för Årjängs kommun
Yrkanden
Kent Norman (C) yrkar på att i punkt 1.1 under punkt tre ändras
alkoholproblem till alkohol- och drogproblem.
Daniel Schützer (S) yrkar på att i punkt 1.2 elfte stycket stryks meningen
”Att intag av alkoholhaltiga drycker eller narkotika i kommunens lokaler är
förbjudet”.
Forts.

Justerandes sign

9 (17)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

§ 58 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till Alkohol och drogpolicy för Årjängs kommun, antas med följande
ändringar:
- I punkt 1.1 under punkt tre ändras alkoholproblem till alkohol- och
drogproblem.
- I punkt 1.2 elfte stycket stryks meningen ”Att intag av alkoholhaltiga
drycker eller narkotika i kommunens lokaler är förbjudet”.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2018/125.13

Remiss, samverkansavtal mellan kommunerna i
Värmland och regionen
Landstingsfullmäktige beslutade 2017-08-29 att ansöka hos Regeringen om
att få överta det regionala utvecklingsansvaret, enligt Lag om
regionalutvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), från 2019-01-01.
Ärendets hantering i styrelsen har föregåtts av en dialog- och förankringsfas
bland annat i styrelsens arbetsutskott (LSAU), kommunstyrelse- och
landstingsstyrelseordförandemöten respektive kommunchefs/
landstingsdirektörsmöten. Under dialogerna har diverse förslag till
förändringar diskuterats bland annat att Brysselkontoret, Nya Perspektiv,
Mediecenter, kurs och konferens samt kulturutveckling föreslås ingå i den
nya regionkommunen. Gymnasiesamverkan och övriga nätverk kvarstannar i
kommunerna och utreds vidare.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 53
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-13
Förslag till remissvar
Remiss 2018-02-27
Processbeskrivning regionbildning (ställningstaganden i regionfrågan)
Underlag till remiss
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Remissvaret gällande samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och
regionen, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2017/248.10

Motion - Kameraövervakning Nordmarkens skola
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till Årjängs kommun. De
anser att kommunen ska ta en del av överskottet från 2016 för att installera
övervakningskameror på Nordmarkens skola.
En dialog har under hösten 2017 förts med elevrådet efter fråga från dem om
kameraövervakning inomhus.
När Nordmarkens skola byggdes fördes en diskussion om
kameraövervakning. I projektet ingick kameraövervakning utomhus för att
skydda byggnaden men inte inomhus eftersom verksamheten strävar efter
transparens och öppenhet. Skolan är en plats där barns bästa är
utgångspunkten i utbildningen, skolan är också en arbetsplats. Det handlar
istället om att dagligen arbeta med normer och värderingar, om vad som är
rätt och fel.
Verksamheten bedömer att övervakningsintresset inte väger tyngre än den
enskildes intresse av att inte bli övervakad (integritetsintresset).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 54
Barn och utbildningsnämnden 2018-03-06 § 23
Verksamhetschef barn och utbildning tjänsteskrivelse 2018-02-14
Kommunfullmäktige 2017-06-19 § 109
Motion från Sverigedemokraterna 2017-05-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kameraövervakning i kommunens skolor är inte aktuellt.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2018/120.04

Ekonomirapport 2018-02-28- Kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen förväntas bli -1 200 tkr.
Avvikelsen beror på högre lönekostnader för Räddningstjänsten. ITavdelningen har högre kostnader för utökade licenser, ökade
konsultkostnader samt introduktionstid för IT-strateg.
IT-verksamheten har fått i uppdrag att bland annat se över antalet licenser
och behov av konsult framöver.
Räddningstjänsten kommer att hålla igen med vidareutbildning till
miniminivå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26 § 55
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2018-03-20
Februarirapport per 2018-02-28
Kommunstyrelsens beslut
Februarirapporten per 2018-02-28 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2018/153.04

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år
2018
Kvarstående investeringsbudget för 2017 är 38,4 mkr.
Totalt har det kommit begäran om ombudgetering och omdisponeringar med
37,1 mkr.
Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper är huvudprincipen att pågående
projekt som inte är färdigställda, ombudgeteras. Investeringar som inte är
påbörjade under året är inte givna för ombudgetering.
Omdisponering, som innebär att investeringsbelopp flyttas till nya
investeringsprojekt, inte heller är givna för överföring.
Investeringsmedel som inte är påbörjade under året men som begärs
ombudgeterade är på 3,9 mkr och avser underhåll fastigheter, inköp av
fordon och inventarier.
Investeringsmedel som begärts omdisponerade, dvs. att användas till något
annat än planerat, är sammanlagt på 4,9 mkr.
Den största delen avser omdisponering till förskolekök samt golv sporthallen
i Töcksfors.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 56
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-20
Sammanställning ombudgetering samt omdisponering av investeringsmedel
från 2017 till 2018 dat. 180320
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Begäran om ombudgetering samt omdisponering av investeringsmedel från
år 2017 till år 2018 enligt beslutsunderlaget daterat 2018-03-20, godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2017/388.04

Årsredovisning 2017- Årjängs kommun
Årjängs kommuns ekonomiska resultat för 2017 är på 34,1 mkr. Det är 18,8
mkr bättre än budget.
Kommunens resultat är 5,9 % i förhållande till vad kommunen under året fått
in i skatter och statsbidrag.
Resultatet möjliggör en avsättning av årets resultat med 27,7 mkr till
kommunens resultatutjämningsreserv.
Årjäng har investerat för 28,3 mkr under året. Det är lägre än den
budgeterade investeringsutrymmet.
Av kommunens fyra övergripande mål har 2 uppfyllts under året.
Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning har uppfyllts under
året.
Kommunkoncernens resultat, d.v.s. inkluderat bolagen, är 39,2 mkr.
Årjäng har vid årsskiftet en befolkning på 9 948 vilket är en minskning från
förra årsskiftet med 10 personer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 57
Verksamhetschef ekonomi samt kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-0320
Årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2017 godkänns.
2. Avsättning med 27 651 577 kr av årets resultat görs till
resultatutjämningsreserven.
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§ 64

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2018/133.14

Landsbygdsutveckling genom ökad samverkan. (BID)
Årjängs kommun har fått en förfrågan från Länsstyrelsen i Värmland om att
delta i ett BID projekt tillsammans med andra kommuner.
Med BID menas business improvement district, en internationellt beprövad
metod för att utveckla allt från stadskärnor till ren landsbygd. Projektet är ett
Interregprojekt.
För att projektet ska kunna påbörjas och uppnå målet med att BID ska bli en
lika använd metod i Sverige som i många andra länder, är tanken att ha totalt
15 kommuner/ BIDS som deltar från Dalarna, Värmland och Hedmark i
Norge.
Metoden BID bygger på en överenskommelse om vad det offentliga kan
åstadkomma, och vad kommersiella krafter kan stötta till med för att få ett
område att blomstra.
Ett enkelt men tydligt exempel är att om fastighetsägaren köper in
julbelysningen, kommunen monterar den och BID/ideella krafter sköter drift
och tillsyn – då har var och en bidragit efter individuell förmåga till
gemensam nytta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26 § 59
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-08
Information från Länsstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun deltar i Interreg projekt Landsbygdsutveckling genom
ökad samverkan. (BID)
2. Medel om 250 tkr tas från kommunstyrelsens odefinierade utrymme
2018.
Beslutet skickas till
Näringslivsstrateg, förvaltningsekonom, verksamhetschef ekonomi
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-04-09

KS 2018/11.01

Dnr KS 2016/401.20

Tillbyggnad förskolan Dungen
Barn och utbildningsnämnden beslutade i november 2016 om behovet av
utbyggnad av en förskoleavdelning till Dungen. Kommunstyrelsen beslutade
2017-02-01 om att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram
underlag enligt barn och utbildningsnämndens ansökan.
En ny avdelning på förskolan Dungen i Töcksfors för 20 barn behöver kunna
öppna i januari 2019 enligt barnomsorgschefens skrivelse.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-04-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 61
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-03-19
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-01 § 11
Barnomsorgschefens skrivelse 2018-02-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 300 tkr omdisponeras för projektering på förskolan Dungen för
tillbyggnad av en ny avdelning för 20 barn.
2. Omdisponering sker från projekt 13601-ombyggnation industrilokaler till
projekt tillbyggnad förskolan Dungen.
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