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§ 81

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande ändring och tillägg:
- Ärende 26, principer vid fastighetsförsäljningar, utgår.
-Extra ärende läggs till föredragningslistan, vigselförrättare i Årjängs
kommun.
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Dnr KS 2018/33.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-04 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Årjängs Bostads AB, protokoll 180425.
2. Årjängs Bostads AB, protokoll 180523.
3. Dalslands Kanal, begäran om ändring av stadgar (KS 2018/219.10)
4. Töcksfors Shoppingcenter, Ombud för Systembolaget i Töcksfors.
5. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 180507.
6. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 161128.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2018/33.10

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-04 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2018-05-16, 201805-17 och 2018-05-23
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2018/100.04

Budget för skolrenoveringar
I lokalutvecklingsprocessen för de planerade skolrenoveringarna samt en ny
förskola har strategibeslut fattats av en utsedd styrgrupp bestående av
tjänstemän, politiker och upphandlad entreprenör. Kalkylbudget har tagits
fram för de olika delarna. Gällande finansieringen av renoveringarna så har
inte kommunfullmäktige beslutat om att godkänna investeringsbeloppet i
avvaktan på de utredningar som nu är färdiga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 104
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2018-05-17
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på följande tillägg till beslutet:
- Byggherrekostnader ska löpande redovisas till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 168,0 Mkr i
investeringsbudgeten till en om och nybyggnad av låg och
mellanstadieskolorna i Årjäng och Töcksfors samt en ny förskola i Årjäng.
2. Renovering av hus 5 i Töcksfors lämnas vilande.
3. Styrgruppen får i uppdrag att ta fram ny lösning gällande hus 5 och
lågstadiet i Töcksfors, för färdigställande 2022.
4. När avtal tecknats med Byggdialog om fas 2, avslutas den externa
byggledningen.
5. Byggherrekostnader ska löpande redovisas till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
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Dnr KS 2017/367.10

Motion - att möta framtidens utmaningar inom
kommunens äldreomsorg
En motion har inlämnats från Centerpartiets fullmäktigegrupp med frågor
om äldreomsorgen i framtiden:
För att möta framtidens utmaningar vad gäller äldreomsorgen i kommunen
vill Centerpartiet att;
- En analys görs över hur behovet av äldreomsorg ser ut i Årjängs kommun
nu och i framtiden. Förutom behov av vård och olika insatser för att leva upp
till socialtjänstlagens krav på att ge de äldre ett värdigt liv, utreds även behov
av olika sorters boende.
- En långsiktig strategi tas fram över hur kommunen ska ta sig an de framtida
utmaningar vi står inför.
Stöd och omsorgsnämnden har besvarat motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 84
Stöd och omsorgsnämnden 2018-04-12 § 37
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-03-22 § 27
Socialt ansvarig samordnare och verksamhetschef stöd och omsorgs
tjänsteskrivelse 2018-02-27

Forts.
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§ 85 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. I dag finns det 139 särskilda boende platser i kommunen. 40 % av de som
är över 85 år bor i dag på särskilt boende. Troligt är att denna trend kommer
hålla i sig. Vilket innebär att den preliminära prognosen för 2027 omfattar
ytterligare 16 särskilda boende platser (totalt 155 platser).
För 2037 beräknas denna siffra ökat ytterligare med 56 platser, totalt 211
platser. Behovet beräknas därmed vara 72 ytterligare platser än vad
kommunen idag kan erbjuda.
Vad gäller verksamhetsområde hemtjänst kommer flertalet brukare i en
framtid ha större hjälp av den utvecklade digitaliseringen. Idag finns redan
digitala lås, och tillsyn via kamera är på ingång. Området expanderar i en
större takt än verksamheterna hinner med att ställa om, vilket i sig är
nödvändigt för att möta behoven. Digitaliseringen kommer dock troligen
aldrig att bidra till en minskad personalstat, men den är ett gott komplement
och bidrar till en förbättrad situation både för brukare och medarbetare.
Utvecklingen av digitala lösningar visar sig även vara kostnadseffektiva. I
kombination med rekryteringsfrågan så är det en förutsättning att
verksamheten utvecklas inom välfärdsteknologin för att möta framtiden.
I dagsläget erbjuder kommunen särskilt boende och hemtjänst i ordinärt
boende. Planer finns att trygghetsboende ska byggas. Eventuellt medför detta
att trycket på särskilda boendeplatser kan minska. Under 2017 har kön till de
särskilda boendeplatserna ökat, ett identifierat trendbrott mot föregående år.
Kommunen saknar idag en boendeform mellan eget boende och särskilt
boende.
En utveckling sker i västra Värmland under 2018 med mobilt
närsjukvårdsteam samt mobil hemsjukvårdsläkare. En vårdform som inte
funnits förut. Där kan vi se att kommuninnevånarna kommer att kunna få en
mer tillgänglig och kontinuerlig hälso- och sjukvård i hemmet. Detta
kommer troligen även innebära färre inskrivningar på sjukhus.
Ovan beskriven fakta kan ligga till grund för ett eventuellt framtagande av en
långsiktig strategi utöver de budgetdokument som redan idag finns
framtagna.
2. Motionen är därmed besvarad.
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Dnr KS 2018/211.10

Hälsoplan för Årjängs kommun
Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor
för positiv samhällsutveckling och tillväxt. Att ha en god hälsa är något av
det som de flesta av oss värdesätter allra högst, och att ha invånare som är
friska och kan vara i arbete är sannolikt en av de allra viktigaste
förutsättningarna för att en kommun ska utvecklas.
En god hälsa kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg
sjuklighet och en jämlik hälsa i befolkningen.
Folkhälsosamverkan i Årjängs kommun har tagit fram ett förslag på en
hälsoplan för Årjängs kommun. Hälsoplanen beskriver hur Årjängs kommun
ska arbeta med folkhälsofrågorna i kommunen utifrån nationella, regionala
och lokala mål. De lokala mål man tagit fram är kopplat till kommunens
antagna vision, mål samt värdegrund.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 85
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-30
Folkhälsoplan 2018-04-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Hälsoplan för Årjängs kommun, antas.
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Dnr KS 2018/82.15

Medfinansiering EU projekt Käglans båtklubb
Käglans båtklubb har ansökt om kommunal medfinansiering för projektet
Käglans båthamn för ökad service och tillgänglighet i båthamnen i
Östervallskog. Projektet omfattar reparation av kajen, vatten och
avloppsanläggning, servicehus, 20 fasta husvagnsplatser samt
projektkostnader. Tanken är att området ska vara samlingsplats för
ortsbefolkningen, nyanlända och turister. Totalt är projektet beräknat till
2 894 000 kronor.
Medfinansieringen föreslås bestå av 300 000 kronor i kontant
medfinansiering samt 330 000 kr som kommunen skall erhålla från
föreningen för det markköp som görs om projektet beviljas.
Det kommunalägda markområdet runt Käglan köptes in 2001. Meningen
med markköpet var marken skulle användas till en campingplats eller annan
utveckling av Östervallskog.
Chef medborgarservice föreslår att kommunstyrelsen beviljar
medfinansiering med 630 000 kronor varav 330 000 kronor utgör
försäljningssumman av marken som Käglans båtklubb köper av Årjängs
kommun.
Medfinansieringen anslås från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 86
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2018-05-08
Ansökan från Käglans Båtklubb, 2016-04-18
Medfinansieringsintyg, 2018-01-22
Jordbruksverkets beslut, 2018-01-29
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar medfinansiering med 630 000 kronor
varav 330 000 kronor utgör försäljningssumman av marken som Käglans
båtklubb köper av Årjängs kommun.
2. Medfinansieringen anslås från kommunstyrelsens medel till förfogande.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef medborgarservice
Förvaltningsekonom KS
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Dnr KS 2015/437.80

Reglemente för Marknadskommittén
Kommunfullmäktige har tidigare gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
(KF 2014-09-29 § 173) att se över reglementet för marknadskommittén i
syfte att tydliggöra syfte och mål samt verksamhet och ekonomi.
Kultur- och fritidsnämnden arbetade fram ett förslag till nytt reglemente för
marknadskommittén under hösten 2015. Reglementet återremitterades dock
tillbaka av kommunstyrelsen, med önskan om ett tillägg i reglementet
angående val av vice ordförande, samt ett nytt förslag med motivering
angående arvode för marknadskommittén.
Kultur och fritidsnämnden har kompletterat reglementet enligt
kommunstyrelsens förslag på tillägg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 87
Kultur och fritidsnämnden 2016-12-06 § 93
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott 2016-11-15 § 76
Reglemente för marknadskommittén
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2016-10-26
Kommunstyrelsen 2016-10-19 § 151
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för marknadskommittén antas, med följande tillägg:
1. Punkt 1.3.2 Sammansättning. Ny lydelse av sista meningen: ”Kultur- och
fritidsnämnden utser även ordförande och vice ordförande i kommittén”.
2. Punkt 1.8 Arvode och reseersättning. Ny lydelse: ”Ersättningen till
ledamöter och ersättare är 180: -/timme för 2017. Ersättningen höjs varje år
med den genomsnittliga löneökningen, i procent, för anställda av Årjängs
kommun.
3. Reseersättning utbetalas enligt kommunens resereglemente.
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Dnr KS 2018/193.13

Unionsleden Moss- Karlstad 2020-2030
Unionsleden Moss – Karlstad kommer att färdigställas under 2019 och
därmed kommer projektet att avslutas. För den framtida driften finns det
dock inte några beslut. I den framtida driften ingår drift och skötsel av
skyltar och informationsmateriel, marknadsföring samt andra
utvecklingskostnader. Grensekomiteen har nu kommit in med ett förslag på
ekonomiskt driftsstöd från varje kommun som ingår i Grensekomiteen.
Stödet baseras på invånarantalet och är på 2 kronor/invånare och år vilket för
Årjängs del innebär en kostnad på ca 20 000 kronor/år.
Chef medborgarservice föreslår att Årjängs kommun ska vara med i den
framtida driften och bidra med 2 kronor/invånare och år vilket innebär en
kostnad på ca 20 000 kronor/år.
Kostnaden finns med i budgetförslaget för åren 2019 – 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 88
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2018-05-09
Grensekomittens skrivelse, 2018-04-17
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Årjängs kommun ska vara med i den
framtida driften och bidrag med 2 kronor/invånare och år vilket innebär en
kostnad på ca 20 000 kronor/år.
2. Kostnaden finns med i budgetförslaget för åren 2019 – 2021.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Förvaltningsekonom KS
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2014/90.21

Detaljplan för Töcksmarks Bön 1:226 (Källhults
industriområde)
Detaljplan för Töcksmarks-Bön 1:226 mfl har varit ute på granskning 3
mellan den 2018-03-09 till och med 2018-04-06. Under denna tid har samråd
skett med berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen
samt berörda sakägare och andra med väsentligt intresse av planen.
Underrättelse om vart granskningshandlingar finns har skickats ut till ovan
nämnda, vilka har beretts tillfälle att yttra sig över upprättat
detaljplaneförslag.
Under den andra granskningstiden har totalt fyra (4) skriftliga yttranden
inkommit. Inkomna synpunkter behandlar förtydliganden kring
dagvattenhanteringen i området för att minska riskerna för E18 samt trafiken
på befintlig in- och utfart (Källhultsvängen). Länsstyrelsen har ej inkommit
med yttranden. Trafikverket behöver upprätta ett avtal med kommunen
angående den nya in- och utfarten.
Inkomna synpunkter föranleder förtydliganden kring dagvatten och utfarter
mot E18. Bygg och miljönämnden godkände handlingarna 2 maj 2018 § 50
Med dessa justeringar så bedömer förvaltningen att planen kan antas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 89
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2018-05-16
Planbeskrivning – antagandehandling
Plankarta – antagandehandling
Utlåtande 3
Bygg och miljönämnden 2018-05-02 § 50
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för Töcksmarks Bön 1:226, antas.

Justerandes sign

15 (53)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 91

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/210.00

Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Årjängs
kommun
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) börjar tillämpas 25 maj 2018.
Förordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätter
personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med förordningen är att skapa
enhetliga dataskyddsregler inom hela EU.
En av huvudprinciperna i dataskyddsförordningen är den s k
ansvarsskyldigheten. Den som har ett personuppgiftsansvar måste kunna visa
på att man följer förordningens regler och bör därför anta ett övergripande
styrdokument för behandlingen av personuppgifter i organisationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 90
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-27
Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Årjängs kommun, dat. 201804-27
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Årjängs kommun antas.
2. Riktlinjerna gäller för kommunen och dess helägda bolag Årjängs Bostads
AB och Årjängs Nät AB.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 92

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/206.10

Kommunstyrelsens delegationsordning
Inför varje ny mandatperiod ska verksamheten se över styrelsens
delegationsordning.
Delegering av beslutanderätt innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende
eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon som blir delegat och därmed
träder helt in i nämndens ställe.
Syftet med att delegera beslutanderätten är att avlasta styrelsen från mindre
viktiga ärenden exempelvis rutinärenden. Detta medför att den kommunala
förvaltningen blir effektivare genom att beslutsvägarna blir kortare och
handläggningen snabbare.
Verksamheten föreslår en del förändringar i delegationsordningen, bland
annat att styrelsen lyfter bort vidaredelegering från kommunchefen och
istället delegerar beslutanderätten direkt till chefer och anställda inom
styrelsen. På det här sättet får styrelsen en bättre överblick över vilka som
har rätt att besluta i delegerade ärenden och samtliga delegerade ärenden blir
återredovisade direkt till styrelsen.
En viktig förändring som gjorts är rätten till att ingå och underteckna avtal
som föreslås delegeras till kommunchef samt dennes underställda chefer
inom kommunstyrelsen. I kommunalrättslig mening finns ingenting som
heter ”firmatecknare”. I kommunstyrelsens tidigare delegationsordning har
KS-chefer delegerats rätt att ingå avtal men ej att underteckna dem (det som
brukar kallas firmateckningsrätt).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 91
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-30
Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen
Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen
Yrkanden
Tilläggsyrkande
Daniel Schützer (S) yrkar på att följande punkt läggs till under 2.1.5 ”föra
nämndens talan”, yttrande till myndigheter som inte är av principiell
beskaffenhet. Delegat KS chefer samt verksamhetschef bygg och miljö.

Forts.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

§ 92 forts.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens delegationsordning antas med följande tillägg:
En punkt läggs till under 2.1.5 ”föra nämndens talan”, yttrande till
myndigheter som inte är av principiell beskaffenhet. Delegat KS chefer samt
verksamhetschef bygg och miljö.
2. Bemyndiganden, antagna av kommunstyrelsen 2015-01-07 §§ 5-8 samt
kommunstyrelsen 2017-09-13 § 139, upphävs.
Beslutet skickas till
Verksamhetschefer KS
Kommunjurist

Justerandes sign

18 (53)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 93

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2016/305.00

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i
Årjängs kommun- tillägg för kommunstyrelsen
angående fysisk planering
Kommunstyrelsens del i reglementet behöver kompletteras med
bestämmelser om den fysiska planeringen i kommunen då dessa
bestämmelser saknas i reglementet.
Kommunstyrelsen ansvarar för framtagandet av översiksplan samt beslutar
om att initiera framtagandet av detaljplaner och tar beslut om planbesked.
Reglementet föreslås kompletteras med dessa bestämmelser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 92
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-18
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, reviderat 2018-03-26 §
35.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Punkten 2.1.4 kompletteras med följande:
Fysisk planering
Styrelsen ansvarar för den översiktliga planeringen av användningen av
mark och vatten, enligt 3 kap plan- och bygglagen (2010:900).
Styrelsen initierar planarbetet och tar beslut om upprättande av
planhandlingar samt tar beslut om planbesked, enligt 5 kap 2 § plan- och
bygglagen (2010:900).
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Kommunstyrelsen

§ 94

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/229.30

Omdisponering av medel för vägunderhåll/asfaltering
2018
På grund av årets vinter har skador på gator och vägar varit påtagliga. I
budgeten för asfaltering av vägar finns inte medel till att laga de mest akuta
sträckorna. En prioritering behöver ske alternativt en ny budget tas fram. För
att de mest akuta sträckorna ska kunna asfalteras i år behöver ca 2,2 miljoner
kronor tillföras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 93
Verksamhetschef samhällsbyggnad och gatuchefens tjänsteskrivelse 201805-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medel om 2,2 mkr tillförs budget för asfaltering enligt framtaget förslag.
2. Medel tas från projekt VA-anslutning Huken.
3. Medel om 2,2 mkr återförs till VA-anslutning Huken 2019.
Jäv
Daniel Schützer (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 95

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/232.30

Asfaltering av infart till Smolmarks skola
Infarten till Smolmarks skola behöver asfalteras om. Kommunen är delägare
till ca 90 % i Gemensamhetsanläggning 1 Smolmark Ga:2, där infarten till
skolan från både väg 172 och väg 177 ingår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 94
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-05-15
Karta över vägsträckning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Medel om 270 tkr tillförs budget för asfaltering enligt framtaget förslag.
2. Medel tas från projekt VA-anslutning Huken.
3. Medel om 270 tkr återförs till VA-anslutning Huken 2019.
Jäv
Daniel Schützer (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad, fastighetsingenjör

Justerandes sign

21 (53)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 96

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/110.04

Tertialrapport 2018- Ensamkommande barn EKB
Projektet visar en avvikelse på -3 tkr första tertialet. Intäkter och kostnader
är ej periodiserade.
Under första tertialet har över hälften av bufferten (5 531 tkr) förbrukats. Det
beror på minskade intäkter och höga fasta kostnader. Intäkterna har minskat
p.g.a. nio ärenden där verksamheten inte har rätt till dygnsschablon. Stödoch omsorgsnämndens årsprognos visar därför ett underskott på 2 mnkr.
Övriga nämnder visar inga avvikelser i årsprognosen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 95
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2018-05-15
Tertialrapport ensamkommande barn dat. 2018-05-15
Kommunstyrelsens beslut
Tertialrapport ensamkommande barn godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Kommunstyrelsen

§ 97

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/120.04

Tertialrapport 2018- Kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen beräknas bli +230 tkr, vilket beror
framförallt vakanser och försäljning av exploateringsmark.
Verksamheten återrapporterade på kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-0523 förslag på åtgärder för en budget i balans.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 96
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2018-05-16
Tertialrapport per 2018-04-30
Kommunstyrelsens beslut
Tertialrapport per 2018-04-30 daterad 2018-05-16 för kommunstyrelsen,
godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 98

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2016/406.04

Årsredovisning 2017- Samordningsförbundet BÅDESÅ
Årsredovisning för samordningsförbundet har översänts till kommunen.
Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Samordningsförbundets ändamål är att uppnå en effektivare
resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensam organisering
kring behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
Upprättad årsredovisning avseende 2017 visar ett resultat på +0,5 mkr. Den
främsta orsaken till detta är att förbundet haft ca 0,3 mkr som inte resulterat i
ansökan av insatser från medlemmarna och återstående del av det positiva
ekonomiska resultatet orsakas av vakanser.
För 2017 uppgår det egna kapitalet till 1,3 mnkr vilket innebär att förbundet
inte följer rekommendationen som innebär att eget kapital skall motsvara
max 20 % i förhållande till erhållna bidrag. Istället motsvarar det egna
kapitalet 23,6 % av anslagna medel. Målsättningen är att det egna kapitalet
successivt ska minska.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 97
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-26
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017, Samordningsförbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng 2017 godkänns.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle,
Årjäng beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Jäv
Daniel Schützer (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 99

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/92.02

Fördelning av medel gällande lönestrategiskt utrymme
för 2018
Kommunfullmäktige tog i samband med budgetbeslutet för 2018 beslut om
lönestrategiskt utrymme som lades centralt. Utrymmet är på 1 000 000 kr
och fördelas enligt förslaget till Barn och utbildningsnämnden med 702 tkr,
Stöd och omsorgsnämnden med 134 tkr, samt till Kommunstyrelsen med
164 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 98
Verksamhetschef personal och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse
2018-05-15
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 43
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn och utbildningsnämndens budgetram för 2018 utökas med 702 tkr,
från 232 625 tkr till 233 327 tkr.
2. Stöd och omsorgsnämndens budgetram för 2018 utökas med 134 tkr, från
192 990 tkr till 193 124 tkr.
3. Kommunstyrelsens budgetram för 2018 utökas med 164 tkr, från 116 858
tkr till 117 022 tkr.
4. Budgeterat centralt utrymme minskas med 1000 tkr, från 1000 tkr till 0
tkr.
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Kommunstyrelsen

§ 100

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/115.04

Tertialrapport för 2018 Årjängs kommun
Prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat på +10,5 mkr och det är en
försämring gentemot budget med + 2,5 mkr.
Nämndavvikelsen förväntas totalt för året att uppgå till – 6,5 mkr. Den
negativa avvikelsen återfinns inom barn- och utbildningsnämnden med -1,0
mkr samt inom stöd och omsorgsnämnden med -5,7 mkr. Kommunstyrelsen
förväntas hamna på +0,2 mkr.
Skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas att öka med + 0,6 mkr
jämfört med budgetförutsättningarna.
Finansnetto beräknas leda till en förbättring i jämförelse med budget med
+ 3,4 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 99
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-05-21
Tertialrapport 2018-04-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tertialrapport 2018-04-30 för Årjängs kommun, godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef barn och utbildning
Förvaltningsekonom barn och utbildning
Verksamhetschef stöd och omsorg
Förvaltningsekonom stöd och omsorg
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Kommunstyrelsen

§ 101

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/100.04

Budget 2019-2021 Årjängs kommun
I enlighet med beslutad tidsplan skall budgetberedningen vid mötet den 23
maj lämna förslag på driftsplan 2019-2021, investeringsutrymme 2019-2021,
resultatplan 2019-2021 samt finansiella och verksamhetsmässiga mål 20192021.
Följande justering har gjorts efter den 29 mars:
*Investeringar inom skola och förskola har inkluderats i
avskrivningskostnader och finansiella kostnader och inte som tidigare på en
separat rad. Underlaget till beräknad kostnad kommer från styrgruppen och
innebär en total investering på 168 mkr mellan åren 2018-2021.
* Ny skatteprognos från april är inkluderad.
* Effekten från skatteväxlingen är inkluderad, vilket innebär att
Kommunstyrelsens budgetram minskas i lika stor utsträckning som skatter
och statsbidrag tillföljd av skatteväxlingen.
* Justering för kapitaltjänst är inkluderad.
* Justering för lönestrategisk pott för 2018 är inkluderad.
* Justering mellan Stöd och omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen
avseende intäkter för AME är inkluderad.
Med gjorda justeringar är resultaten för åren följande;
2019= 11,1 mkr (1,9 % av summa skatter/statsbidrag)
2020= 10,3 mkr (1,7 % av summa skatter/statsbidrag)
2021= 4,4 mkr (0,7 % av summa skatter/statsbidrag)
Beslutsunderlag
Centerpartiets budgetförslag 2019-2021 ink. 2018-06-04
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-05-29
Budgetdokument dat. 2018-05-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 100
Majoritetens (S, KD, L och M) budgetförslag 2018-05-23
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till majoritetens förslag.
Samtliga ledamöter från Centerpartiet yrkar på sitt eget förslag till budget för
2019-2021.
Forts.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

§ 101 forts.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två budgetförslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens budgetförslag (S, KD,
L och M)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftsplan 2019 fastställs till:
- Bygg och miljönämnden 5 088 tkr
- Kommunstyrelsen 108 348 tkr
- Kultur och fritidsnämnden 16 819 tkr
- Barn och utbildningsnämnden 238 967 tkr
- Stöd och omsorgsnämnden 201 880 tkr
- Justering finans drift 17 200 tkr
- Centralt utrymme lönesatsning 1 064 tkr
- Avgår internredovisning 43 975 tkr
- Avskrivningskostnad 36 900 tkr
Verksamhetens nettokostnader 582 292 tkr
2. Skattesatsen för 2019 fastställs till 22,45 kr.
3. Låneramen för 2019 fastställs till 251 mnkr, vilket innebär en ökning
med 67 mnkr i jämförelse med 2018.
4. Investeringsbudget för år 2019 fastställs totalt till 110 500 tkr.
5. Årets resultat för 2019 budgeteras till 7 098 tkr.
6. Det finansiella målet för 2019 fastställs till;
- resultatnivå 1,2 % av summa skatter och statsbidrag.
7. Nämndmål samt målindikatorer daterade 2017-05-23, antas.

Forts.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

§ 101 forts.
Flerårsplan 2020-2021 fastställs till:
1. Flerårsplan för drift 2020-2021 fastställs till:
2020 (tkr)
Bygg och miljönämnden
Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden

2021 (tkr)

5 022

4 980

106 707

105 508

16 605

16 472

Barn och utbildningsnämnden 235 768

233 297

Stöd och omsorgsnämnden

198 994

195 612

- Justering finans drift

17 200

24 400

- Ökning ram

16 395

33 408

- 43 975

- 43 975

38 200

42 000

590 918

611 703

Avgår internredovisning
Avskrivningskostnad
Verksamh. nettokostnader

2. Låneramen för 2020 fastställs till 309 mnkr vilket innebär en ökning
med 58 mnkr i jämförelse med 2019.
3. Låneramen för 2021 fastställs till 273 mnkr vilket innebär en minskning
med 36 mnkr i jämförelse med 2020.
4. Årets resultat för 2020 budgeteras till 8 322 tkr.
5. Årets resultat för 2021 budgeteras till 3 530 tkr.
6. De finansiella målen för 2020 och 2021 fastställs till;
- resultatnivå 1,4 % av summa skatter och statsbidrag för 2020 och 0,6 % av
summa skatter och statsbidrag för 2021.
- investeringar ska vara självfinansierade för år 2021.
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Kommunstyrelsen

§ 102

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2017/389.20

Exploateringsavtal Norra Viker 1:162 Manhem,
Lennartsfors
Provector Media AB har inkommit med en önskan om att förvärva
kommunal mark på Manhem i Lennartsfors. I området går en del av
elljusspåret och Lennartsfors idrottsförening har tidigare inkommit med en
önskan om att få ett markupplåtelseavtal för rastplats och om att disponera
elljusspåret.
En av rastplatserna och en mindre del av elljusspåret som Lennartsfors
idrottsförening ligger i det sydvästra hörnet av den markbit som Provector
Media AB är intresserad av för bebyggelse. För att båda parter ska
tillgodoses föreslås att ett markoptionsavtal med Provector Media AB
upprättas enligt önskemål, undantaget det sydvästra hörnet som i stället
upplåtes till Lennartsfors idrottsförening.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 105
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2018-05-14
Förfrågan om markupplåtelseavtal Lennartsfors idrottsförening 2018-04-05
Karta över området
Förslag på markoptionsavtal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna ett treårigt
markoptionsavtal enligt framtaget förslag med Provector Media AB.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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§ 103

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/216.25

Förfrågan om köp av fastigheten Sveavägen 9,
Töcksfors (Centrumkiosken)
En förfrågan har inkommit om att av kommunen få köpa centrumkiosken
med adress Sveavägen 9 i Töcksfors.
Syftet med köpet är att inom sex månader efter övertagandet öppna
verksamhet med fotvård och massage.
Under de år som centrumkiosken i Töcksfors har varit utarrenderad, har det
inkommit mycket klagomål från kommuninvånare om att man inte tycker
byggnaden är fin och att den bör rivas. Nuvarande arrendator är uppsagd och
kontraktet löper ut 2019-08-18. Ett arbete med en fördjupad översiktsplan
pågår för Töcksfors där centrumutvecklingen ses över. Att föregå med en
försäljning innan den fördjupade översiktsplanen är klar skulle innebära att
kommunen inte har fortsatt rådighet över tomten. Verksamheten föreslår att
kommunen bör avvakta med en försäljning tills tomten och
framtida centrumutveckling är utredd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 106
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2018-05-15
Nuvarande hyreskontrakt 2004-11-04
Uppsägning av befintligt kontrakt 2015-11-04
Mailförfrågan om köp 2018-04-29
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan om en försäljning av centrumkiosken i Töcksfors, avslås.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Omdisponering av investeringsprojekt- LED armaturer
Samhällsbyggnadsavdelningen har i investeringsbudgeten för 2018 fått 250
tkr tilldelat för byte av transportbilar på förrådet. Behovet av att byta fordon
bedöms kunna vänta till 2019 då det även under det året finns pengar avsatta
för samma ändamål.
De investeringspengar som inte används under 2018 för fordonsbyte önskar
samhällsbyggnadsavdelningen omdisponera till utbyte av LED armaturer för
gatljusen. Fördelarna med LED armaturer är att energiförbrukningen
halveras samt att underhållsintervallet beräknas öka från 4 år till 25 år.
Vattenfall beräknar att 60 stycken armaturer kan bytas mot en kostnad av
250 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 107
Verksamhetschef samhällsbyggnad 2018-05-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Omdisponering om 250 tkr görs från investering 14510 Byte av
transportbilar förrådet till ett nytt projekt kallat byte till LED armaturer.
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Dnr KS 2018/249.20

Remiss- ansökan om bygglov för husvagnscamping
med ställplatser- Käglans båtklubb
Årjängs kommun har fått tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov för
camping med 30 stycken ställplatser på fastigheten Östevallskogs- Bön
1:101. Campingområdet omfattar 20 fasta säsongsvisa uppställningsplatser
och 10 dygnsvisa ställplatser för husbilar/husvagnar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 117
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2018-05-29
Till berörda sakägare 2018-05-21
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till bygglovet och har inget att erinra
mot ansökan.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Bygglovshandläggare
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Årsredovisning 2017- Hjälpmedelsnämnden i Värmland
Landstinget i Värmland och Värmlands kommun har sedan 2004 inrättat en
gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden.
Hjälpmedelsnämndens uppgift är att erbjuda länets invånare en god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Den gemensamma nämnden ska
vidare finansiera och ansvara för ett gemensamt kompetenscentrum för
nämndens ansvarsområde, där huvuduppdraget är att samordna och
genomföra upphandling av hjälpmedel för parterna.
Hjälpmedelsnämndens budget för 2017 var 6,6 mkr. Utfallet för året uppgick
till 6,2 mkr. Det innebär att utfallet blev 0,4 mkr lägre än den beräknade
kostnaden.
Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-02 för
att kompletteras med resultat- och balansräkning.
Beslutsunderlag
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 109
Komplettering hjälpmedelsnämnden 2018-05-23
Kommunstyrelsen 2018-05-02 § 71
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18 § 70
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2018-04-03
Årsredovisning 2016 Hjälpmedelsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsrapport 2017 för Hjälpmedelsnämnden godkänns.
2. Styrelsen för Hjälpmedelsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
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Årsredovisning 2017- Sydvästra Värmlands och norra
Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd
Bengtsfors, Säffles, Åmåls och Årjängs kommun samverkar sedan den 1
januari 2015 i en gemensam överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män,
förvaltare och förmyndare.
Överförmyndarverksamheten visar en negativ avvikelse på -30 tkr i
jämförelse med budget för 2017. Samtliga strategiska mål för nämnden är
uppfyllda.
Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens sammanträde för att
kompletteras med resultat- och balansräkning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 110
Komplettering överförmyndarnämnden 2018-05-29
Kommunstyrelsen 2018-05-02 § 72
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18 § 71
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2018-04-03
Årsrapport 2017 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsrapport 2017 för Sydvästra Värmlands och norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd godkänns.
2. Styrelsen för Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
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Äskande om medel för ombyggnation av lokaler för
daglig verksamhet
Stöd och omsorgsnämnden har beslutat om att äska investeringsmedel för
ombyggnation av lokaler för daglig verksamhet. Kostnaden är på 90 tkr
vilket motsvarar en årlig kapitaltjänstkostnad på 5 tkr.
Orsaken till begäran är att wc/dusch i nuvarande skick inte är anpassade för
funktionshindrade. Det strider därmed enligt skyddsombudet mot paragraf
66 a i arbetsmiljölagen. Konsekvensen om inte bristerna åtgärdas är
stängning av arbetsplats.
Hyresvärd för lokalen är Kommunstyrelsen vilket gör att förvaltningens
förslag är att öka Kommunstyrelsens investeringsbudget med 90 tkr.
Kapitaltjänstkostnaden är marginell och kan därmed hanteras centralt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 111
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-05-14
Stöd och omsorgsnämnden 2018-04-12 § 39
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2018 utökas med 90 tkr för att
tillgodose behovet av ombyggnation av lokaler för daglig verksamhet.
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Ramjustering mellan stöd och omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen 2018
Stöd och omsorgsnämnden har begärt att en ramjustering sker mellan dem
och Kommunstyrelsen avseende kostnad för AME.
Kommunstyrelsen har 2018 en budgeterad intäkt för del av
arbetsmarknadsenhetens personalkostnad som Stöd och omsorgsnämnden
betalar.
Stöd och omsorgsnämnden har i sin tur en budgeterad kostnad.
Beloppen som budgeterats som intäkt inom kommunstyrelsen stämmer
överens med budgeterad kostnad inom Stöd och omsorgsnämnden.
Förvaltningens förslag är att ramjustering mellan nämnderna sker i stället för
den interna överföringen som idag görs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 112
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-05-28
Stöd och omsorgsnämnden 2018-05-16 § 52
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens driftsbudget för 2018 ökar med 90 tkr, från 116 858
tkr till 116 948 tkr
2. Stöd och omsorgsnämnden driftsbudget för 2018 minskar med 90 tkr, från
192 990 tkr till 192 900 tkr.
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Dnr KS 2017/54.05

Deltagande i upphandling av dokument- och
ärendehanteringssystem för gemensamma drifts- och
servicenämnden
Karlstad kommun har genom drifts- och servicenämnden erbjudit övriga
samverkande parter i nämnden att delta i upphandling inför nytt dokumentoch ärendehanteringssystem. Genom att upphandla i den gemensamma
nämndens namn finns möjlighet att samverka kring andra tjänster så som
drift och förvaltning.
Kommunstyrelsen har 2017-03-08 förklarat sitt intresse för att delta i den
gemensamma upphandlingen genom drift- och servicenämnden.
Slutgiltigt förslag skall lämnas senast 15 juni.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 113
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-05-08
Underlag för slutligt ställningstagande inför upphandling 2018-05-03
Kommunstyrelsen 2017-03-08 § 43
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun godkänner, som samverkande part i den gemensamma
drifts- och servicenämnden den redovisade inriktningen för krav och kriterier
inför upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem och är fortsatt
intresserade av att delta i upphandlingen och samverka kring drift och
förvaltning i enlighet med föreslagen finansieringsmodell.
2. Årjängs kommun anser att det är rimligt att man kan avstå medverkan
efter upphandling om kostnader överstiger nuvarande kostnader per år som
är 240 tkr plus 10 % då det inte finns budgeterade medel för en sådan
fördyring.
3. Kommunen förordar att drifts- och servicenämnden åtar sig uppdraget att
tillhandahålla dokument- och ärendehanteringssystem med tillhörande
tjänster i form av förvaltning, drift och support till samverkande parter inom
nämnden.
4. Årjängs kommun ser det som nödvändigt att löpande uppgradera systemet
för att inte ligga mer än max 2 versioner bakom av systemleverantören
senast levererad version. Nya versioner ska finnas först i en testmiljö som
därför ska ingå i upphandlingen.
Forts.
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KS 2018/13.01

§ 110 forts.
Beslutet skickas till
Karlstads kommun
IT chef
Kommunchef
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Dnr KS 2018/158.70

Revisorernas granskning av samverkan kring
missbruksvård, Årjäng samt värmländska kommuner
Årjängs kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i
Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga,
Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne,
Säffle och Torsby genomfört en gemensam granskning avseende samverkan
kring missbruksvården i Värmland. PwC har på uppdrag av revisorerna
genomfört granskningen.
Den sammanfattande bedömningen är att landstinget och kommunerna till
viss del säkerställt att vård, omsorg och stöd avseende missbruksvård
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Efterlevnaden av överenskommelsen är dock bristfällig och dess faktiska
innebörd har inte alltid diskuterats mellan olika huvudmän på lokal nivå.
För att säkerställa ovan beskrivna punkter rekommenderar revisorerna stöd
och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen att:
-Fastställa verksamhetsmål och mätetal för att följa fullmäktiges styrning
mot samverkan inom missbruksvården.
-Arbetet med upprättande av avvikelser kopplat till överenskommelserna
behöver säkerställas för att ge ett tydligt underlag till förbättringsarbete.
-Initiativ behöver tas för ytterligare utvecklingsarbete för samverkan mellan
kommunen och den psykiatriska slutenvården.
-För att säkerställa att den enskilde får sina insatser tillgodosedda behöver
arbetet med upprättande av SIP prioriteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 114
Stöd och omsorgsnämnden 2018-05-16 § 62
Avdelningschef IFO och administrativ sjuksköterskas tjänsteskrivelse 201804-25
Revisorernas granskning av samverkan kring missbruksvård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner svar på revisorernas granskning, se
beslutsunderlag; ”Svar till revisorernas granskning av samverkan kring
missbruksvård”.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
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Beslutet skickas till
Revisorer Årjängs kommun
Verksamhetschef stöd och omsorg
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KS 2018/13.01

Dnr KS 2018/242.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader 2018
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera
alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen
för vård och omsorg [IVO]. Stöd och omsorgsnämnden skall till fullmäktige
rapportera detsamma.
Sex beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS). Fem 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 med särskild service för vuxna eller annan
särskilt anpassad bostad för vuxna (9.9 LSS) där den enskilde tackat nej. Tre
beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ett beslut avser insatsen Kontaktperson
där det rör sig om resursbrist, det saknas lämplig personal/uppdragstagare.
Två beslut avser Särskilt boende som tackat nej till erbjudet boende.
Informationen har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 115
Stöd och omsorgsnämnden 2018-05-16 § 58
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2018-04-26
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 tre beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL).
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2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2017/399.10

Medborgarförslag - Ensamkommande unga under
asylprocessen
Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställarna vill att de
ensamkommande unga som anvisats till Årjängs kommun, och som fyller 18
år eller skrivs upp i ålder, får bo kvar i Årjäng under asylprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 116
Stöd och omsorgsnämnden 2018-05-16 § 53
Verksamhetschef stöd och omsorgs tjänsteskrivelse 2018-04-19
Kommunfullmäktige 2017-11-27 § 171
Medborgarförslag inkommet 2017-10-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Stöd och omsorgsnämnden beslutade 2017-10-05 att ungdomar som skrivs
upp i ålder som får avslag på asylansökan, får stanna kvar under
överklagningsperioden, dock längst till sommarlovet 2018.
Stöd och omsorgsnämnden har inte medel i budget för ytterligare åtgärder.
2. Medborgarförslaget är därmed besvarat.
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2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2014/197.29

Vigselförrättare i Årjängs kommun
Länsstyrelsen beslutade 1 juli 2014 om att förordna Daniel Schützer som
vigselförrättare för perioden 1 juli 2014- 30 juni 2017.
Förordnandet innebär rätt att viga i hela riket och skyldighet att utföra
förrättning inom Årjängs kommun.
Daniel Schützer önskar fortsätta sitt uppdrag som vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 118
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen rekommenderar Länsstyrelsen Värmland att utse Daniel
Schützer till vigselförrättare i Årjängs kommun.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
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Dnr KS 2012/315.04

Ansökan om medel ur H Allan Parks minnesfond
Personal på Solgårdens särskilda boende i Töcksfors, Ulla Carlberg, ansöker
om bidrag från Stiftelsen H Allan parks minnesfond. Ansökan avser två
surfplattor samt musikunderhållning, förtäring och resor för de boende på
Solgården.
Ansökan avser 20 000 kronor.
Yttrande har inhämtats från verksamheten Stöd- och omsorg som anser att
sökta medel för fortsatt underhållning, resor och förtäring överensstämmer
med stiftelsens riktlinjer men inte inköp av surfplattor.
Beslutsunderlag
Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2018-05-28
Ansökan från personalen på Solgården (genom Ulla Carlberg), inkommen
2018-04-30
Yttrande från Stöd- och omsorg, daterat 2018-05-07
Delegationsbeslut, dat. 2017-06-19
E-post från Ulla Carlberg, ink. 2017-06-16
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 § 1
Kommunstyrelsens beslut
1. Personalen på Solgårdens särskilda boende beviljas bidrag från Stiftelsen
H Allan Parks minnesfond på 15 000 kronor. Medlen får endast användas till
musikunderhållning, förtäring samt resor för de boende.
2. Ekonomisk redovisning av utbetalt bidrag ska bifogas med nästa ansökan.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare, redovisningsansvarig
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2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2016/146.04

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Årjängs Kommuns
samfond inom skolområdet
Årsredovisning 2017 för stiftelsen Årjängs Kommuns samfond inom
skolområdet som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2017 slutar på -4 466 kronor och anslag om 999 kronor
har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Redovisningsansvariges tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Årjängs Kommuns samfond inom
skolområdet
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2017 för Stiftelsen Årjängs Kommuns samfond inom
skolområdet godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig
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2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2016/171.04

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Årjängs Kommuns
samfond
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Årjängs Kommuns samfond som
förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2017 slutar på 209 378 kronor och anslag om 172 900
kronor har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Redovisningsansvariges tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Årjängs Kommuns samfond
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2017 för Stiftelsen Årjängs Kommuns samfond godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig
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KS 2018/13.01

Dnr KS 2015/300.04

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Anders och Karl
Olssons donationsfond
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond
som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2017 slutar på 172 348 kronor och anslag om 47 000
kronor har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Redovisningsansvariges tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2017 för Stiftelsen Anders och Karl Olssons
donationsfond godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig
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2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2016/172.04

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Abel Enockssons
donationsfond
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Abel Enockssons donationsfond som
förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2017 slutar på -47 188 kronor och inga anslag har
beviljats under året.
Beslutsunderlag
Redovisningsansvariges tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Abel Enockssons donationsfond
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2017 för Stiftelsen Abel Enockssons donationsfond
godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig
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KS 2018/13.01

Dnr KS 2016/147.04

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Kristian och Anna Ihles
kapitalfond
Årsredovisning 2017 för stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles
kapitalfond som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2017 slutar på -2 363 kronor och anslag om 5 000 kronor
har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Redovisningsansvariges tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles
kapitalfond
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2017 för Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles
kapitalfond godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 121

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2012/315.04

Årsredovisning 2017, Stiftelsen H Allan Parks
minnesfond
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen H Allan Parks minnesfond som förvaltas
av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2017 slutar på 32 353,95 kronor och anslag om 34 304
kronor har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Redovisningsansvariges tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen H Allan Parks minnesfond
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2017 för Stiftelsen H Allan Parks minnesfond godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 122

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2016/173.04

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Helmer Anderssons
donationsfond
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond som
förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2017 slutar på -7 900 kronor och anslag om 8 000 kronor
har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Redovisningsansvariges tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2017 för Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond
godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 123

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-06-04

KS 2018/13.01

Dnr KS 2015/334.04

Årsredovisning 2017, Hans Petterssons resestiftelse
för handikappade
Årsredovisning 2017 för Hans Petterssons resestiftelse för handikappade
som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2017 slutar på 83 889,59 kronor och anslag om 200 000
kronor har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Redovisningsansvariges tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Årsredovisning 2017 för Hans Petterssons resestiftelse för handikappade
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2017 för Hans Petterssons resestiftelse för handikappade
godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign
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