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§ 144

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande ändringar och tillägg:
- Ärende 7 ” Omorganisation av arbetsmarknadsenheten” utgår.
- Ärende ”Val av vice ordförande i kommunstyrelsen” efter Kjell-Arne
Ottosson (KD)” läggs till föredragningslistan.
- Ärende ”Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Kjell-Arne
Ottosson (KD)” läggs till föredragningslistan.
- Ärende ”Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott” läggs till
föredragningslistan.
- Ledamot Kent Norman (C) väcker ärende gällande kommunalt
investeringsstöd, solcellsanläggning, Karlanda Jordbrukare- Ungdoms
byggnadsförening.
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Dnr KS 2018/33.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-17 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. SKL Cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda.
2. Regeringskansliet, Finansdepartementet: Handlingsplan Agenda 2030,
2018-2020.
3. SKL, Meddelande: Kompetenssatsning för förtroendevalda och
tjänstemän.
4. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 180917.
5. Årjängs Bostad AB, Protokoll 180926.
6. Migrationsverket: Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2019. Länstalet för
Värmland 2019 är 242.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2018/33.10

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-17 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2018-10-03
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2018/34.10

Deltagande IUC/Stål och verkstad 5 november
Under 2018 bjuder styrelsen i IUC / Stål & Verkstad in kommuner och
region till besök hos och möten med industrin i Värmland.
Syftet med dessa träffar är att näringsliv, region och kommuner ska få se
goda exempel och utifrån dessa diskutera utmaningar och möjligheter för
industrin i Värmland.
5 november besöker styrelsen Årjängs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Lennart Nilsson (KD), Ulla-Britt Svensson (S) och Kent Norman (C) deltar
på besöket 5 november.
Beslutet skickas till
Näringslivsstrategen
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Dnr KS 2017/344.29

Information om projekt ombyggnation låg- och
mellanstadiet Årjäng och Töcksfors
Kommunens fastighetsingenjör informerar och redovisar på dagens
sammanträde status från projektet renovering av låg- och mellanstadiet i
Årjäng och Töcksfors.
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S) svarar på Kent Normans
(C) fråga gällande hur man avser att hantera genomförandet i och med att
den externa byggledningen avslutats för att säkerställa den kontroll som
kommunen måste ha i genomförandet, som ställdes i kommunfullmäktige
2018-06-18.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Omdisponering av investeringsmedel
Det gemensamma avdelningsköket för avdelningarna Pärlan och Safiren på
Solgården som ligger i anslutning till huvudköket behöver renoveras och
rustas upp.
Brandlarmet för Solgården behöver uppdateras då det i sin helhet ej är
godkänt enligt SBF 110 (Brandskyddsföreningens regler för brandlarm).
Kvarvarande investeringsmedel på följande projekt föreslås omdisponeras
för att finansiera kvarvarande behov på Solgården:
13009: Projekteringen för mottagningskök för Skogsgläntan/Violen är
färdigställd. Kvar av projektbudgeten är 158.635 kr.
13121: Fönsterbytet på mellandelen på Svensbyns skola är klart.
Resultat: Energibesparande, dragfria fönster med bevarat utseende både
utifrån och inifrån.
Kvar av projektbudget är 37.300 kr.
13506: Ombyggnationen av lokalen under matsalen på Solgården, tidigare
hemtjänstlokal och förbindelsegång är färdigställd, med bra resultat
ekonomiskt, samt nöjd personal både när det gäller hemtjänsten och
Förenade Care. Utnyttjande av ytor i befintliga hus istället för att bygga helt
nytt ger även minskad driftkostnad.
Kvar av projektbudgeten är 260.000 kr, efter att utbyte av undertak och
belysning i köket är färdigställt i oktober.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 137
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-09-24
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-22 § 162
Fastighetsingenjörens och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 201709-17
Planritning över avdelningsköket som ska renoveras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medel från investeringsprojekt 13009, 13121 och 13506 omdisponeras till:
- Renovering o upprustning avd.kök Solgården 100.000 kr
- Utbyte o uppdatering brandlarm på Solgården 355.000 kr
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Dnr KS 2018/107.53

Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 2021
avseende trafikutveckling 2019-2021
Trafikförsörjningsprogram 2017-2021 fastställdes av regionfullmäktige i
december 2016. Regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör
kollektivtrafikmyndighetens strategiska och långsiktiga styrning av
kollektivtrafikens utveckling. Övergripande vision, syfte, mål och strategier
för den regionala kollektivtrafiken framgår av trafikförsörjningsprogrammet.
Minst en gång varje mandatperiod ska det genomföras en större revidering
av trafikförsörjningsprogrammet. Därutöver kan programmet revideras och
uppdateras om förutsättningarna för programmet på ett väsentligt sätt
förändras.
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till remissvar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 138
Verksamhetschef samhällsbyggnad och teknisk handläggares tjänsteskrivelse
2018-09-18
Förslag till remissvar 2018-09-18
Förslag revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021
avseende trafikutveckling 2019-2021
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till remissvar, antas.
Beslutet skickas till
Region Värmland
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Dnr KS 2018/369.30

VA-taxa för brukningsavgifter 2019
VA-enheten har tagit fram ett nytt förslag till VA-taxa efter att den översyn
som gjordes förra året visade på brister i taxan. Bristerna innebär att Årjängs
kommuns VA-taxa inte överensstämmer med LAV (lagen om allmänna
vattentjänster) om att vara skälig och rättvis. Det nya förslaget är i enlighet
med den mall som svensk vatten skapat i sin publikation P96 då denna
överensstämmer med kraven i LAV.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 139
VA- utredaren och VA- och renhållningschefens tjänsteskrivelse 2018-09-11
Nytt förslag VA-taxa Årjängs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag på VA-taxa för brukningsavgifter 2019, antas.
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Dnr KS 2018/370.45

Renhållningstaxa för Årjängs kommun
Renhållningskollektivet hade 2016 och 2017 ett minusresultat. Resultatet var
en konsekvens av dyrare avtal för bl.a. behandling av hushållsavfall och för
omhändertagande av returträ, nya containrar för farligt avfall, samt höjda
ersättningar till entreprenörer.
Prognosen för 2018 visar ett förväntat nollresultat. Fortsatta
kostnadsökningar i form av ökade driftkostnader enligt index och behovet av
att betala tillbaka skuld medför behov av en justering av taxan. En ökning
med 100 kr föreslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 140
VA/renhållningschefens tjänsteskrivelse 2018-09-18
Renhållningstaxa 2019
Taxa slamtömning 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till ny renhållningstaxa och taxa för slamtömning 2019, antas.
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Dnr KS 2018/366.02

Diskrimineringspolicy för Årjängs kommun
Personalavdelningen har arbetat fram en ny diskrimineringspolicy för
Årjängs kommun. Diskrimineringspolicyn 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
Diskrimineringspolicyn innebär:
- Att tydliggöra att Årjängs kommun inte tolererar någon form av
diskriminering. Det är inte i enlighet med våra värderingar att behandla
någon annorlunda av något ovidkommande skäl.
- Att målinriktat arbeta för att alla personer oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder har lika rättigheter och
möjligheter i arbetslivet. Dessa sju grupper har identifierats ha ett särskilt
skyddsbehov och skyddas i diskrimineringslagen.
- Att förebygga och förhindra att någon medarbetare, arbetssökande,
praktikant eller inhyrd eller inlånad arbetskraft utsätts för direkt- eller
indirekt diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier.
- Att förhindra att en person med funktionsnedsättning missgynnas på grund
av bristande tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 142
Verksamhetschef personal och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-26
Förslag till diskrimineringspolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Diskrimineringspolicy för Årjängs kommun, antas.
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Delårsrapport 2018-08-31- kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen beräknas bli +980 tkr. Överskottet beror
främst beror på statsbidrag för att stärka landsbygdskommuner inom
socioekonomiska utmaningar.
Samhällsbyggnadsavdelningen fick på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 2018-10-03 i uppdrag att till dagens sammanträde återredovisa
investeringsprojekt 13383 Projektering Nordmarkens låg och
mellanstadieskola och 13384 Projektering Töcksfors låg och
mellanstadieskola.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 143
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2018-09-20
Delårsrapport per 2018-08-31
Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsrapport per 2018-08-31 daterad 2018-09-20 godkänns.
2. Återredovisning av uppdrag, godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad, fastighetsingenjör, förvaltningsekonom,
verksamhetschef ekonomi
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Delårsrapport 2018-08-31- Ensamkommande barn EKB
Projektet har en avvikelse på totalt -140 tkr vid delåret. Årsprognosen visar
ett underskott på -2 400 tkr.
Stöd- och omsorgsnämndens underskott har ökat till -2 500 tkr. Merparten av
underskottet beror på minskade intäkter för asylsökande som fått avslag och
blivit uppskrivna i ålder. Ökningen sedan föregående tertial beror främst på
omställningskostnader i samband med avveckling av HVB-verksamheten.
Överförmyndarnämndens årsprognos visar ett överskott på ca 100 tkr. Inga
övriga avvikelser förväntas uppstå.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 144
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2018-09-19
Delårsrapport ensamkommande barn dat. 2018-09-19
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapport per 2018-08-31 ensamkommande barn godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, verksamhetschef ekonomi
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Dnr KS 2018/115.04

Delårsrapport 2018-08-31- Årjängs kommun
Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat
på 13,6 mnkr och det är en förbättring jämfört med budget med +0,6 mnkr.
Prognosen totalt vid delåret är 3,0 mnkr bättre än prognosen i
tertialrapporten beroende på försäljning av värdepapper som gett
realisationsvinster samt att förväntad intäkt i form av byggbonus är
inkluderad i prognosen.
Kommunfullmäktige skall vid budgetbeslut fatta beslut om finansiella mål
för året. I budgetbeslut för 2017 har kommunfullmäktige tagit beslut om 2
finansiella mål:
1) Resultatet skall vara 2,2 % av summa skatter och generella statsbidrag.
2) Soliditetsnivån skall vara lägst 50 %.
Enligt årsprognosen förväntas kommunfullmäktiges finansiella mål vara
uppfyllda.
Nämndernas årsprognos visar ett underskott med -6,5 mnkr vilket är samma
som vid tertialrapporten. Det redovisas för stöd och omsorgsnämnden samt
för barn- och utbildningsnämnden ett underskott, medan det för övriga
nämnder redovisas en budget i balans eller överskott.
Årjängs Bostads AB redovisar en helårsprognos på +1,7 mnkr.
Årjängs Nät AB redovisar en helårsprognos på +0,5 mnkr.
Sammantaget förväntas därmed årets resultat för koncernen att uppgå till
15,8 mnkr.
Befolkningen har ökat med 5 invånare sedan årsskiftet. Totalt bor per sista
augusti 9953 personer i vår kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 145
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-26
Delårsbokslut Årjängs kommun 2018-08-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslut för Årjängs kommun per 2018-08-31 godkänns.
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Årsredovisning 2017 för Dalslands kanals framtida
bestånd
Årsredovisning för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har översänts
till kommunen. Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av
Kanalbolagets driftsunderskott och till att bevara kanalen för framtiden.
Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna
erhållna medlen överförts till Dalslands kanal AB som aktieägartillskott.
Koncernredovisningen omfattar förutom moderföretaget de delägda
dotterbolagen Dalslands Kanal AB och Kanalaktiebolaget Stora Lee-Östen.
Stiftelsens resultat för 2017 är på +8 282 tkr. Lämnade aktieägartillskott till
Dalslands kanal AB är under året 10 252 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 146
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-12
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017, Stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Stiftelsen Dalslands kanal 2017 godkänns.
2. Styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd beviljas ansvarsfrihet för
år 2017.
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Dnr KS 2018/361.01

Sammanträdesdagar och tider 2019
Administrativa enheten har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram
ett förslag på sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Fullmäktiges möten kommer att vara i slutet av månaden och måndagar. I
januari, juli och augusti är det inget möte för kommunfullmäktige.
Arbetsutskotten och kommunstyrelsen har sammanträden på onsdagar.
Följande datum föreslås:
KF: 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 17/6, 30/9, 28/10, 25/11, 16/12
Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden hålls
på onsdagar förutom den 9 april då kommunstyrelsen förläggs på en måndag.
Följande datum föreslås:
KS: 6/2, 6/3, 10/4, 8/5, 5/6, 4/9, 16/10, 13/11, 4/12
KSAU: 23/1, 20/2, 6/3, 13/3, 27/3, 17/4, 15/5, 22/5, 21/8, 2/10, 30/10, 27/11
Samtliga arbetsutskott och styrelser börjar kl. 08.30 respektive kl. 14.00 på
mötesdagen, om inget annat är avtalat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 147
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-19
Sammanställning sammanträdesdagar 2019
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsens arbetsutskott
och kommunstyrelsen 2019, antas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 2019, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

Dnr KS 2018/147.10

Medborgarförslag - Korta kurser i datorhantering för
äldre personer
Ett medborgarförslag har inkommit till Årjängs kommun med förslag att
anordna kurser för äldre personer som vill lära sej mer om datorhantering.
Region Värmland och Länsstyrelsen jobbar för närvarande med flera projekt
som startar upp aktiviteter kring ökad digital kunskap. De håller nu på att
rekrytera en projektledare.
Steg 1 i projektet omfattar inspirationsföreläsningar och en behovsanalys.
Steg 2 innehåller fördjupade utbildningar i olika ämnen utifrån behov som
deltagarna har. Steg 2 innebär även samverkan med andra externa aktörer
som banker, statliga myndigheter samt kommuner.
Målgrupp för projekten är alla som har behov av ökade kunskaper inom IT.
Samtidigt jobbar Region Värmland med kulturutveckling och ska hjälpa
biblioteken att öka sin digitalisering. Idag besöker allt fler medborgare
biblioteket för att få hjälp med grundläggande digitala tjänster.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 150
Kultur och fritidsnämnden 2018-09-11 § 53
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2018-07-17
Medborgarförslag 2018-03-16
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras i avvaktan på mer information samt
kostnadsberäkning för kommunens medverkan.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

Dnr KS 2018/103.00

Policy för uppvaktning av föreningar och
organisationer (Jubileum)
Kultur och fritidsnämnden och kommunstyrelsen blir då och då inbjudna till
olika föreningars jubileum. Det kan gälla allt från 10-års till 100årsjunileum. Det är viktigt att föreningarna behandlas lika vid
uppvaktningarna men det saknas en fungerande policy för hur detta ska gå
till. Policyn bör innehålla både tidsintervall och gåvornas värde.
Verksamheten har arbetat fram ett förslag till policy.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 151
Kultur och fritidsnämnden 2018-09-11 § 57
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2018-01-03
Förslag till policy för kommunens uppvaktning av föreningar och
organisationer 2018-07-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tidigare beslut taget 2018-02-13 § 8, upphävs.
2. Policy för kommunens uppvaktning av föreningar och organisationer,
godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

Dnr KS 2018/125.13

Regionförbundets avveckling och överföring av
verksamhet och ekonomi
Vid årsskiftet 2018/2019 bildas en samlad regional politisk organisation i
Värmland benämnd Region Värmland genom att befintliga verksamheter
inom Landstinget i Värmland respektive Region Värmlandkommunalförbund, sammanförs i en gemensam organisation. Ansvar för
företagsstöd och landsbygdsstöd överförs från Länsstyrelsen till den nya
organisationen. Regeringen har bifallit Landstingets önskan om att överta det
regionala utvecklingsansvaret.
Överföring av verksamheter och personal sker genom verksamhetsövergång.
Samverkansavtal har upprättats och godkänts av Landstinget och samtliga
kommuner.
Beslut om överföring av ansvaret för kollektivtrafiken och skatteväxling
m.m. har fattats tidigare i särskild ordning.
Beslut om överlåtelse av aktier i bolagen sker i särskild ordning.
Kommunchefen fick på arbetsutskottets sammanträde 2018-10-03 i uppdrag
att till dagens sammanträde kommunicera med Region Värmland om tiden
för likvidation räcker samt om sammanslagningen till Region Värmland
kommer ge några ekonomiska effekter.
Beslutsunderlag
Kommunchefens komplettering 2018-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 152
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-08-23
Följebrev till kommunerna 2018-08-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 71
Region Värmlands PM 2018-07-23
Region Värmlands förbundsordning
Kommunstyrelsens beslut
Återredovisning av kommunchefens uppdrag, godkänns.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21 (29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

§ 161 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Huvudmannaskapet för samtliga verksamheter inom Region Värmlandkommunalförbund, organisationsnummer 222000-1362, med undantag från
gymnasiesamverkan, överförs 2019-01-01 till den nya sammanslagna
organisationen Region Värmland/ Landstinget i Värmland,
organisationsnummer 232100-0156.
2. Region Värmland- kommunalförbund, organisationsnummer 2220001362, träder i likvidation 2018-12-31.
3. Nuvarande ordinarie ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott utses till
likvidator, vilket innebär en avvikelse från förbundsordningen.
Ledamöternas mandatperiod förlängs intill dess att slutlig
förvaltningsberättelse delgetts medlemmarna, dock längst till och med 201906-30.
4. Region Värmland- kommunalförbunds tillgångar, skulder, eget kapital och
samtliga åtaganden i övrigt överförs till Region Värmland/ Landstinget i
Värmland, vilket innebär ett avsteg från förbundsordningen. Fritt eget kapital
per 2018-12-31 som inte tagits i anspråk för tidigare beslutade åtaganden
avsätts av regionkommunen för framtida regionala utvecklingsinsatser.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

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 IVO,
Inspektionen för vård och omsorg.
Stöd och omsorgsnämnden ska till fullmäktige rapportera detsamma.
Under andra kvartalet 2018 har verksamheten Stöd och omsorg i Årjängs
kommun gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
-Ett beslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade,
LSS, och sex beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL. Beslutet avser insatsen
kontaktperson, där det rör sig om resursbrist, det saknas lämplig
personal/uppdragstagare.
-Fyra beslut avser permanent bostad enl 5 kam 5§ SoL, Särskilt boende, som
tackat nej till erbjuden bostad. Två beslut avser permanent bostad, särskilt
boende, där det saknas ledig bostad.
Informationen har rapporterats till IVO.
Beslutsunderlag
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 153
Stöd och omsorgsnämnden 2018-09-06 § 83
Socialt ansvarig samordnare tjänsteskrivelse 2018-08-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten har
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader; ett beslut enligt LSS
och sex beslut enligt SoL.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

Dnr KS 2018/257.10

Motion - Ta fram förslag till miljöpolicy för Årjängs
kommun
Centerpartiet har inkommit med en motion angående behov av framtagande
av en miljöpolicy för Årjängs kommun.
I en miljöpolicy deklareras kommunens miljöambitioner. Dokumentet ska
utgöra grunden för kommunens miljöarbete och fungera lite som en kompass
för verksamheterna. En miljöpolicy är vanligen ett kortfattat dokument,
vilket skapar möjligheter att strukturerat arbeta med miljöfrågor, för att
minska verksamheternas miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 154
Verksamhetschef bygg och miljö och kommunchefens tjänsteskrivelse 201808-23
Kommunfullmäktiges 2018-06-18 § 105
Motion från Centerpartiet 2018-06-04
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt bygg och miljönämnden att snarast ta
fram ett förslag till miljöpolicy för Årjängs kommun.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef bygg och miljö
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

Dnr KS 2017/498.15

Kommunalt investeringsstöd, solcellsanläggning,
Karlanda Jordbrukare- Ungdoms byggnadsförening
Kent Norman (C) väcker på dagens sammanträde ett ärende gällande
ansökan om kommunalt investeringsstöd, solcellsanläggning, från Karlanda
Jordbrukare- Ungdoms byggnadsförening. Föreningen önskar kommunalt
ekonomiskt stöd för att uppföra en solcellsanläggning samt byte av yttertak
på Hämnäs bygdegård. Kostnaden för projektet är beräknat till 1 226 623
kronor. Syftet med investeringen är att minimera användandet av olja för
uppvärmning samt byta och isolera yttertaket. Föreningen kommer att söka
bidrag hos Boverket på 50 % av kostnaden men kravet för att bidraget ska
beviljas är att kommunen går in med ett med bidrag på 30 % av den totala
kostnaden. 20 % ska föreningen finansiera själva.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-07 och
beslutet löd enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att ta upp ärendet i budgetarbetet för 2019.
Kent Norman anför följande: För att föreningen ska kunna ansöka om medel
från Boverket måste deras ansökan vara inne senast 1 december 2018, under
förutsättning att kommunen har beviljat investeringsstöd på 30% av
kostnaden. Kommunstyrelsen har tidigare avsatt 2 mkr av kommunstyrelsens
odefinierade medel till Årjängs IF projekt ”Navet”. På grund av att det
projektet inte kommer att genomföras, anser Kent Norman (C) att medel från
”Navet” torde kunna omdisponeras till kommunalt investeringsstöd för
solcellsanläggning.
Kommunstyrelsen beslutade under föregående år att utbetala 2 mkr till
Årjängs IF projekt ”Navet” förutsatt att ansökan beviljades från Boverket.
Bidraget betalades inte ut under föregående år då Boverket inte behandlade
ärendet. Enligt redovisningsprinciperna kan inte medel reserveras från ett år
till annat under dessa förutsättningar utan de 2 mkr tillfördes föregående års
resultat. Det finns därmed inte medel avsatta till ”Navet” under 2018. I Maj
2018 avslår Boverket ansökan, vilket innebär att ingen utbetalning av bidrag
sker.
Kommunstyrelsen diskuterar vidare kring ärendet och alternativa lösningar.

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

§ 164 forts.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansökan om kommunalt investeringsstöd, solcellsanläggning
från Karlanda Jordbrukare- Ungdoms byggnadsförening, bifalles.
2. Investeringsstödet på 368 tkr utbetalas under förutsättning att Boverket
beviljar ansökan.
3. Medel tas från kommunstyrelsens budget.
Beslutet skickas till
Karlanda Jordbrukare- Ungdoms byggnadsförening
Chef medborgarservice
Kommunchef
Förvaltningsekonom KS
Verksamhetschef ekonomi
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

Dnr KS 2018/364.11

Val av vice ordförande i kommunstyrelsen” efter KjellArne Ottosson (KD)
Kjell-Arne Ottosson (KD) har begärt entledigande som vice ordförande i
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade om att bevilja
entledigande på sitt sammanträde 2018-09-24.
Ny vice ordförande ska utses.
Kommunstyrelsens beslut
Lennart Nilsson (KD) väljs till vice ordförande i kommunstyrelsen fram till
mandatperiodens utgång 2018-12-31.
Beslutet skickas till
Lennart Nilsson
Registrator
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

Dnr KS 2018/364.11

Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Kjell-Arne Ottosson (KD) har beviljats entledigande som ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott av kommunfullmäktige 2018-09-24.
Ny ledamot ska utses.
Kommunstyrelsens beslut
Lennart Nilsson (KD) väljs till ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott fram till mandatperiodens utgång 2018-12-31.
Beslutet skickas till
Lennart Nilsson
Registrator
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-17

KS 2018/15

Dnr KS 2018/364.11

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott behöver utses efter Lennart
Nilsson (KD).
Kommunstyrelsens beslut
Bengt-Olof Lorentzon (KD) väljs till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott fram till mandatperiodens utgång 2018-12-31.
Beslutet skickas till
Bengt-Olof Lorentzon
Registrator
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