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Anette Eriksson, V. ordförande (C)
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Lennart Bryntesson (MP)
Kent Norman (C)
Jonas Ås (KD)
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Mikael Olsson (M)
Lars Gustafsson (L)
Mikael Strifors (SD)

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Elisabeth Dammyr, Näringslivsstrateg § 3
Ulf Strandberg, Kommunikationsstrateg § 3
Lennart Nilsson (KD), ej tjänstgörande ersättare
Robin Olsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Johnny Brustuen (SD), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid
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Paragrafer
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Ordförande

Daniel Schützer
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Dnr KS 2019/40.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-06 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Samordningsförbundet BÅDESÅ: Protokoll, 181116.
2. Hjälpmedelsnämnden: Protokoll 181123.
3. Länsstyrelsen Värmland: Tillsyn enlig alkohol- och tobakslagen inkl. ecigaretter i Årjängs kommun.
4. Drift- och servicenämnden: Protokoll 181123.
5. Länsstyrelsen Värmland: Beslut efter ansökan om hastighetsbegränsning
på väg.
6. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 181210.
7. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat: Protokoll, 181206.
8. Årjängs Bostads AB: Protokoll 181209.
9. Polismyndigheten: Medborgarlöfte 2019.
10. Marker kommune: Opplev Grenseland AS - avveckling av sällskapet.
11. MSB och Länsstyrelsen Värmland, Årsuppföljning 2018 - kommunernas
uppgifter enl. lagen om skydd mot olyckor (LSO).
12. Dataskyddsombudet: Granskning av efterlevnaden av
dataskyddsförordningen i Årjängs kommun och dess bolag 2019.
13. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd: Protokoll, 190114
14. ÅBAB och ÅNÄT: Gemensamt styrelsemöte, Protokoll, 190110.
15. ÅBAB: Internkontrollplan 2019.
16. Dalslands Kanal: Slutrapport affärsutveckling.
17. Drift- och servicenämnden: Protokoll 190131.
18. Region Värmland: Överenskommelse om ansvar för regional
kollektivtrafik i Värmland.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2019/40.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-06 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2019-01-23
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§3

Information-Platsmarknad och varumärke
Näringslivsstrategen Elisabeth Dammyr och kommunikationsstrategen Ulf
Strandberg redovisar ett första utkast av platsmarknadsföringsarbetet som
genomförts genom flera workshops mellan kommunen och näringslivet.
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Dnr KS 2018/400.11

Val av ledamöter från kommunstyrelsen till
kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd
Två ledamöter från kommunstyrelsen till kommunens pensionärs- och
tillgänglighetsråd ska väljas, varav den ene även väljs som vice ordförande.
Beslutsunderlag
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente
Kommunstyrelsens beslut
1. Till ledamöter i kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd till och
med mandatperiodens utgång väljs:
Daniel Schützer (S) och Börje Liviken (M).
Daniel Schützer (S) blir även vice ordförande i kommunens pensionärs- och
tillgänglighetsråd.
2. Kommunjuristen får i uppdrag att göra en översyn av reglementet inför ny
mandatperiod.
Beslutet skickas till
Daniel Schützer
Börje Liviken
Kommunjuristen
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Dnr KS 2018/447.17

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag
om brandfarliga och explosiva varor för 2019
Tillsynsplanen beskriver den regelbundna tillsynen enligt Lag (2003:778)
LSO och Lag (2010:1011) LBE som Årjängs kommun planerar att
genomföra under 2019.
Kommunen ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av dessa lagar med
tillhörande föreskrifter och har utsett räddningstjänsten att utföra
myndighetsutövningen.
Tillsynsplanen är ett grundläggande dokument för räddningstjänsten och
enligt handlingsprogrammet skall en tillsynsplan antas av kommunstyrelsen
varje år. Tillsynsplanen beskriver de aktiviteter som utgör
myndighetsutövning enligt LSO och LBE.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 3
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2018-12-03
Tillsynsplan 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tillsynsplan enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2019, antas.
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Dnr KS 2018/448.17

Reglering av taxa för Tillsyn enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs
kommun.
Kommunen har enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap. 4§ och
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 27§ rätt att ta ut en
avgift för tillsyn enligt respektive lag. Dessa avgifter infördes i Årjängs
kommun från 2013-01-01 och det beslutades att de skulle indexregleras
årligen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 4
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2018-12-03
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2012-11-26
Kommunfullmäktige beslut 2012-12-19 § 162
Dokument ”Uträkning index räddningstjänsten”.pdf 2017-11-01
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på att taxan gäller from 2019-03-01 då kommunen
inte kan besluta om retroaktiv taxereglering.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs kommun
antas i enlighet med arbetskraftsindex för 2018.
2. Taxan gäller från och med 2019-03-01.
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Dnr KS 2016/256.84

Återrapportering: Utredningsuppdrag- Ska
järnvägssträckan för dressintrafik mellan Årjäng och
Gustavsfors byggas om till gång- och cykelväg?
En motion har väckts och ett medborgarförslag har kommit in om asfaltering
av järnvägssträckan Årjäng – Gustavsfors. Sträckan används idag för
dressintrafik i regi Dals Västra Värmlands Järnväg, DVVJ. Bland annat
påtalas i motionen och medborgarförslaget möjligheten till säkrare trafik
genom att cyklister kan använda banvallen som cykelbana i stället för att
cykla på vägen samt att det ges större möjligheter till året runt aktiviteter
såsom cykel, inlines, skateboard, skidor, promenader mm.
Medborgarförslaget påpekar även den stora säkerhetsrisken som nuvarande
banvall innebär för dressintrafiken då det finns flera dåliga sliprar och många
hål i banvallen.
Kommunstyrelsen har gett Chef Medborgarservice i uppdrag att utreda
ärendet ytterligare samt kontakta turistnäringen för att höra deras åsikt i
ärendet. Ett utskick har gjorts till turismnäringen i Årjängs kommun och av
43 företag svarade tre. Det var Sommarvik AB, DVVJ samt Elovsbyns
Camping som alla svarade att de var positiva till en asfaltering. DVVJ
meddelar även att järnvägssträckan norr om Gustavsfors är i så dåligt skick
att möjligheten till fortsatt drift är begränsad.
En förändring av verksamheten på banvallen Årjängs – Gustavsfors borde
kunna delas upp i flera steg för att fördela kostnaderna. Och vid en eventuell
avveckling av sträckan från DVVJ: sida bör det utredas vem som ska stå för
de kostnaderna.
Chef medborgarservice föreslår att en diskussion tas upp med DVVJ för att
diskutera banvallens framtid och de kostnader som uppstår vid en avveckling
samt utreda kostnaderna för en investering uppdelad i flera steg och även ta
fram driftskostnader.
Ärendet återremitterades för komplettering av ny statistik som härmed
bifogas. Statistiken förändrar inte chef medborgarservice förslag till beslut.

Forts.
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§ 7 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 5
Chef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-10
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26 § 123, 2015-02-23 § 12, 2016-0321 § 37
Medborgarförslag daterat 2014-04-28
Motion daterad 2014-12-08
Statistik dressintrafik 2010 - 2015
Statistik dressintrafik 2016 - 2018
Skrivelse till turismnäringen 2018-07-24
Svar från Sommarvik AB, DVVJ, Elovsbyns Camping
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ta upp en diskussion med DVVJ för att
diskutera framtiden för banvallen mellan Årjäng och Gustavsfors samt de
kostnader som uppstår vid en eventuell avveckling av nuvarande
verksamhet.
2. Kommunstyrelsen beslutar även att utreda kostnaderna om ett
iordningsställande av banvallen delas upp i olika steg samt vilka
driftskostnader som kan uppstå vid en ny inriktning.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
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Dnr KS 2019/34.80

Stöd till studieförbund
I kommunstyrelsens budget för 2019 finns det anslaget 100 tkr i stöd till
integrationsinsatser i studieförbundens regi. Anslaget är budgeterat på ansvar
3800 Chef Medborgarservice.
Då Medborgarservice omorganiseras som verksamhet under 2019 ska annan
attestant utses.
Chef medborgarservice och kommunchefen föreslår att från och med 201903-01 flyttas budgeterade medel på 100 tkr för integrationsinsatser i
studieförbundens regi från kommunstyrelsens verksamhetsområde, Chef
Medborgarservice, ansvar 3800, verksamhet 3101, aktivitet 615 till Kulturoch Fritidsnämndens verksamhetsområde Chef Medborgarservice ansvar
4010.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 6
Chef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att från och med
2019-03-01 flyttas budgeterade medel på 100 tkr för integrationsinsatser i
studieförbundens regi från kommunstyrelsens verksamhetsområde, Chef
Medborgarservice, ansvar 3800, verksamhet 3101, till Kultur- och
Fritidsnämndens verksamhetsområde, Chef Medborgarservice ansvar 4010.
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Dnr KS 2018/245.04

En-procentsregeln, konstnärlig utsmyckning
Enprocentsregeln infördes 1937 och rekommendationen var då att minst en
procent av byggnadskostnaden skulle gå till konstnärlig gestaltning.
Därigenom skulle konsten få en genomtänkt och självklar plats i
offentligheten.
Offentlig konst ska hanteras på samma sätt som inköp av andra offentliga
varor och tjänster. Det förutsätter riktlinjer för inköpen och kompetens på
området. Samhällsbyggnadsavdelningen bör ha ansvar och budget för
underhåll men kultur- och fritid bör se till att den hanteras, renoveras och
sköts efter kompetens. Kultur och fritid medverkar vid upphandling och ser
till att utsmyckningen hanteras på rätt sätt genom att upprätta skötselplaner.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Årjängs kommun ska tillämpa
enprocentsregeln vid all ny-, om- och tillbyggnad. När Årjängs kommun
väljer att lägga ut byggandet på privata exploatörer och entreprenörer ska
kommunen redan tidigt i processen och genom avtal ange enprocentsregeln
som ett krav.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 7
Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-08 § 33
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Årjängs
kommun ska tillämpa enprocentsregeln vid all ny-, om- och tillbyggnad.
2. När kommunen lägger ut byggandet på privata entreprenörer ska
kommunen redan tidigt i processen med privata aktörer ange
enprocentsregeln som ett krav.
3. Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för upphandling och budget för
underhåll medan kultur och fritidsnämnden medverkar vid upphandling och
ser till att utsmyckning hanteras på rätt sätt genom att upprätta skötselplaner.
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Dnr KS 2019/35.80

Sponsring (flyttas från KS till KOF)
I kommunstyrelsens budget för 2019 finns det 100 tkr till sponsring av
föreningar och enskilda. Anslaget är budgeterat på ansvar Chef
Medborgarservice 3800.
Då Medborgarservice omorganiseras under 2019 ska annan attestant utses.
föreslår att från och med 2019-03-01 flyttas budgeterade medel för sponsring
100 tkr från kommunstyrelsens verksamhetsområde, Chef Medborgarservice,
ansvar 3800, verksamhet 2205, aktivitet 615 till Kultur- och Fritidsnämndens
verksamhetsområde Chef Medborgarservice ansvar 4010.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 8
Chef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att från och med
2019-03-01 flyttas budgeterade medel för sponsring 100 tkr från
kommunstyrelsens verksamhetsområde, Chef Medborgarservice ansvar
3800, verksamhet 2205, aktivitet 615 till Kultur- och Fritidsnämndens
verksamhetsområde, Chef Medborgarservice ansvar 4010.
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Dnr KS 2019/33.36

Energirådgivningen flyttas från KS till BOM
Verksamheten Energirådgivning är placerad inom kommunstyrelsens
verksamhet Medborgarservice och i budget finns 39 tkr för 2019.
Medborgarservice omorganisering under 2019. Energirådgivningen ska då
placeras under annan verksamhet.
Verksamheten föreslår att Energirådgivningen flyttas från kommunstyrelsens
verksamhetsområde, Chef Medborgarservice ansvar 3800, verksamhet 2252
till Bygg- och Miljönämndens verksamhet ansvar 1200 Bygg- och Miljöchef.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 9
Chef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att flytta
Energirådgivningen från kommunstyrelsens verksamhetsområde, Chef
Medborgarservice ansvar 3800, verksamhet 2252 till Bygg- och
Miljönämndens verksamhet ansvar 1200 Bygg- och Miljöchef.
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Dnr KS 2018/347.10

Medborgarförslag - Iordningställa förfallen tomt
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att kommunen förvärvar
området kring gamla kiosken i centrala Töcksfors. Läget vid Dalslands
Kanal och slussen skulle passa att göra om till en plats för samhällets
industrihistoria.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 10
Verksamhetschef samhällsbyggnadschefen och gatuchefens tjänsteskrivelse
2018-12-11
Medborgarförslag daterat 2018-08-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige instämmer med medborgarförslaget om att ett
iordningställande av tomten är nödvändigt.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Dnr KS 2017/494.10

Motion - Förlängning av gång- och cykelväg,
Källhultsvägen Töcksfors
Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat en motion om förlängning av
gång- och cykelväg, Källhultsvägen i Töcksfors.
Kommunfullmäktige har anslagit 250 tkr för förlängning av gång- och
cykelvägen framför gamla TVAB-byggnaden år 2019. En ansökan om statlig
medfinansiering har godkänts och Trafikverket kommer att bevilja 50 % i
bidrag av kostnaden med krav på att det är färdigt under 2019.
Arbetet beräknas komma igång under senvintern och vara färdigt under
våren 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 11
Verksamhetschef samhällsbyggnad och gatuchefens tjänsteskrivelse 201901-08
Motion inkommen 2017-12-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Finansiering och planering inför projektstart är klar under våren 2019.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2019/24.10

Dnr KS 2019/39.30

Renovering av trollet, offentlig utsmyckning Trolltorget
Årjängstrollet som föddes 27 maj 1972 är kommunens absolut kändaste
offentliga utsmyckning. Tyvärr har tidens tand gnagt hårt och
renoveringsbehovet är mycket stort. Panelen ruttnar sönder, fönster är
trasiga, dörrarna undermåliga och scenen behöver ny brädfodring samt själva
konstruktionen efter 47 år behöver besiktigas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 12
Verksamhetschef samhällsbyggnad och gatuchefens tjänsteskrivelse 201901-10
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar 55 000 kr för renovering av Trollet.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

18 (25)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 15

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2019/24.10

Dnr KS 2018/466.40

Medlemskap i Värmlands läns kalkningsförbund för
kalkning av sjöar och vattendrag i Årjängs kommun.
År 2002 bildades Värmlands läns kalkningsförbund. Förbundet skulle
ombesörja planering, administrationen, upphandlingen etc. kring kalkningen
av länets sjöar och vattendrag Kommunalförbundet har idag 12 st.
medlemmar och förbundsdirektionen består av 12 ledamöter och 12,
ersättare, ett presidium bestående av 3 ledamöter utses av direktionen.
Ledamöter väljs för en mandatperiod. Ledamot och ersättare utses av varje
medlemskommuns fullmäktige. Årjäng var med vid bildandet av förbundet,
men beslutade 2004 att utgå och att återigen överta handläggningen kring
kalkningen. Sedan dess har Årjäng via egen personal handlagt
kalkningsuppdraget för både Årjäng och Eda. Den personal vilken har
arbetat med kalkningen sedan 1995, har beslutat sig för att gå i pension.
Bygg och miljökontoret har idag inte fortsatt kapacitet att handlägga
kalkningsverksamheten. Det vore därför lämpligt att fr.o.m. 2019 ansöka om
medlemskap i Värmlands läns kalkningsförbund, Den vattenprovtagning
som nuvarande handläggare utfört för uppföljning av kalkningens effekter,
föreslås dock att den även fortsättningsvis utförs av bygg och miljökontoret,
Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 13
Bygg och miljönämnden 2018-12-06 § 142
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-11-14 §122
Verksamhetschef bygg och miljö tjänsteskrivelse 2018-11-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun ansöker om medlemskap i Värmlands läns
kalkningsförbund fr.o.m. 2019.
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Diarienummer

2019-02-06

KS 2019/24.10

Dnr KS 2018/458.10

Partistöd mandatperioden 2019-2022 (utbetalning och
redovisning)
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige minst en gång per år
ska besluta om utbetalning av kommunalt partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 171 att anta ett reglemente,
Regler för partistöd. Enligt reglementet ska det utgå:
- ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 5 300 kronor per mandat och år.
Reglementet innehåller vidare regler om under vilka förutsättningar som
partistöd ska utgå, t ex beträffande representation och om hur stödet ska
redovisas. Om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid, senast den 30 juni 2019, utbetalas
inget stöd för nästkommande år. Samtliga partier har dock lämnat
in redovisningen för 2017 års partistöd inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 14
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-12-17
Yrkanden
Jonas Ås (KD) yrkar på att ärendet återremitteras med uppdrag att göra en
översyn av partistödet med jämförelser från andra kommuner.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras med uppdrag att göra en översyn av partistödet med
jämförelser från andra kommuner.
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2019-02-06

KS 2019/24.10

Dnr KS 2019/41.18

Avtal om gemensam säkerhetssamordning med Arvika,
Eda och Säffle kommun
Säkerhetssamordningen är kommunens åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap. Styrande för den gemensamma
säkerhetssamordningen är överenskommelsen om kommunernas
krisberedskap 2019-2022 samt överenskommelse om kommunernas arbete
med civilt försvar 2018-2020. Krisberedskapen ska utgöra grunden för den
civila försvarsförmågan.
I dagsläget finns en halvtidstjänst i Årjängs kommun som arbetar med
säkerhetssamordning. Arvika, Eda och Säffle kommuner har sedan tidigare
en avtalssamverkan kring säkerhetssamordning och
krisberedskapsförberedelser och i anslutning till en pågående omorganisation
så har möjligheten för Årjängs kommun att ingå i samverkan undersökts.
Respektive kommun kommer, i enlighet med avtalet, att stå för
personalkostnader för deltagande i utbildningar, övningar eller annat arbete
som anordnas inom den gemensamma säkerhetssamordningen.
Räddningstjänsten i Arvika, som står som värd för den gemensamma
samverkan, har tagit fram ett nytt förslag till samverkansavtal som innefattar
Årjängs kommun. Respektive kommun i samverkan behöver nu ta beslut om
att godkänna avtalet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 15
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Avtal om gemensam säkerhetssamordning för Arvika, Eda, Säffle och
Årjängs kommuner.
Yrkanden
Kent Norman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun beslutar att ansluta sig till den gemensamma
säkerhetssamordningen.
2. Avtalet om gemensam säkerhetssamordning godkänns.
3. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i samverkan fattar
beslut om att godkänna samverkansavtalet.
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Arvika kommun, kommunchefen

Justerandes sign

21 (25)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 18

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2019/24.10

Dnr KS 2012/129.00

Policy för borgerlig vigsel- upphävande
Kommunstyrelsen beslutade under 2012 att anta en policy för borgerlig
vigsel i syfte att skapa enhetlighet vid vigslar i kommunen.
I enlighet med kommunens styr- och ledningssystem ska en policy antas av
kommunfullmäktige och ”ange kommunens förhållningssätt och inställning
inom ett visst område. Den innehåller inte mål utan istället principer för
handlande”. Policyn för borgerlig vigsel innehåller inte detta, den består av
uppgifter av rutinartad karaktär. Förvaltningen föreslår därför att den
upphävs och ersätts av en rutin som fastställs av förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 18
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-12-17
Förslag på instruktion för hantering av borgerlig vigsel
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-08 § 73
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Policy för borgerlig vigsel upphävs.
2. Administrativa enheten får i uppdrag att upprätta en instruktion för
borgerlig vigsel.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2019/24.10

Dnr KS 2018/160.10

Motion - Förbjud tiggeri i Årjängs kommun
Rune Björkman (SD) har lämnat in en motion om att förbjuda tiggeri i
Årjängs kommun. I motionen yrkar Sverigedemokraterna att Årjängs
kommun förbjuder tiggeri inom kommunen. Syftet med att införa förbudet är
att försvåra för de som tigger att få tillgång till sociala förmåner i
kommunen.
Den rättsliga möjlighet som kommunen har att förbjuda tiggeri är att utfärda
lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla ordningen på offentlig plats, i
enlighet med ordningslagen (1993:1617). Möjligheten är dock kraftigt
begränsad och kan endast omfatta platser som till exempel är livligt
trafikerade och där tiggarna, i stor omfattning, stör den allmänna ordningen
på platsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 19
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-11-29
Motion, ink. 2018-03-23.
Yrkanden
Mikael Strifors (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag om att avslå motionen mot Mikael
Strifors (SD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Reservationer
Mikael Strifors (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2019/24.10

Dnr KS 2018/296.00

Återredovisning av uppdrag gällande
rekommendationer på revisorernas granskning av
kommunens anpassning till dataskyddsförordningen,
GDPR
Kommunrevisionen genomförde i juni 2018 en granskning av kommunens
anpassning till dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med granskningen var
att, på en övergripande nivå, bedöma om arbetet med implementeringen
fortlöper och genomförs på ett tillfredsställande sätt.
Rekommendationerna till kommunstyrelsen gällde att kommunen genomför
en översyn av kommunens systemstöd så att de uppfyller kraven
i dataskyddsförordningen, upprättar personuppgiftsbiträdesavtal, samt
påbörjar arbetet med dokumenthanteringsplaner.
Alla rekommendationer är påbörjade, och det finns en tydlig projektplan för
samtliga uppgifter. Flera av rekommendationerna är ett långsiktigt arbete och
det är viktigt att man efter allt är klart också säkerställer uppföljningsrutiner
för att upprätthålla kraven i lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 20
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-10
Kommunstyrelsen 2018-09-05 § 140
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-07-30
Revisorernas granskning av kommunens anpassning till
dataskyddsförordningen, ink. 2018-06-27
Kommunstyrelsens beslut
Återrapporteringen godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-02-06

KS 2019/24.10

Dnr KS 2018/258.70

Värmlands läns Vårdförbund. Årsredovisning 2017
Värmlands läns Vårdförbund har översänt Årsredovisning 2017 för
kännedom samt godkännande. Informationen ska först behandlas i stöd och
omsorgsnämnden för att sedan godkännas av kommunfullmäktige.
Till Värmlands läns Vårdförbund hör tre olika verksamheter:
-Beroendecentrum Värmland som ska leverera tjänsten abstinensvård för
vuxna och vara en del i en sammanhängande vårdkedja för kommunerna.
-Akut- och utredningshemmet Flöjten som är en resurs för kommunerna i
länet gällande akutplaceringar och utredningsuppdrag för barn 0-12 år.
-I samverkan med Landstinget ansvarar Vårdförbundet även för det
långsiktiga utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet.
Årsredovisningen innehåller information om förbundets organisation och
verksamheter, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter,
driftredovisning, resultatanalys, kassaflöde, och verksamhetsberättelser.
I verksamhetsberättelsen beskrivs bland annat att en ny organisation trädde i
kraft 1 januari 2017 gällande länets utvecklingsarbete inom missbruk- och
beroendevården. Där representeras alla ansvariga aktörer samlade i en
politisk styrgrupp, som ansvarar för drift- och utvecklingsfrågor relaterade
till Beroendecentrum på en verksamhetsnivå.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämnden 2019-02-06 § 5
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017
PWC rapport, granskning av årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning 2017 godkänns.
2. Styrelsen i Värmlands läns Vårdförbund beviljas ansvarsfrihet.

Justerandes sign

25 (25)

Utdragsbestyrkande

