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Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–15.00

Beslutande

Kjell-Arne Ottosson, Ordförande (KD)
Annika Sahlin (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Kent Norman (C), Jäv § 141
Anette Eriksson (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lennart Nilsson (KD), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Agneta Eklund (S), ersättare
Mårten Karlsson (S), ersättare
Henrik Wiig Pettersson (S), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Karin Manner, Kommunarkitekt § 126
Thord Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2018-09-05

Paragrafer

124 - 143

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Kjell-Arne Ottosson
Justerare

Anette Eriksson

Robin Olsson
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Sandra Norsell
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

§ 124

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
- Ett extra ärende- regionbildningsprocessen: samverkansavtal mellan
kommunerna och regionen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2018/33.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-05 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Migrationsverket m.fl, Om mottagande och bosättning av nyanlända
personer.
2. Migrationsverket, Prognos kommuntal 2019.
3. Hjälpmedelsnämnden, Protokoll 180525.
4. SKL, Sveriges kommuner och landsting, Ekonomirapporten, maj 2018.
5. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 180611.
6. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Protokoll, 180607.
7. Länsstyrelsen Värmland, Förordnande som vigselförrättare.
8. Årjängs Bostads AB, Protokoll 180627.
9. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 180604.
10. Åmåls kommun, Protokoll från länsstyrelsens inspektion av den
gemensamma överförmyndarnämnden.
11. Migrationsverket, 200 milj. Som ska hjälpa ensamkommande att stanna
kvar i kommunen betalas ut i augusti 2018.
12. Årjängs Bostads AB, Protokoll 180822.
13. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 180820.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2018/33.10

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-05 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2018-06-04 och
2018-08-21
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

6 (26)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 127

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2018/331.00

Riktlinje för exploateringsavtal och markanvisning
Från den 1 januari 2015 ska alla kommuner anta två nya typer av riktlinjer,
dels riktlinjer för exploateringsavtal och dels riktlinjer för markanvisningar.
Kommuner som inte genomför några markanvisningar eller tecknar
exploateringsavtal är inte skyldiga att anta riktlinjer. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) redovisar vad dessa riktlinjer bör innehålla i cirkulär nr
14:46: Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra för allmänhet och exploatörer vad
kommunen utgår från vid upprättande av exploateringsavtal och
markanvisningar för att därigenom uppnå en transparent och likvärdig
beslutsprocess.
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till riktlinjer som
föreslås antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2018-08-07
Riktlinje för exploateringsavtal och markanvisning, 2018-08-07
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisning, daterat 201808-07, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2013/363.20

Svar remiss- Ändringstillstånd vindpark Årjäng NV
etapp 2
Rabbalshede Kraft AB har till miljödelegationen i Örebro lämnat in en
ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken. Enligt tidigare tillstånd får
de åtta vindkraftverken uppnå en maximal höjd av 200 meter. Man ansöker
nu om att totalhöjden får uppgå till 240 meter, detta för att högre totalhöjd
medger högre medelvind i navhöjd och större rotordiameter, vilket ger en
större elproduktion.
Det finns redan ett befintligt tillstånd att driva åtta stycken verk på 200
meter. De nya verk på 240 meter ska byggas i enlighet med tidigare tillstånd
på fasta positioner med en flyttmån på 100 meter. Positionerna på sex av
verken kommer att justeras något, dock inom tillståndsgiven flyttmån.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef bygg och miljö och kommunchefens tjänsteskrivelse 201808-23
Ansökningshandlingar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen avstår från att yttra sig.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef bygg och miljö
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Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2013/363.20

Ansökan- Ändringstillstånd Vindpark Årjäng NV etapp 2
Ansökan om ändringstillstånd av vindpark Årjäng NV etapp 2 har inkommit
till kommunen. Ansökan avser ny maximalhöjd på 240 meter i stället för
tidigare 200 meter.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef bygg och miljö och kommunchefens tjänsteskrivelse 201808-23
Ansökan
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun tillstyrker ansökan.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef bygg och miljö, Länsstyrelsen, Miljöskyddsenheten Örebro
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2018/346.10

Information- Översyn av regelverk för
landsbygdsutveckling i strandnära läge
Årjängs kommun är en av de kommuner som getts möjlighet att svara på
remiss angående Naturvårdsverkets uppdrag angående regelverket kring LIS.
Målet från regeringens sida var att se över reglerna för LIS, om dessa kunde
förenklas utan att det inkräktade på strandskyddets syften. I uppdraget ingick
även att se över frågan om att utöka möjligheterna att bygga
permanentbostäder. Just den delen har inte Naturvårdsverket berört nämnvärt
och därför avser regeringen att ytterligare utreda denna fråga.
Beslutsunderlag
Remiss- Naturvårdsverkets uppdrag att se över och föreslå ändringar i
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge
Verksamhetschef bygg och miljö och kommunchefens sammanfattning
2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
1. Bygg och miljönämnden och Kommunstyrelsen arbetar gemensamt fram
ett förslag till remissvar.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in bygg och miljönämndens
arbetsutskott till sammanträde den 3 oktober.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef bygg och miljö
Nämndsekreterare bygg och miljö
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2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2017/344.29

Igångssättningsbeslut för renovering låg- och
mellanstadieskolorna Årjäng och Töcksfors
Enligt kommunens investeringspolicy kräver investeringsprojekt över 3 mkr
ett igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen. Projektering och byggnation i
Töcksfors skola har påbörjats och samhällsbyggnadsavdelningen har för
avsikt att under 2018 fortsätta byggnation i Töcksfors samt påbörja
projekteringen av låg- och mellanstadiet i Årjäng och en ny förskola i
Årjäng.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 120
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-08-13
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 85
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar igångsättning för om och nybyggnad av lågoch mellanstadieskolorna i Årjäng och Töcksfors samt en ny förskola i
Årjäng. Detta under förutsättningen att kommunfullmäktige beviljar
investeringsmedel för år 2018.
2. Kommunstyrelsen önskar en information kring projektet renovering lågoch mellanstadieskolorna Årjäng och Töcksfors på kommunstyrelsens
arbetsutskott den 3 oktober.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tilläggsanslag för investeringsprojekt 13384, Töcksfors skola, beviljas
med 14,1 mkr för år 2018.
2. Tilläggsanslag för investeringsprojekt 13383, Nordmarkens skola, beviljas
med 1,0 mkr för år 2018.
3. Tilläggsanslag för investeringsprojekt 13092, Förskola Årjäng, beviljas
med 1,0 mkr för år 2018.
4. Investeringsmedel för investeringsprojekt 13384, Töcksfors skola minskas
för 2019 med 5 mkr.
5. Investeringsmedel för investeringsprojekt 13383, Nordmarkens skola
minskas för år 2019 med 1,0 mkr.
6. Investeringsmedel för investeringsprojekt 13092, Förskola Årjäng
minskas för år 2019 med 1,0 mkr.
7. Totalsumman för hela investeringen ligger fast på 168 mkr.
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KS 2018/14.01

§ 131 forts.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi, verksamhetschef samhällsbyggnad,
fastighetsingenjör
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2018/144.35

VA-plan för Årjängs kommun- svar på
kommunstyrelsens frågor
Förslaget till ny VA-plan blev efter kommunstyrelsens sammanträde den 2
maj 2018 skickad på återremiss då det uppkom frågor kring planens
konsekvenser för kommuninvånare samt VA-kollektivet.
Frågorna var följande:
Vad har denna VA-plan för konsekvens för kommunens invånare i allmänhet
och enskilda fastighetsägare i synnerhet?
Vad kommer de efterfrågade åtgärder som en VA-inventering medför
betinga för kostnader för VA kollektivet i allmänhet och enskilda
fastighetsägare i synnerhet?
En VA-plan tas fram för att säkerställa den politiska viljan angående
kommunens framtida VA-försörjning. Den tydliggör för kommunens
invånare hur lagstiftningen och den politiska ambitionen ser ut.
Redan i den tidigare lagstiftningen i miljöskyddslagen, vilken ersattes av
miljöbalken 1999, framgick att de avlopp som inte når längre rening än en
trekammarbrunn ej får släppas ut. Detta har alltså sedan årtionden påverkat
kommunens fastighetsägare så till vida att avlopp ska efter trekammarbrunn
förses med efterföljande rening. Skrivelse i VA-planen förändrar inte detta.
Inventering av befintliga avloppsanläggningar sker redan idag kontinuerligt
genom tillsyn av bygg- och miljönämnden.
Inventering medför inga direkta kostnader för VA-kollektivet och kostnader
för den enskilde går ej att fastslå då behovet av reningsgrad varierar
beroende på läge.

Forts.
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KS 2018/14.01

§ 132 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 121
VA-plan reviderad 2018-08-14
Verksamhetschef bygg och miljö och VA- utredarens tjänsteskrivelse 201805-17
Kommunstyrelsen 2018-05-02 § 75
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18 § 67
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-28 § 60
Verksamhetschef samhällsbyggnad och VA-utredarens tjänsteskrivelse
2018-03-13
Information angående arbete med VA-plan, 2014-06-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2014-06-25 § 137
VA-översikt, 2018-01-30
Bilaga GIS-analys befintlig bebyggelse
Bilaga VA-översikt kartor
Bilaga GIS-analys framtida bebyggelse
VA-policy, antagen 2017-02-20
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar avslag på VA-plan för Årjängs kommun.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Robin Olssons (M) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VA-plan för Årjängs kommun, antas.
Reservationer
Robin Olsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2017/387.29

Inventering av kommunala lekplatser
Efter arbetsutskottets beslut att ta fram ytterligare beslutsunderlag med hjälp
av medborgardialog har en ny enkät skickats ut till medborgarna i tätorten
Årjäng. Enkäten har också funnits tillgänglig på webben. Enkäten visar att
invånarna i tätorten Årjäng är positivt inställda till att kommunen satsar på
färre lekplatser och skapar mötesplatser med ett större utbud lekredskap och
möjlighet till andra aktiviteter. Enkäten visar också att invånarna är positivt
inställda till att ta en promenad på upp till 10 minuter för att ta sig till en av
dessa mötesplatser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 122
Verksamhetschef samhällsbyggnad och GIS ingenjörens tjänsteskrivelse
2018-06-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-18 § 66
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 180
Yrkanden
Samtliga ledamöter från Centerpartiet yrkar på avslag på punkt 3 och 4 med
hänvisning att medel till lekplatserna tas från annan verksamhet än VAanslutning Huken.
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen kan bifalla punkt 1 och
2 i arbetsutskottets förslag till beslut och finner att punkterna bifalles.
Ordförande ställer sedan Centerpartiets avslagsyrkande mot arbetsutskottets
förslag till beslut gällande punkt 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Forts.
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KS 2018/14.01

§ 133 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att i enlighet med enkätsvar
påbörja upprustning av föreslagna mötesplatser med prioritet på sittplatser,
säkerhet och tillgänglighetsanpassning. Övriga lekplatser underhålls men
ingen ny utrustning tillförs. De fasas ut efterhand som de inte längre
uppfyller krav på säkerhet. Ytterligare 250 tkr tillförs för att påbörja
upprustning av mötesplatserna. I det inledande skedet kommer pengarna
användas till att hägna in Lekplatsen vid Nyponvägen med staket, rusta upp
lekutrustningen i Tingshusparken samt införskaffning av bänkar till samtliga
mötesplatser.
2. Medel om 250 tkr tillförs budget för verksamhet 2502 Lekplatser enligt
framtaget förslag.
3. Medel tas från projekt 14013 VA-anslutning Huken.
4. Medel om 250 tkr återförs till projekt 14013 Huken 2019.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot punkt 3 och 4 i
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2018/99.04

Detaljbudget 2019-2021 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har tilldelats en driftsbudget enligt
Kommunfullmäktigebeslut om 108 348 tkr för 2019, 106 707 tkr för 2020
och 105 508 tkr för 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 123
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2018-08-14
Budgetdokument dnr: 2018/99.04 dat 2018-08-14
Kommunfullmäktige 2018-06-18 § 85 och § 87
Kommunstyrelsens beslut
1. Budget 2019 samt flerårsplan för 2019-2021 för kommunstyrelsen,
godkänns.
2. Projekt VA Töcksfors läggs till under punkt 4.2 i budgetdokumentet.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2018/326.04

Äskande av medel stöd och omsorgsnämnden, ökad
kostnad för ekonomiskt bistånd
Stöd- och omsorgsnämnden ansöker om 800 tkr från flyktingmottagningens
budget för att täcka den ökande kostnaden för ekonomiskt bistånd. Orsaken
är nämndens årsprognos för ekonomiskt bistånd som visar på ett underskott
på 2 mnkr där en stor del beror på integrationsärenden. De första 36
månaderna hör de nyanlända till flyktingenheten och efter det ska de gå över
till egen försörjning. Flyktingenheten ser dock att flertalet personer behöver
längre tid än 36 månader.
Flyktingenheten har de senaste åren visat ett överskott på drygt 2 mnkr.
Fjolårets överskott på ca 2,1 mnkr är intecknat i budget för 2019 och 2020
för bland annat verksamheten Samverket som bland annat arbetar med att få
ut nyanlända i arbetslivet. Dessutom visar flyktingenhetens prognoser att
verksamheten går mot ett underskott de närmaste åren på grund av att fler
nyanlända går över 24-månadersgränsen, utan att ha nått egen försörjning,
och då får ekonomiskt bistånd från flyktingmottagningen.
Men hänsyn till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen avslår stöd- och
omsorgsnämndens ansökan om 800 tkr från flyktingmottagningens budget
för att täcka ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 124
Chef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-08-08
Stöd- och omsorgsnämndens protokoll, 2018-06-14 § 64
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Stöd- och omsorgsnämndens ansökan om 800 tkr från flyktingenheten för att
täcka ekonomiskt bistånd, avslås.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2017/76.05

Fullmäktigeberedning om upphandling och konkurrens
i Årjängs kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017 att tillsätta en
fullmäktigeberedning i enlighet med ett förslag från kommunstyrelsen.
Fullmäktigeberedningen ska behandla frågor kring upphandling och ha en
bred ansats gällande all typer av konkurrensfrågor.
Fullmäktigeberedningen ska bestå av förtroendevalda som sitter i
kommunfullmäktige med en representant från varje parti. Ett förslag till
direktiv för beredningen har upprättats som beskriver beredningens syfte och
mål, vilken tidsplan som gäller för beredningens arbete samt vilken budget
som anslagits för beredningens möten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 126
Upphandlingsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-06-28
Förslag till direktiv till fullmäktigeberedning om upphandling och
konkurrens m.m., dat. 2018-06-28
Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-30 § 150
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-16 § 166
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-10-04 § 193
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-15 § 34
Upphandlingsstrategens och kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2017-0131
Interpellation från Moderaterna, dat. 2016-09-26
Kommunfullmäktiges beslut 2011-03-28 § 20
Kommunsekreterarens och utredarens tjänsteskrivelse, dat. 2010-11-23
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En tillfällig fullmäktigeberedning tillsätts i enlighet med direktiv för
fullmäktigeberedning om upphandling och konkurrens m.m.
2. Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun ska
tillämpas av beredningen.
Beslutet skickas till
Upphandlingsstrateg, kommunchef, kommunsekreterare

Justerandes sign

19 (26)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 137

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2016/361.10

Medborgarförslag - Kommunen köper in
mjölkprodukter från Wermlands mjölk
Emelie Fredriksson har lämnat in ett medborgarförslag med önskemål om att
Årjängs kommun vid inköp av mjölkprodukter väljer närproducerade
produkter från Wermlands mjölk.
Kommunen arbetar med att ta fram en ny livsmedelspolicy och kostpolicy.
Kommunen kan inte enligt lagen om offentlig upphandling ha som krav i en
upphandling på ett specifikt varumärke. Däremot kan kommunen i
kostpolicyn ha riktlinjer som t.ex. att öka andelen närproducerade produkter,
t.ex. mjölk.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 127
Upphandlingsstrategens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-06-25
Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 185
Medborgarförslag 2016-11-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen kan inte enligt lagen om offentlig upphandling ha som krav i
upphandlingen på ett specifikt varumärke. Däremot kan kommunen i
kostpolicyn ha riktlinjer som t.ex. att öka andelen närproducerade produkter.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2016/358.10

Medborgarförslag - Vid nästa upphandling av
personbilar ska automatväxlade bilar ingå
Valter Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunen vid nästa upphandling av fordon ska ha ett antal bilar som också
är automatväxlade. Förslagsställaren menar att det är ganska vanligt idag att
man tar körkort för automatväxlad bil. I kommunens jobbannonser krävs
oftast B-körkort, och antal sökande borde kunna bli fler om även de med
körkort för automatväxlad bil kan söka kommunens tjänster.
Kommunen håller i dagsläget på med en ny upphandling kring fordon.
Intentionerna för upphandlingen är att hålla nere kostnaderna. Målsättningen
av kostnadseffektiviseringen är dels att minska de faktiska kostnaderna, att
bilarna ska nyttjas på rätt sätt samt att öka antal fossilfria transportmedel. En
automatväxlad bil genererar ca 10 % i ökade kostnader vid införskaffande
jämfört med bilar med manuell växellåda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 128
Upphandlingsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-06-26
Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 184
Medborgarförslag 2016-11-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen kan inte garantera att automatväxlade bilar kommer ingå i
fordonsparken.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2017/195.13

Revidering av Hjälpmedelsnämnden reglementeremiss
Från och med den 1 januari 2019 bildas regionkommunen i Värmland.
Landstingsstyrelsen har fattat beslut om en inriktningsbeslut avseende
förtroendemannaorganisationen vilket innefattar nämndorganisationen där
hjälpmedelsnämnden ingår. Med anledning av detta har ett förslag till nytt
reglemente tagits fram för hjälpmedelsnämnden. Revideringarna består av
redaktionella ändringar samt en utökning av möten från två ggr per år till tre
gånger per år.
Innan landstingsfullmäktige tar beslut om nytt reglemente för
hjälpmedelsnämnden har det remitterats till kommunerna för
ställningstagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 129
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-06-07
Beslut från hjälpmedelsnämnden, 2018-05-25 § 10.
Förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden i Värmland.
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun har inget att erinra mot revideringen av
hjälpmedelsnämndens reglemente.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare, verksamhetschef stöd och omsorg
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2018/296.00

Svar på revisorernas granskning av kommunens
anpassning till dataskyddsförordningen, GDPR
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens anpassning
till dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med granskningen har varit att,
på en övergripande nivå, bedöma om arbetet med implementeringen
fortlöper och genomförs på ett tillfredsställande sätt.
Kommunrevisionens slutsats av granskningen är att arbetet med
implementeringen av dataskyddsförordningen sker på ett tillfredsställande
sätt. Mot bakgrund av granskningen rekommenderar dock revisorerna att
kommunstyrelsen:
- Säkerställer att projektgruppen, tillsammans med IT-avdelningen och
kommunens informationssäkerhetssamordnare genomför en översyn av
kommunens systemstöd så att de harmoniserar med bestämmelserna i
dataskyddsförordningen,
- Säkerställer att kommunen upprättar biträdesavtal med de leverantörer där
det saknas samt reviderar de redan befintliga biträdesavtalen i enlighet med
dataskyddsförordningen
- Säkerställer att samtliga verksamheter upprättar en
dokumenthanteringsplan
Beslutsunderlag
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-07-30
Revisorernas granskning av kommunens anpassning till
dataskyddsförordningen, ink. 2018-06-27
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av revisorernas granskningsrapport avseende
kommunens anpassning till dataskyddsförordningen, GDPR.
2. Kommunchefen får i uppdrag att tillse att kommunrevisorernas
rekommendationer blir genomförda i verksamheterna. Uppdraget
återredovisas på kommunstyrelsens möte i februari 2019.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare, kommunrevisionen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2018/202.04

Anslutning av svartfiber för Årjängs kommun
Årjängs kommun har ett antal fastigheter och verksamheter som är beroende
av en bra bredbandslösning med hög kapacitet och egen intern kontroll.
Kommunen har valt att ansluta dessa till Årjängs Nät svartfibertjänst.
Årjängs Nät svartfiber är en fiberlösning som innebär en exklusiv
nyttjanderätt av en fiberförbindelse (ett svartfiber par) mellan två punkter i
Årjängs Näts nät.
Årjängs kommun äger kanalisation och fiber till vissa fastigheter, vilka
föreslås säljas till Årjängs Nät AB i syfte att hålla samman infrastruktur
gällande fiber.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 131
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-06-27
Ramavtal med tillhörande bilagor
Avtal om köp av befintlig kanalisation
Sammanträdesprotokoll ÅNÄT:
- 2018-05-08 § 5
- 2018-01-24 § 5
- 2017-08-24 § 5
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal om hyra av förbindelser mellan Årjängs Nät AB och Årjängs
kommun daterat 2018-06-27, godkänns.
2. Avtal om försäljning av befintlig kanalisation från Årjängs kommun till
Årjängs Nät AB, godkänns.
3. Avtalen undertecknas av samhällsbyggnadschef och kommunchef.
Jäv
Kent Norman (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Justerandes sign

24 (26)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 142

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-05

KS 2018/14.01

Dnr KS 2018/125.13

Regionbildningsprocess: Samverkansavtal mellan
kommunerna 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.
En väl fungerande samverkan mellan kommunerna och den blivande
regionen är en förutsättning för ett framgångsrikt strategiskt regionalt
utvecklingsarbete. Ett samverkansavtal mellan parterna skapar en grund för
denna samverkan. Syftet med avtalet är att beskriva ansvarsfördelningen
mellan parterna samt formerna för samverkan. Samverkansavtalet ska
godkännas av alla Värmlands kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-04
Förslag till samverkansavtal 2018-05-03
Missiv till kommunerna 2018-05-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Samverkansavtalet mellan länets kommuner och Regionen, godkänns.
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2018-09-05

KS 2018/14.01

§ 143

Diskussion inför Länsdelsmöte 28 september
Kommunstyrelsen diskuterar vad kommunen ska ta med för frågeställningar
till länsdelmötet med Trafikverket 28 september.
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