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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–15.00

Beslutande

Lennart Nilsson, Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (L)
Kristina Kristiansson (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Kent Norman (C)
Anette Eriksson (C)
Esbjörn Andersson (C)
Magnus Andreasson (L), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Agneta Eklund (S), ersättare
Mårten Karlsson (S), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Börje Liviken (M), ej tjänstgörande ersättare
Henrik Wiig Pettersson (S), ej tjänstgörande ersättare
Thord Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2018-11-15

Paragrafer

168 - 188

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Lennart Nilsson
Justerare

Kent Norman

Mårten Karlsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2018-12-05
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/33.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-14 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 180924.
2. Drifts- och servicenämnden, Protokoll, 180921.
3. Hjälpmedelsnämnden, Protokoll, 180928.
4. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 181008.
5. Stöd och omsorgsnämnden 181018 § 91, Avveckling av EKB Stödboende.
6. Länsstyrelsen Värmland 181020, Beslut avslå ansökan om
omkörningsförbud
på väg 172 vid Vännacka.
7. Årjängs Bostad AB, Protokoll 181024.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 169

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/33.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-14 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2018-10-31
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

5 (29)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 170

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2015/372.01

Omorganisation av arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten (AME) är en enhet placerad under
kommunstyrelsen och medborgarservice. AME:s främsta uppgift är att
hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att så småningom
komma i egen försörjning. AME har tidigare även organiserats under stöd
och omsorgsnämnden samt under samhällsbyggnadsavdelningen. AME har
de senaste åren utvärderats vid flera tillfällen. En inspektion av
arbetsmiljöverket har genomförts under året. Utvärderingarna samt
inspektionen har visat på flera brister. Sammantaget är bristerna allvarliga
särskilt med tanke på att behovet av åtgärder har påtalats vid flera tillfällen
och att ledningen beskrivit att åtgärder vidtagits men som inte
genomförts.
Beslutsunderlag
Yttrande från stöd och omsorgsnämnden 2018-10-18 § 92
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 135
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-24
Organisationsskiss 2018-09-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Arbetsmarknadsenheten och individ och familjeomsorgen blir tillsammans
ett eget verksamhetsområde med en verksamhetschef och placeras under
stöd och omsorgsnämnden.
2. Verksamheten får namnet Individ- familj och arbetsmarknadsenheten
(IFA).
3. Omorganisationen ska vara genomförd senast 1 april 2019.
4. Särskilda uppgifter gällande arbetsmarknad och integration under 2.1.4
i reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, flyttas till Stöd och
omsorgsnämndens kapitel i samma dokument under 2.3.1.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2017/77.10

Kommunikationspolicy för Årjängs kommun
Årjängs kommuns kommunikation gentemot invånare, företagare, besökare
och de målgrupper utanför kommunen som vi vill nå måste bli bättre. Det är
uppdraget formulerat av ledningsgruppen på uppdrag av politiken.
Förslag till ny kommunikationspolicy föreslås ersätta Riktlinjer för
kommunikation, Årjängs kommun, antagen av KF 2009-06-16 §77. Dnr KS
232.09.12
I Årjängs kommun skall det vara enkelt att bo och driva företag. Det är
viktigt att Årjängs kommun utvecklas till en attraktiv plats som lockar fler att
flytta hit för att jobba och investera.
Det är därför viktigt att utveckla kommunens kommunikationsarbete för att
bli en kundfokuserad framtidskommun med tillväxt som mål.
Kommunikation från Årjängs kommun skall beröra och ge service för de
som bor och vistas i kommunen. Kommunen ska informera och
kommunicera med medarbetarna så att de kan nå målen i verksamheten.
Det verksamheterna gör dagligen skall marknadsföras och presenteras på ett
professionellt och tydligt sätt. Platsen Årjängs kommun ska marknadsföras
som Värmlands tillväxtkommun, en attraktiv plats att vistas, bo, arbeta och
etablera sig i.
Kommunen skall sträva efter att i alla kanaler förenkla vardagen för
målgrupperna genom ett invånar-, näringslivs- samt medarbetardrivet
digitaliseringsarbete. Den digitala servicen likväl som personliga möten och
dialog är områden som bör prioriteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 157
Kommunikationsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-17
Förslag till kommunikationspolicy 2018-09-03
Riktlinjer för kommunikation, Årjängs kommun, antagen av KF 2009-06-16
§77. Dnr KS 232.09.12
Kommunstyrelsens beslut
Kommunikationsstrategen får i uppdrag att ta fram en
kommunikationsstrategi.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunikationspolicy för Årjängs kommun, antas.
Forts.
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§ 171 forts.
Beslutet skickas till
Kommunikationsstrateg
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§ 172

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2016/155.18

Revidering av krisorganisation/ krisledningsplan för
Årjängs kommun
Årjängs kommuns krisorganisation föreslås revidera sitt arbetssätt och även
göra förändringar i lokaler för arbete vid kris och extraordinär händelse.
Uppdraget från ledningsgruppen och krisledningsnämnden kom efter att
erfarenheter efter övningen RIS 2017 redovisats.
Förändringarna motiveras också efter att delar ur ledningsgrupp och
krisledningsnämnd utbildats i MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar. Det är rekommendationer till aktörer i förhållningssätt
och arbetssätt som underlättar aktörsgemensam inriktning och samordning.
I grunden har inte de uppgifter som beskrivs i, Krisledningsplan för Årjängs
kommun, KS 2016/155:18, förändrats utan samma grunder gäller
fortfarande. Däremot har den uppdelning mellan olika funktioner som
tidigare fanns tagits bort. Krisorganisationen får ett sammanhållet arbetssätt
mellan olika funktioner men också i form av gemensamma lokaler.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 158
Säkerhetssamordnaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-25
Krisledningsplan för Årjängs kommun 2016 - 2019
2016-04-28 KS 2016/156.18.
Utvärdering efter övning RIS 2017-09-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Krisledningsplan 2019-2022 för Årjängs kommun, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/410.02

Representationspolicy för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-19 § 155 att anta
representationspolicy för Årjängs kommun att gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Behov av en översyn av denna policy finns, då skatteverket på flera punkter
ändrat såväl maxvärde samt regelverk.
I denna policy specificeras prisuppgifter i separat bilaga för att enklare
justera nivåer pga. prisjusteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 159
Förslag till ny representationspolicy 2018-10-23
Representationspolicy för Årjängs kommun med nu gällande.
Revideringar gjorda av KF 2016-02-29 § 6 och 2016-10-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Representationspolicy för Årjängs kommun antagen 2012-12-19 § 155
samt revideringar gjorda av KF 2016-02-29 § 6 och 2016-10-31, upphävs.
2. Förslag till representationspolicy för Årjängs kommun, antas.
3. Policyn gäller för hela kommunkoncernen, inklusive kommunens bolag.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/406.14

Kommunalt verksamhetsbidrag för 2019, Ung
Företagsamhet Värmland
Ung företagsamhet i Värmland (UFV) ansöker om ett kommunalt
verksamhetsbidrag för 2019 på 49 800 kr.
UFV har som mål att öka grund- och gymnasieskolelevernas kunskap om
företagsamhet i en personlig utvecklingsresa som ger dem bästa möjliga
förberedelser för framtiden.
UFV:s arbete stämmer väl överens med kommunens satsningar på skola,
entreprenörskap och näringsliv.
Under 2018 har Årjängs gymnasieskola startat upp UFV med eleverna på
samhällsprogrammet 16. Dessa fem elever har jobbat med sin företagsidé,
AJE Games UF samt Periodboxx. Ett par av eleverna deltog på mässa i
Karlstad och redovisade vinst i sin årsredovisning. Ansvarig lärare på ÅGY
för UF har deltagit på utbildning i Karlstad och har startat igång läsåret
2018/2019 med UF för handels- och samhällselever.
Näringslivsstrategen och kommunchefen föreslår att UFV erhåller ett
verksamhetsbidrag på 49 800 kr enligt ansökan för 2019. Medlen föreslås tas
från verksamhet 2201, näringslivsfrämjande åtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 160
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-18
Ansökan om verksamhetsbidrag 2018-10-09
Redovisning av ÅGY:s UF-företag
Yrkanden
Kent Norman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ung Företagsamhet beviljas verksamhetsbidrag för år 2019 med 49 800
kr.
2. Medel tas från verksamhet 2201, näringslivsfrämjande åtgärder.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, näringslivsstrateg, Ung Företagsamhet
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/150.13

Remiss- Regionalt serviceprogram 2014-2020 för
Värmlands län
Det har inkommit en remiss från Länsstyrelsen gällande regionala
serviceprogrammet, RSP och kommunal serviceplan, KSP för Värmlands
län.
Det regionala serviceprogrammet beskriver hur Länsstyrelsen Värmland,
Region Värmland, länets kommuner samt berörda föreningar och företag
gemensamt ska samverka för att bevara och utveckla service på
landsbygden.
Länsstyrelsen har också gett varje kommun i uppdrag att skapa en kommunal
serviceplan under 2019 där det ska beskrivas hur kommunen kan stärka
kommersiell service på landsbygden. Denna serviceplan är nödvändig för att
t.ex. Företagare ska kunna söka hemsändningsbidrag. Kommunen har idag
ingen serviceplan men en varuförsörjningsplan, 2013-2016. Detta dokument
är underlag för vidare arbete med att få fram kommunens serviceplan.
Länsstyrelsen önskar svar från kommunerna på följande frågor:
Kommer den regionala processen för god serviceutveckling, enligt avsnitt 7,
att fungera och ge resultat?
• Är målen i avsnitt 8 relevanta? Är något mål särskilt viktigt? Är något mål
onödigt? Saknas något mål?
• Är prioriteringarna rätt när det gäller riktlinjer för stöd, avsnitt 9?
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 161
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-24
Förslag till remissvar 2018-10-24
Remiss, Regionala serviceprogrammet, RSP och kommunal serviceplan,
KSP. Remiss om Regionalt serviceprogram 2014-2020 för Värmlands län.
(Ref 301-6324-2017)
Varuförsörjningsplan 2013-2016
Kommunstyrelsens beslut
Förslag på remissvar, antas.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Värmland
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/248.25

Principer vid fastighetsförsäljningar
Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se
över principerna vid fastighetsförsäljning.
Verksamhetschef samhällsbyggnad återredovisar uppdraget på dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 162
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2018-08-13
Rutiner vid fastighetsförsäljning
Yrkanden
Kristina Kristiansson (S) och Esbjörn Andersson (C) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsavdelningen att
komplettera dokumentet ”Rutiner för fastighetsförsäljning/fastighetsförvärv”
revideras med text: ”Budgivning via kommunens fastighetsmäklare kan ske
fram till fastslaget datum och klockslag. Sista budet kan överbjudas om nytt
bud läggs inom två timmar efter att senaste inkommit.”
2. Rutinen för fastighetsförsäljning kompletteras med: ”en värdering ska
alltid göras innan försäljning”.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/100.04

Återrapportering av investeringsprojekt vattenledning
Sveavägen Töcksfors
I Töcksfors har samhällsbyggnadsavdelningen planerat ett utbyte av
vattenledingen i Sveavägen. Denna skulle ha bytts ut under våren. Pga.
bygget av en vindkraftspark så har Trafikverket begärt att få transportera
stora transporter via Sveavägen. Gångbron över E18 är inte tillräckligt hög
för att transporterna ska kunna ta sig fram den vägen.
Samhällsbyggnadsavdelningen fick besked om att transporterna skulle var
klara till oktober. Tyvärr är bygget försenat och verksamheten kan inte börja
gräva för ledningar förrän till våren.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 163
VA/ Renhållningschefens tjänsteskrivelse 2018-10-26
Kommunstyrelsens beslut
1. Resterande medel för investeringsprojekt Sveavägen Töcksfors överförs
till nästa budgetår.
2. Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/75.29

Kostnadsförslag förstärkning simhallen
Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott att återkomma med kostnadsförslag för förstärkning av
simbassängens konstruktion.
Projektet 13091 tillbyggnad av förskolan Junibacken är färdigt med gott
resultat och nöjd verksamhet. Kvar av projektbudgeten för tillbyggnad av
Junibacken är 737 000 kr.
Beslutsunderlag
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 164
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-10-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 136
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medel från investeringsprojektet 13091 (tillbyggnad av förskolan
Junibacken) om 100 000 kr omdisponeras till att förstärka simbassängens
konstruktion.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/405.29

Omdisponering av medel- Ny ugn Kvarnåsen
Ugnen i köket på Kvarnåsen är ca 15 år gammal och behöver bytas till en ny
ugn. Den har reparerats i omgångar och det finns inte reservdelar till den
längre.
Det finns pengar kvar från olika investeringsprojekt som är klara med gott
resultat. Nya fönster i matsalsdelen Svensbyns skola 13120, nytt
ventilationsaggregat på ÅGY-skolan 13402 samt tillbyggnad av förskolan
Junibacken 13091.
13120: Kvar av projektbudgeten för fönster matsalsdel Svensbyns skola
115.000 kr 13402: Kvar av projektbudgeten för nytt ventilationsaggregat
ÅGY-skolan 15.000 kr 13091: Kvar av projektbudgeten för tillbyggnad av
förskolan Junibacken 737.000 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 165
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-10-24
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medel från investeringsprojekt 13120 (fönster Svensbyns skola) 115.000 kr,
13402: (ventilation ÅGY) 15.000 kr och 13091: (tillbyggnad förskolan
Junibacken) 20.000 kr, totalt 150.000 kr omdisponeras till:
Ny ugn köket Kvarnåsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/404.29

Omdisponering av medel- Utbyte sportgolv B-hallen
Årjäng
Den s.k. B-hallen i Årjäng byggdes 1985, hallens sportgolv är det
ursprungliga och behöver bytas.
Sportgolven i Töcksfors och Svensbyns sporthallar har bytts under hösten.
Projekten är klara med mycket gott resultat och nöjda verksamheter.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att kvarvarande medel från projekt
13122 Töcksfors (350 tkr), 13123 Svensbyn (270 tkr), 13007 fönster
förskolan Pillret (50 tkr) och 13119 fönster Svensbyns skola (70 tkr)
omdisponeras till projekt utbyte sportgolv i B-hallen i Årjäng.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 166
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-10-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kvarvarande medel från projekt 13122 Töcksfors (350 tkr), 13123 Svensbyn
(270 tkr), 13007 fönster förskolan Pillret (50 tkr) och 13119 fönster
Svensbyns skola (70 tkr), totalt 740 tkr, omdisponeras till projekt utbyte
sportgolv i B-hallen i Årjäng.
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§ 181

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2017/195.13

Revidering av Hjälpmedelsnämnden reglementeantagande
Från och med den 1 januari 2019 bildas regionkommunen i
Värmland. Landstingsstyrelsen har fattat beslut om ett 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.
Sedan remissversionen av reglementet har ytterligare redaktionella ändringar
tillkommit samt närvarorätt för regionstyrelsens ordförande och ledamöter.
Innan landstingsfullmäktige tar beslut om nytt reglemente
för hjälpmedelsnämnden har det översänts till kommunerna för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 167
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-15
Beslut från hjälpmedelsnämnden, 2018-09-28 § 5
Förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden i Värmland
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-05 § 139
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för Hjälpmedelsnämnden antas.
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§ 182

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/74.19

Gemensam överförmyndarnämnd- utökning av
medlemmar
Årjängs kommun har sedan 2015 ingått i gemensam överförmyndarnämnd
med Bengtsfors, Åmål och Säffles kommuner, Sydvästra Värmlands och
Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd. Den gemensamma
nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ankommer på en
överförmyndare.
Inför den nya mandatperioden 2019-2022 har utökning av antalet
medlemmar i nämnden aktualiserats genom att Dals Eds kommun framfört
en önskan att ansluta sig till samarbetet.
För att möjliggöra en anslutning av Dals Ed till den gemensamma nämnden
har ett förslag till reviderat samverkansavtal, nytt reglemente och budget för
2019 utarbetats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 168
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-16
Sammanträdesprotokoll från den gemensamma överförmyndarnämnden,
daterat 2018-10-08, med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till reglemente, daterat 2018-10-08 § 81
Förslag till samverkansavtal, daterat 2018-10-08 § 81, med bilaga 1

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

§ 182 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun godkänner att Dals Eds kommun ansluter sig som ny
medlem i den gemensamma överförmyndarnämnden.
2. Den gemensamma nämnden ska byta namn till Sydvästra Värmlands och
Norra Dalslands överförmyndarnämnd.
3. Förslaget till reviderat samverkansavtal om överförmyndarverksamhet i
gemensam nämnd mellan Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Säffle
kommun, Åmåls kommun och Årjängs kommun med giltighetstid 1 januari
2019 till 31 december 2022 antas.
4. Förslaget till reviderat reglemente tillhörande samverkansavtal om
överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd mellan Bengtsfors kommun,
Dals-Eds kommun, Säffle kommun, Åmåls kommun och Årjängs kommun
antas.
5. Förslag till budget för 2019 antas att gälla från och med den 1 januari
2019.
6. Beslutet gäller under förutsättning att Dals Eds kommun fattar beslut om
att ansluta sig till den gemensamma nämnden och att övriga kommuner fattar
likalydande beslut som ovan.
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§ 183

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/346.10

Remissvar- 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och bygg och miljönämndens arbetsutskott
har träffats och diskuterat remissförslaget och gett bygg och miljöchefen i
uppdrag att skriva fram ett förslag till remissvar till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 169
Förslag till remissvar 2018-10-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 134
Kommunstyrelsen 2018-0905 § 130
Verksamhetschef bygg och miljö och kommunchefens sammanfattning
2018-08-29
Kommunstyrelsens beslut
Remissvaret antas med följande tillägg:
En mening läggs till i slutet av sammanfattningen i remissvaret som lyder
enligt följande:
”Årjängs kommun ställer sig också bakom SKL och Småkoms yttranden”.
Beslutet skickas till
Naturvårdsverket
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§ 184

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/380.04

Reglemente för internkontroll, Årjängs kommun
En uppdatering av kommunens reglemente för internkontroll har genomförts.
I uppdateringen har förtydligande gjorts kring bolagens ansvar för
internkontrollen och likställts med nämndernas ansvar.
I uppdateringen har även nämndernas ansvar för att genomföra riskanalys
förtydligats.
Reglementet för internkontroll gäller för Årjängs kommun och kommunens
helägda bolag.
Reglementet reglerar organisation och ansvar samt styrning och uppföljning
av internkontrollen.
Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och
bolagsstyrelser i kommunens helägda bolag upprätthåller en tillfredställande
intern kontroll.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 170
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-08
Reglemente för internkontroll, 2018-06-21
Tidigare reglemente från 2003-04-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revidering av Reglemente för internkontroll, Årjängs kommun daterad
180621 godkänns.
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§ 185

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/100.04

Budget 2019-2021 Årjängs kommun
Vid valår skall nytt kommunfullmäktige besluta om budget.
Underlag till beslutet är den budget som kommunfullmäktige tagit beslut om
180618 kompletterad med kommunfullmäktiges beslut avseende
investeringsbudget från juni fram till och med september. Beslut om
tilläggsanslag för VA-Huken minskar kommunens budgeterade resultat med
-0,2 mnkr varje år under budgetperioden.
Utifrån beslut om skatteväxling med 48 öre revideras skattesatsen från 22:45
till 21:97.
I Kultur och fritidsnämndens förslag till nämndmål finns det med ett mål om
friska medarbetare med målindikatorn att minska sjuktalet från 3,17 % till
3,00 %. Målet var inte med i kommunfullmäktiges underlag för beslut
180618. Målet finns nu med i Budget 2019-2021 daterad 181010.
Utifrån den tidsplan som kommunfullmäktige tagit beslut om avseende
budget har samtliga nämnder beslutat om detaljbudget avseende
driftsbudget.
Beslutsunderlag
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 171
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-30
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-10
Budget 2019-2021 enlig KF 180618
Budget 2019-2021 dat.181010
Beslut om framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i
Värmland och genomförande av skatteväxling 180326
Beslut 2018/232.30 Asfaltering av infart till Smolmarks skola
Beslut 2018/4.01 Omdisponering av medel för asfaltering 2018
Beslut 2018/5.01 Inventering av kommunala lekplatser
Beslut 2018/5.01 Igångsättningsbeslut för renovering låg- och
mellanstadieskolorna i Årjäng och Töcksfors
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftsplan 2019 fastställs till:
- Bygg och miljönämnden 5 088 tkr
- Kommunstyrelsen 108 228 tkr
- Kultur och fritidsnämnden 16 819 tkr
- Barn och utbildningsnämnden 239 087 tkr
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

- Stöd och omsorgsnämnden 201 880 tkr
- Justering finans drift 17 200 tkr
- Centralt utrymme lönesatsning 1 064 tkr
- Avgår internredovisning 43 974 tkr
- Avskrivningskostnad 37 000 tkr
Verksamhetens nettokostnader 582 392 tkr
2. Skattesatsen för 2019 fastställs till 21,97 kr.
3. Låneramen för 2019 fastställs till 254 mnkr, vilket innebär en ökning
med 63 mnkr i jämförelse med 2018.
4. Investeringsbudget för år 2019 fastställs totalt till 106 870 tkr.
5. Årets resultat för 2019 budgeteras till 6 898 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 med komplettering
avseende kultur och fritidsnämndens mål 2018-10-31, antas.
Flerårsplan 2020-2021 fastställs till:
1. Flerårsplan för drift 2020-2021 fastställs till:
2020 (tkr)
Bygg och miljönämnden

2021 (tkr)

5 022

4 980

106 587

105 388

Kultur och fritidsnämnden

16 605

16 472

Barn och utbildningsnämnden

235 888

233 417

Stöd och omsorgsnämnden

198 994

195 612

- Justering finans drift

17 200

24 400

- Ökning ram

16 396

33 408

Avgår internredovisning

- 43 974

- 43 974

38 300

42 100

591 018

611 803

Kommunstyrelsen

Avskrivningskostnad
Verksamh. nettokostnader

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

§ 185 forts.
2. Låneramen för 2020 fastställs till 312 mnkr vilket innebär en ökning
med 58 mnkr i jämförelse med 2019.
3. Låneramen för 2021 fastställs till 276 mnkr vilket innebär en minskning
med 36 mnkr i jämförelse med 2020.
4. Årets resultat för 2020 budgeteras till 8 122 tkr.
5. Årets resultat för 2021 budgeteras till 3 330 tkr.
6. De finansiella målen för 2020 och 2021 fastställs till;
- resultatnivå 1,3 % av summa skatter och statsbidrag för 2020 och 0,5 % av
summa skatter och statsbidrag för 2021.
- investeringar ska vara självfinansierade för år 2021.
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§ 186

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/115.04

Barn- och utbildningsnämnden samt stöd och
omsorgsnämndens begäran om ramförstärkning för år
2018
Stöd och omsorgsnämnden begär ramförstärkning med 5 325 tkr.
Barn och utbildningsnämnden begär ramförstärkning med 2 180 tkr.
De begärda ramförstärkningarna är samma som nämndernas
budgetavvikelser enligt delårsrapporten 180831.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 172
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2018-10-23
Sammanträdesprotokoll Stöd och omsorgsnämnden 2018/21.70
Sammanträdesprotokoll Barn och utbildningsnämnden 2018/18.01
Delårsrapport Stöd och omsorg 180831
Delårsrapport Barn och utbildningsnämnden 180831
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden samt stöd och omsorgsnämndens begäran om
ramförstärkning för år 2018, avslås.
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§ 187

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/408.04

Omdisponering av investeringsmedel 2018, Barn och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att omdisponera medel om 50 000 kr
från projekt 18021 utemiljö förskoleavdelning Töcksfors och 50 000 kr från
projekt 18022 köksutrustning förskoleavdelning Töcksfors till projekt 18015
inventarier Töcksfors låg och mellanstadiet. Byggprojektet blev tidigarelagt i
Töcksfors och behov finns att under 2018 investera i inventarier.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 173
Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-16 § 64
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2018-10-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Omdisponering av investeringsmedel om 50 000 kr från projekt 18021
(utemiljö förskolan Töcksfors) och 50 000 kr från projekt 18022
(köksutrustning förskola Töcksfors) till projekt 18015 (inventarier Töcksfors
låg och mellanstadiet), godkänns.
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§ 188

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

Dnr KS 2018/407.01

Målstruktur och målstyrningsmodell för mandatperiod
2019-2022
En översyn av målstruktur och målstyrningsmodell för kommunen ska göras
inför varje ny mandatperiod. Efter översyn lämnas förslag till ändringar som
införs i två steg.
Steg 1 införs 2019. Perspektiven tas bort och fullmäktigemål byter namn till
fokusområde vilket blir enklare och mer överskådligt jämfört med idag.
Fokusområden blir livskvalitet, näringsliv, hållbar tillväxt och medarbetare.
Steg 2 införs 2020. Nämndmål byter namn till koncernövergripande mål för
att bättre inkludera hela kommunkoncernen i målstyrningen.
Kommunstyrelsen uppdras att utforma koncernövergripande mål att gälla
från år 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 174
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-19
Bilaga 1. Bild målstrukturen
Bilaga 2. Bild målstyrning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Perspektiv tas bort från målstrukturen från år 2019.
2. Fullmäktigemål döps om till fokusområden från år 2019.
3. Fokusområden blir från år 2019:
Livskvalitet
Omsorg och service utgår från invånarnas förutsättningar och behov samt
ger möjlighet till livslångt lärande och utveckling. I ett öppet samhälle
välkomnas alla att delta.
Näringsliv
Företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för kommunens utveckling.
Kommunen bidrar till goda förutsättningar för ett mångsidigt och växande
näringsliv.
Hållbar tillväxt
Kommunen drivs och utvecklas på ett sätt som är hållbart, ekonomiskt,
ekologiskt och socialt.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-14

KS 2018/16.01

§ 188 forts.
Medarbetare
En effektiv verksamhet med ett tydligt ledarskap ger goda resultat,
delaktighet och engagerade medarbetare.
4. Nämndmål byter namn till koncernövergripande mål från år 2020.
5. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag på koncernövergripande mål
att gälla från år 2020.
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