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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–15.20

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S), Jäv § 29
Anette Eriksson, V. ordförande (C)
Kristina Kristiansson (S), Jäv § 30
Mårten Karlsson (S)
Kent Norman (C), Jäv § 30
Jonas Ås (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Mikael Olsson (M)
Mikael Strifors (SD)
Daniel Markstedt (S), ersättare, jäv §§ 29 och 30
Lennart Nilsson (KD), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Vivi Appelqvist, V.chef Stiftelsen Glaskogen Naturreservat § 25
Nils-Gunnar Andersson, Ordf. Stiftelsen Glaskogen naturreservat § 25
Åke Nilsson, Kommunens repr. i Glaskogens Naturreservat § 25
Thord Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2019-03-13

Paragrafer

22 - 41

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer ej § 29

Anette Eriksson § 29

Anette Eriksson

Mikael Olsson

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-13

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2019-04-03
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Årjängs kommuner................................................................................................... 20
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§ 22

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg och ändring:
- Extra ärende gällande ”Val av arbetsgrupp till Anders och Karl Olssons
donationsfond samt Abel Enockssons donationsfond”.
- Ett extra ärende gällande ”Val av styrgrupp för renoveringen av låg och
mellanstadieskolorna”.
- Ärende 9 ”Igångssättningsbeslut skolrenoveringar”, utgår.
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§ 23

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2019/40.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-06 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 190117.
2. Årjängs Bostads AB, Protokoll 190130.
3. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Protokoll, 190131.
4. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd,
Protokoll, 190211.
5. Årjängs Bostads AB, Protokoll 190220.
6. Riskanalys - personuppgiftsincident, 190226.
7. Stöd och omsorgsnämnden 2019-02-06 § 12, Granskning av
biståndshandläggning och verkställighet inom hemtjänsten.
8. Länsstyrelsen Värmland, Beslut om fördelning av anvisningar till
kommuner, revidering av 2019 års kommuntal.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2019/40.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-06 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2019-02-20
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 25

Besök från Stiftelsen Glaskogen
VD, ordförande och Årjängs kommuns representant i Stiftelsen Glaskogen
besöker dagens sammanträde för att informera om verksamheten.
Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner är stiftare och utser ledamöter i
styrelsen.
Stftelsen har till ändamål att inom Glaskogens natrreservat verka för det
rörliga friluftslivets utveckling. Bland annat genom att uppföra och förvalta
campingplatser, semesterbyar, badplatser m.m.
30 000-40 000 personer besöker årligen reservatet årligen varav 80 % är
utländska gäster.
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§ 26

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2019/54.20

Planuppdrag verksamhetsområde Töcksmarks Stom
2:4 m.fl (motorstadion)
Intresse har anmälts för att köpa kommunal mark öster om Nordmarkens
motorstadium för att utveckla verksamheter relaterat till motorsport. Även
inom arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Töcksfors
tätort har möjligheten lyfts att utveckla området med fler verksamheter, med
fördel med koppling till motorarenan. För området finns idag ingen
detaljplan och för att säkerställa en långsiktig utveckling av området bör en
plan tas fram där ett helhetsgrepp tas kring området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 26
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2019-01-23
Plan-PM – Detaljplan för nytt verksamhetsområde öster om motorstadion,
daterat 2019-01-17
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att en ny detaljplan upprättas för del av
fastigheten Töcksmarks Stom 2:4 m fl med inriktningen verksamhetsområde.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att upprätta, handlägga och anta
detaljplanen.
3. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL.
4. Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast inom ett år från uppstart.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2019/53.20

Planbesked ändring/upphävande av Detaljplan för
Järnsjö strand, Leverhögen 1:117
Fastighetsägarna till Leverhögen 1:117 har inkommit med en ansökan om
planbesked för att ändra/upphäva gällande detaljplan för Järnsjö strand, laga
kraft 2011-09-30. Syftet med ändringen är att möjliggöra för skogsbruk inom
den del av detaljplanen som ligger väster om vägen, samt att bygga ett
enbostadshus för privat bruk inom samma område.
Samhällsbyggnad gör bedömningen att det är möjligt att ändra gällande
detaljplan enligt sökandes önskemål då området inte är påbörjat att
exploateras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 27
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2019-01-23
Ansökan om planbesked, 2018-10-30
Gällande detaljplan för området Järnsjö Strand, 2011-09-30
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att pröva upphävande av del av gällande
detaljplan för Järnsjö strand (Leverhögen 1:117) för att möjliggöra en
utveckling av det aktuella området enligt fastighetsägarens önskemål.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att upprätta, handlägga och anta
detaljplanen.
3. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL.
4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upprätta avtal med den
sökande.
5. Bedömningen är att upphävande av del av detaljplanen kan antas senast
tredje kvartalet 2019.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekten
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2017/344.29

Investeringsmedel till förskola Årjäng
I lokalutvecklingsprocessen för skolrenoveringar och en ny förskola har
strategibeslut fattats och kalkylbudget framtagits för de olika delarna.
Gällande finansieringen så har kommunfullmäktige beslutat om att godkänna
ett investeringsbelopp på totalt 168 mkr för samtliga delprojekt.
Behovet av förskoleplatser i Årjängs tätort ökar och nya förskolan behöver
förberedas för ytterligare två avdelningar. Detta innebär ett behov av ökade
investeringsmedel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 28
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2019-01-30
Verksamhetschef barn och utbildning och förskolechefens skrivelse 201901-23
Yrkanden
Jonas Ås (KD) yrkar med bifall av Mikael Olsson (M), Bengt-Olof
Lorentzon (KD), Lennart Nilsson (KD) samt Mikael Strifors (SD) avslag
till arbetsutskottets förslag med hänvisning till att tjänsteskrivelsen från
tjänstemännen på barn och utbildningsförvaltningen borde ha hanterats i
barn- och utbildningsnämnden innan det redovisades i beslutsunderlaget till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Ås (KD) m.fl. yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta ytterligare 9 mkr i
investeringsbudgeten för 2020 till projektet 13092 (skolrenoveringar) för en
ny förskola i Årjäng i massivträ med två färdiga avdelningar, tillagningskök
för fyra avdelningar samt förbereda för ytterligare två avdelningar.
2. Kommunfullmäktige beslutar om att ombudgetera samt omdisponera totalt
1 mkr från projekt:
- 13011 (tillagningskök Skogsgläntan) 400 000kr till 13092
(skolrenoveringar).
- 13091 (Tillbyggnad Junibacken) 600 000kr till 13092 (skolrenoveringar)
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

§ 28 forts.
Reservationer
Jonas Ås (KD), Mikael Olsson (M), Bengt-Olof Lorentzon (KD), Lennart
Nilsson (KD) samt Mikael Strifors (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande enl följande:
I tjänsteskrivelsen hänvisar beslutsunderlaget till två tjänsteskrivelser från
verksamhetschefen May Bjerklund och barnomsorgschefen Mona-Lisa
Sandgren i barn och utbildningsnämnden.
Vi anser att ovan hänvisade tjänsteskrivelser skall beredas i barn och
utbildningsnämnden innan det redovisas i beslutsunderlaget till
kommunstyrelsen.
Det är politikerna i nämnden som ger de stora visionerna och besluten för
verksamheten, inte nämndens tjänstemän.
Vi yrkar därför avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till att ovan
nämnda tjänsteskrivelser borde ha hanterats i BUN innan det redovisades i
beslutsunderlaget.
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§ 29

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2019/49.35

Igångsättningsbeslut investering VA anslutning
Huken, projekt 14021 (Avlopp)
VA enheten har fått i uppdrag att utreda tekniska och ekonomiska
förutsättningar för att ansluta fastigheterna i området Huken till kommunalt
VA.
Enskilda avlopp på Huken området är i dåligt skick och behöver bytas ut.
Flera utredningar har föreslagit anslutning till kommunalt VA.
Fastighetsägarna har varit inbjudna till information och samråd den 28
november 2018. Fastighetsägarna var överlag positiva till anslutning.
För investeringar över 3 mkr krävs ett igångsättningsbeslut av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 30
Verksamhetschef samhällsbyggnad och VA/renhållningschefens
tjänsteskrivelse 2019-01-18
Yrkanden
Anette Eriksson (C) yrkar på att summan på 4 mkr för åtgärder kompletteras
i beslutet under punkt 2 och 3.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar igångsättning av investering 14021.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen beslutar att medel om 4 mkr för åtgärder i projektet
Holmedals vattenverk får användas för utbyggnad av VA i Huken.
2. Kommunstyrelsen återför medel om 4 mkr under 2020 till åtgärder i
projektet Holmedals vattenverk.
Jäv
Daniel Schützer (S) och Daniel Markstedt (S) deltar inte i beslutet på grund
av jäv.
Beslutet skickas till
VA/ renhållningschefen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2018/455.00

Ägardirektiv för Årjängs Nät AB
Ägardirektiv för Årjängs Nät antogs av kommunfullmäktige den 28
september 2015.
I ägardirektivet fastställs att bolaget ska agera som nätägare med en
upphandlad kommunikationsoperatör. Förslaget är att detta tas bort i syfte att
kunna öppna upp för möjligheten att driva arbetet i egen regi.
Under bolagets ändamål föreslås att ”samt att sänka etableringströskeln för
andra marknadsaktörer avseende nyttjande av IT-infrastruktur tas bort”.
Meningen är svårdefinierad och öppen för tolkning. Stycke 4 föreslås också
tas bort då ett kommunalt bolag i sin verksamhet ska följa kommunallagen
och detta behöver inte skrivas in i ägardirektivet.
Under stycke ”Ekonomiska mål” föreslås att ett avkastningskrav på 1,5 %
fastställs eftersom det framgår av nuvarande ägardirektiv att avkastningskrav
ska fastställas från och med år 2019.
Under stycke ”Finansiering” fastställs starten för amortering av lånet till
2018 med avslut 2038.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 32
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-18
Protokoll från styrelsemöte i Årjängs Nät AB, 2019-01-23 § 4
Ägardirektiv för Årjängs Nät AB, nuvarande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ägardirektiv för Årjängs Nät revideras i enlighet med följande:
- Punkt 5 Bolagets verksamhet: Sista meningen tas bort.
- Punkt 6 Bolagets ändamål, stycke 2: Resten av meningen efter
kommunikation tas bort. Stycke 4 tas bort.
- Punkt 10 Ekonomiska mål, stycke 3 får följande formulering: För bolaget
är det rimligt att ha ett avkastningskrav baserat på utvecklingen i
affärsplanen från år 2019 och framåt. Avkastningskravet skall vara i form av
rörelseresultat i relation till totalt kapital och fastställs till 1,5 % i genomsnitt
under en treårsperiod. Avkastningskravet baseras på långsiktigt ägande och
därmed är bolagets resultat på lång sikt i fokus.
- Punkt 11: Amorteringen börjar år 2018 och slutar år 2038.

Justerandes sign

13 (26)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

§ 30 forts.
Jäv
Kristina Kristiansson (S), Daniel Markstedt (S) och Kent Norman (C) deltar
inte i beslutet på grund av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2018/50.10

Medborgarförslag - Fyrverkerianvändande
Ett medborgarförslag som behandlar problemen som uppstår för bland annat
djur och natur vid fyrverkerianvändande har inkommit. Förslagsställaren
föreslår att det sker en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna när det
gäller fyrverkerianvändning och att detta kommuniceras ut till medborgarna
samt att tolkningen av djurskyddslagen ska utredas. Vidare föreslås att
tillståndsbevakning ska ske samt att kommunen verkar för andra sätt att fira
nyår, valborg och påsk, exempelvis lasershower och tysta fyrverkerier.
Den enda rättsliga regleringen som kommunen kan genomföra för att minska
användandet av pyrotekniska varor är att upprätta lokala ordningsföreskrifter
i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats eller för att
skydda människors hälsa eller egendom på särskilt angivna platser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 33
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-21
Medborgarförslag, ink 2018-01-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunens lokala ordningsföreskrifter kompletteras med restriktioner
för fyrverkerianvändande.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2018/120.04

Årsbokslut 2018- kommunstyrelsen
Årsredovisning 2018 för Kommunstyrelsen visar på ett överskott på +4 282
tkr. VA-redovisningen är inte med i utfallet, men kommer att påverka
resultatet. 2017 påverkades resultatet med -215 tkr.
Kommunstyrelsens överskott beror främst på statsbidrag för att stärka
landsbygdskommuner inom socioekonomiska utmaningar, extra generella
statsbidrag, försäljning av mark och lägre arbetskostnader för AME än
budgeterat.
Kommunstyrelsen har haft stora kostnader för snöröjning, räddningstjänst
och arvoden för gode män inom Överförmyndarnämnden. Dessa kostnader
har täckts upp av vakanta tjänster, lägre kostnader för politiska arvoden,
försäljning av avverkad skog m.m.
Kommunstyrelsen har uppnått 2 av 8 mål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 34
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-02-18
Årsredovisning 2018- kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning 2018 för kommunstyrelsen godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2018/110.04

Årsbokslut 2018- Ensamkommande barn EKB
Projektet visar totalt sett en avvikelse på 474 tkr.
Stöd- och omsorgsnämnden har ett underskott på 465 tkr. Intäkterna för
asylsökande har minskat och det har uppstått omställningskostnader i
samband med avveckling av HVB-verksamheten. Årsprognosen visade ett
underskott på 2,5 mnkr, men verksamheten har beviljats ca 1,9 mnkr i
ersättning från Migrationsverket för omställningskostnader gällande hyror
för lokaler som inte används.
Barn och utbildningsnämnden har ett överskott på 887 tkr. Intäkterna från
Migrationsverket har ökat, samt det har varit svårt att göra en exakt
fördelning av personalens lönekostnader i och med att asylsökande och
elever med permanent uppehållstillstånd samläser.
Kommunstyrelsen har ett överskott på 52 tkr. Kostnaden för gode mäns
arvoden har minskat och verksamheten tar fortfarande del av statsbidraget
grundersättning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 35
Förvaltningsekonomens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2019-02-12
Årsredovisning 2018 ensamkommande barn och unga, dat. 2019-02-12
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisning 2018 ensamkommande barn och unga godkänns.
2. Rapportering sker fortsättningsvis inom respektive nämnd. Ingen separat
projektrapport redovisas.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2018/467.80

Arvode till ordförande i Marknadskommittén
Som ordförande i Marknadskommittén har man arbete, i olika hög grad,
under hela året. Det är regelbundna möten i kommittén, kontakter med
utställare och leverantörer, möten med tjänstemän på kommunen med mera.
Ordförandeskapet är mycket likt att vara ordförande i en kommunal nämnd.
Införandet av ett ordförandearvode innebär en förenklad redovisning då varje
timme inte behöver redovisas och det innebär även ett rättvisare förhållande
jämfört med andra ordförande.
Ordförandearvodets storlek är olika beroende på vilken nämnd det gäller.
Exempelvis har ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden ett arvode som är
10 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Idag innebär 10 % cirka 5
500 kronor i månaden. Hälften av det arvodet kan vara lämpligt som ett
arvode för ordföranden i marknadskommittén. Kommunstyrelsens
ordförandes arvode betecknas som norm i arvodesreglementet.
Förvaltningen föreslår att Kultur- och Fritidsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen att det införs ett arvode till ordförande i
Marknadskommittén. Arvodet sätts till 5 % av norm.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 36
Kultur och fritidsnämnden 2018-12-11 § 74
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-11-13 § 67
Verksamhetschef kultur och fritids tjänsteskrivelse 2018-11-12
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på att reglemente för marknadskommittén
kompletteras med uppgifterna om ordförandens arvode.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett årsarvode till ordförande i Marknadskommittén införs.
2. Arvodet sätts till 5 % av norm.
3. Reglemente för marknadskommittén kompletteras med uppgifterna om
ordförandens arvode.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2019/80.02

Fördelning av lönestrategiskt utrymme för 2019
Personalchefen har fått i uppdrag att samråd med kommunchefens
ledningsgrupp, utarbeta förslag till lönestrategiska satsningar inför
löneöversyn 2019. I uppdraget ingå att även utarbeta direktiv för
löneöversynen 2019.
Mot bakgrund av den löneanalys som gjorts föreslås att Kommunstyrelsens
avsatta medel för lönestrategiska satsningar fördelas till nedanstående
grupper i samband med löneöversyn 2019.
Lönestrategiska lönesatsningar föreslås göras på ekonomer, socionomer,
biståndsbedömare, ämneslärare, chefer samt kockar. Dessa grupper ska
prioriteras genom högre genomsnittlig löneökning än övriga yrkesgrupper
samt genom ökad differentiering utifrån prestation och måluppfyllelse.
Prioritering inom ovanstående yrkeskategorier ska bygga på analys av
lönestruktur samt bedömning av rekryteringsläge.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 37
Personalchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-02-13
Rapport, Fördelning av lönestrategiska medel samt direktiv för löneöversyn
2019.
Bilaga 1 Löneanalys Årjängs kommun februari 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens avsatta medel för lönestrategiska satsningar fördelas på
ekonomer, socionomer, biståndsbedömare, ämneslärare, chefer samt kockar i
samband med löneöversyn 2019 samt att anta direktiv för löneöversyn 2019
enligt Rapport, Fördelning av lönestrategiska medel samt direktiv för
löneöversyn 2019.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef personal
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2019/41.18

Gemensam informationssäkerhetssamordning för
Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner
Allt som kommunen gör genomsyras av olika slags information, det är så
kunskap förmedlas. Kommunen kommunicerar information, lagrar den och
styr sina processer med den. En stor del av kommunens information behöver
skyddas och därför behöver ett mer systematiskt informationssäkerhetsarbete
bedrivas.
För att kunna bedriva ett mer aktivt informationssäkerhetsarbete som har
bättre förutsättningar att följa med utvecklingen i omvärlden föreslås en
särskild samordningsfunktion som ansvarar för detta arbetet tillsammans
med Arvika, Eda och Säffles kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20 § 38
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-02-07
Förslag till avtal för gemensam informationssäkerhetssamordning
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtalet godkänns.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga samverkande kommuner
fattar likalydande beslut.
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Arvika kommun, kommunchefen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2019/91.13

Stiftelsen Dalslands kanals framtida beståndägarsamråd för begäran om ändring av stadgar
Styrelsen för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har, den 13 april
2018, tagit beslut om att begära ändring av stiftelsens stadgar. Ändringen,
som avser § 4, behöver genomföras eftersom det tidigare
kommunalförbundet i Dalsland inte längre existerar. Styrelsens förslag är att
samtliga kommuner som ingick i det tidigare kommunalförbundet Dalsland
får varsin representant i styrelsen.
I förslaget får § 4 följande formulering:
§ 4 Stiftelsens styrelse
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 10 ledamöter
jämte 10 ersättare.
Västra Götalandsregionen och Region Värmland utser vardera en ledamot.
Kommunerna Vänersborg, Årjäng, Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och
Färgelanda utser även de vardera en ledamot. Där jämte äger Dalslands
Kanal AB rätt att utse en ledamot.
Ledamöter och ersättare utses för samma mandatperiod som gäller vid
kommunala val.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller
utom sig sekreterare och kassör. Vidare utser styrelsen representant i
Dalslands kanal AB:s styrelse.
Styrelsen ska ha sitt säte i Åmål, Västra Götalands län. Stiftelsen
firmatecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.Styrelsen äger rätt
att då så erfordras till sig adjungera personer för särskilda uppdrag. Styrelsen
skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dessa inbringade på
fullt betryggande sätt.
För att kunna genomföra förändringen behöver ¾ av stiftarna godkänna
stadgeändringen, i enlighet med § 10.
Styrelsen skickade ut en begäran om ändring av stadgarna den 20 april 2018
till samtliga stiftare, men Årjängs kommun har inte lämnat något svar.
Begäran har godkänts av Åmåls, Dals-Eds, Vänersborgs, Melleruds och
Färgelanda kommuner och avslagits av Västra Götalandsregionen, Region
Värmland och Bengtsfors kommun. De som avslagit begäran har bland annat
hänvisat till att man vill invänta en pågående utredning om framtida
organisationsstruktur som skulle presenteras under hösten 2018. Det
framkommer dock inte av inkomna handlingar vad utredningen har kommit
fram till.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

§ 37 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 43
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-02-21
Handlingar inför ägarsamråd, ink. 2019-02-13
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till ändring av § 4 i stadgarna för
Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

§ 38

Information- Föreläggande efter brandskyddskontroll
Räddningschefen Krister Davidsson informerar kommunstyrelsen om varför
antalet föreläggande efter brandskyddskontroll ökat.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ändrat sina
riktlinjer och därmed ändrat arbetssätt, vilket innebär ökat antal
förelägganden.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2016/172.04

Val av arbetsgrupp för stiftelsen Abel Enokssons
donationsfond
Arbetsgrupp för stiftelsen Abel Enokssons donationsfond ska utses.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 46
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till arbetsgruppen för
stiftelsen Abel Enockssons donationsfond från och med 2019-01-01 till och
med mandatperiodens utgång:
1. Håkan Unneberg (C)
2. Börje Liviken (M)
3. Åke Nilsson (S)
4. Inger Digrell (S)
5. Lena Svensson (S)
6. Kjell Olsson (C)
Till ordförande utses Håkan Unneberg (C).
Till vice ordförande utses Börje Liviken (M).
Beslutet skickas till
Registrator, valda ledamöter
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§ 40

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2015/300.04

Val av arbetsgrupp till Anders och Karl Olssons
donationsfond
Arbetsgrupp för Anders och Karl Olssons donationsfond ska utses.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 47
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till arbetsgruppen för
stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond från och med 2019-01-01
till och med mandatperiodens utgång:
1. Håkan Unneberg (C)
2. Börje Liviken (M)
3. Åke Nilsson (S)
4. Inger Digrell (S)
5. Lena Svensson (S)
6. Kjell Olsson (C)
Till ordförande utses Håkan Unneberg (C).
Till vice ordförande utses Börje Liviken (M).
Beslutet skickas till
Registrator, valda ledamöter
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§ 41

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-03-06

KS 2019/25.10

Dnr KS 2018/400.11

Val av styrgrupp för renovering av låg- och
mellanstadieskolor, förskolor i Årjäng och Töcksfors
Val av politisk representation till styrgruppen för renovering av låg- och
mellanstadieskolor, förskolor i Årjäng och Töcksfors behöver utses.
Kommunstyrelsens beslut
Följande ledamöter väljs till representanter i styrgruppen för renovering av
låg- och mellanstadieskolor, förskolor i Årjäng och Töcksfors:
Daniel Schützer (S) representant från kommunstyrelsen, ersättare Anette
Eriksson (C)
Therése Gustafsson (L) representant från oppositionen i barn- och
utbildningsnämnden, ersättare Bo Eriksson (KD)
Tony Nilsson (MP) representant från barn och utbildningsnämnden, ersättare
Thord Andersson (C)
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare, valda ledamöter
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