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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–14.35

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S), Jäv § 72
Anette Eriksson, V. ordförande (C)
Kristina Kristiansson (S), Jäv § 79
Lennart Bryntesson (MP)
Kent Norman (C), Jäv § 79
Jonas Ås (KD)
Mikael Olsson (M)
Lars Gustafsson (L)
Thord Andersson (C), ersättare
Lennart Nilsson (KD), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare §§ 72 och 79
Börje Liviken (M), ersättare § 79
Johnny Brustuen (SD), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2019-05-08

Paragrafer

66 - 81

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer ej § 72

Anette Eriksson § 72

Kent Norman

Robin Olsson § 79

Justerare

Mikael Olsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2019-05-31
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Samarbetsavtal mellan Årjängs kommun, Nordmarkens Näringsliv och Westra
Wermlands Sparbank ............................................................................................... 21
§ 81

Dnr KS 2019/179.13
Utökning av budget för hjälpmedelsnämnden, ärendet går på SOO samma dag,
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§ 66

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2019/40.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-08 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. SKL Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 19:18, Vårproposition
2019 och vårändringsbudgeten för år 2019.
2. Arvika kommun beslut godkänna Avtal om gemensam
informationssäkerhetssamordning.
3. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Protokoll, 190328.
4. Drifts och servicenämnden, Protokoll, 190328.
5. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 190408.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 67

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2019/40.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-08 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2019-04-17
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 68

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2018/87.04

Uppföljning internkontrollplan 2018- kommunstyrelsen
Nämnder och styrelser ska skriftligt rapportera resultatet från uppföljningen
av den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen hade under 2018 sex stycken kontroller. Samtliga
kontroller har genomförts och 4 kontroller visar brister. Förslag till åtgärder
finns framtagna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 67
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-04-04
Internkontrollplan 2018
Uppföljning internkontroll riktat statsbidrag
Uppföljning lönerutin
Uppföljning att beslut verkställs
Uppföljning rätt kompetens för arbetsuppgifter
Uppföljning Upphandling/inköp
Uppföljning avstämning ägardirektiv
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av internkontroll 2018- kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchef, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2018/87.04

Uppföljning internkontrollplan 2018- Årjängs kommun
Enligt reglemente för internkontroll ska nämnderna varje år fatta beslut om
vilka internkontroller som ska göras under året i en internkontrollplan.
I samband med årsredovisningen ska nämnderna rapportera resultat från
uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapport utvärdera kommunens samlade system för den interna
kontrollen och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder om sådana.
Totalt har 22 kontrollmoment genomförts.
Av dessa visar 6 kontrollmoment brister:
1) Fysisk och psykisk arbetsmiljö: Arbete med medarbetarenkät från 2017
har inte arbetats med inom alla områden i Stöd och omsorgsnämnden
verksamheter. (SoO)
2) Kontroll av att upphandling görs: Avtal följs inte vid inköp i vissa
fall.(BUN)
3) Kommunen är lojala mot ramavtal: Resultatet visar att avtalstroheten är
låg vid inköp av arbetskläder ( KS)
4) Ägardirektiven för kommunens bolag avseende upphandlingsförfarandet
efterlevs. Resultat visar på brister vid direktupphandling. (KS)
5) Rätt kompetens för arbetsuppgift: Resultat visar att av de formella
kvalifikationer som uppgivits i platsannons styrks handlingar i 2 av 4 fall.
(KS)
6) Beslut från KF till nämnd samt beslut från KS till nämnd verkställs:
Resultat visar att 8 av 10 beslut är verkställda enligt fattade beslut. (KS)
Kontrollmoment som påvisat brister har återrapporterat förbättringsåtgärder.
Övergripande åtgärd för kommunens internkontrollarbete är att utbildning i
området anordnas under 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 68
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-04-08
Underlag från granskning av internkontroll 2018 från BUN, SoO, BoM,
KFN, KS
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

§ 69 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Återrapporten av internkontroll för 2018 godkänns.
2. De åtgärder/förbättringar som respektive nämnd har föreslagits ska
genomföras under 2019.
3. De kontrollmomenten som påvisade brister ska inkluderas i respektive
nämnds internkontrollplan för 2020.
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§ 70

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2019/73.04

Internkontrollplan 2019- Kommunstyrelsen
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll skall nämnderna
varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
För kommunstyrelsen innebär detta att fastställa en internkontrollplan inom
sina verksamhetsområden för 2019.
Totalt kommer nio risker hanteras inom ramen för årets internkontrollplan
för Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 69
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-04-08
Internkontrollplan för 2019 KS
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till internkontrollplan för Kommunstyrelsen för 2019, antas.
2. Resultatet av uppföljningen av internkontrollplanen skall ske till
Kommunstyrelsen i april 2020.
Beslutet skickas till
Kommunchef, ekonomichef
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§ 71

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2019/76.04

Remiss ”Lite mer lika” angående utredning
kostnadsutjämning
En statlig utredning om kostnadsutjämningssystemet är ute på remiss.
Remissinstanserna ska yttra sig senast 17 maj. Utjämningssystemet omfattar
lagstadgad verksamhet och syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för att tillhandahålla service oberoende av skattekraft och
opåverkbara strukturella skillnader.
Utredningens förslag består av nio delmodeller. Befintliga modeller har
uppdaterats och omarbetats och ökad hänsyn har tagits till socioekonomi och
glesbygdsfaktorer. Uppdateringen av information i kostnadsutjämningens
olika delmodeller är en av de viktigaste förklaringarna till de sammanlagda
effekterna.
För Årjängs kommun innebär förslaget förbättrade förutsättningar.
Konsekvensen blir en ökning med ca 1900 kr per invånare. Störst ökning
innebär förändringarna inom individ- och familjeomsorg, bebyggelsestruktur
och förskola. Utredningen föreslår att förändringarna införs år 2020 med ett
införandebidrag under tre år till de kommuner som får sämre förutsättningar.
Det innebär att Årjängs kommun de första tre åren får en reducerad ökning.
Kommunen ställer sig i huvudsak positiv till det nya förslaget. Det sker en
uppdatering av priser och en ökad indexreglering. Ökat fokus på
socioekonomi och glesbygd ses som positivt. Uppdateringarna av
modellerna innebär en förbättring och en mer träffsäker socioekonomisk
fördelning än föregående modell.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 70
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2019-04-11
Förslag till remissvar 2019-04-11
Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting,
SOU 2018:74
Kommunstyrelsens beslut
Remissvaret om kostnadsutjämningsutredningen ”Lite mer lika” godkänns.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet Finansdepartementet, ekonomichef
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§ 72

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2019/142.13

Region Värmland- kommunalförbund, årsredovisning
för verksamhetsåret 2018 samt likvidatorns
förvaltningsberättelse
Region Värmland – kommunalförbunds fullmäktige beslutade 2018-11-30,
efter godkännande av samtliga sjutton medlemmar, att avveckla
kommunalförbundet 2018-12-31.
Vidare beslutade regionfullmäktige att kommunalförbundet skulle träda i
likvidation 2019-01-01.
Regionfullmäktige beslutade även att kommunalförbundets tillgångar,
skulder och övriga åtaganden och förpliktelser i sin helhet skall överföras till
nybildade Region Värmland.
Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för
verksamhetsåret 2018 har upprättats.
Likvidatorn har överlämnat årsredovisningen till medlemmarna för
godkännande.
Tillgångar och skulder samt ansvarsförpliktelser har efter genomförd
likvidation överförts till nya, sammanslagna Region Värmland.
Kommunalförbundets medlemmar ska slutgiltigt ta ställning till
godkännande av likvidationen.
Region Värmland – kommunalförbund kan efter medlemmarnas
godkännande avregistreras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 71
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-04-10
Årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för
verksamhetsåret 2018
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018
Likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna årsredovisning för Region Värmland – kommunalförbund för
verksamhetsåret 2018.
2. Bevilja regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
3. Godkänna likvidation av Region Värmland – kommunalförbund, org nr
222000-1362.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

§ 72 forts.
Jäv
Daniel Schützer (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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§ 73

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2019/175.04

Flytt av budget på grund av IFA-organisation
Verksamheterna Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten och
Sommararbete Skolungdom flyttar från Kommunstyrelsen till Stöd och
omsorgsnämnden fr.o.m. 1 april 2019.
Budget som flyttas är 5 229 tkr för Arbetsmarknadsenheten samt 800 tkr för
Sommararbete skolungdom och Samverket. Integrationsenhetens överskott
flyttas till Stöd och omsorgsnämnden.
Fordonsansvarig
Organisationsförändringen innebär att kommunen centraliserar
fordonsansvaret. Det innebär att 583 tkr flyttas från Kommunstyrelsen och
201 tkr från Barn och utbildningsnämnden till Stöd och omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsens budget justeras med totalt 6 612 tkr, Barn- och
utbildningsnämndens budget förändras med 201 tkr och Stöd och
omsorgsnämndens budget justeras med 6 813 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 72
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-04-10
KF 2019-11-26 § 154
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens budget för 2019 minskar med 6 612 tkr.
2. Barn och utbildningsnämndens budget för 2019 minskar med 201 tkr.
3. Stöd och omsorgsnämndens budget för 2019 ökar med 6 813 tkr.
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§ 74

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2019/165.29

Renovering av hiss på avd. 3-5, Solgården
Hissen för avd. 3-5 på Solgården från början 1980-talet behöver renoveras.
Solgården har två hissar. Den äldsta för avd. 1-2 från 1960-talet
totalrenoverades 2013. Hissen på avd 3-5 är från början av 1980-talet och
vid senaste servicebesöket upptäcktes att det inte längre finns reservdelar för
att ersätta vissa viktiga komponenter samt att vissa slitdelar behöver bytas.
Det som behöver bytas är bl.a. hydraulsystem, apparatskåp, styrsystem och
vissa elinstallationer, samt dörröppnare på alla fyra planen. Hissen behöver
även kompletteras med nödtelefon.
Kostnad för renovering av hissen för avd. 3-5 på Solgården är beräknad till
310.000 kr. Investeringsmedel finns inte att ombudgetera utan det behövs ett
tilläggsanslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 74
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2019-04-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tilläggsanslag för 2019 på 310.000 kr beviljas för renovering av hiss på avd
3-5, Solgården, Töcksfors.
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§ 75

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2016/313.10

Svar på motion - Utbyggnad av VA-nätet i anslutning till
tätorterna
Det har inkommit en motion om att utreda utbyggnad av VA-områden.
Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag att svara.
Frågan gällde Hån-Ärtetjärn och Strandområdet i Årjäng.
Det har kommit förfrågan från Norsk sida om att sammankoppla våra
dricksvattenledningar för att säkerställa reservvatten. Skulle detta bli aktuellt
vore en naturlig dragning sjöledning till Hån och därefter vidare till gränsen.
I det läget är det naturligt att överväga att ansluta boende i Hån.
Till Ärtetjärn är det naturligare att dra ledningar från reningsverket en
sträcka på ca 600 meter till första huset och 1,3 km till sista huset plus
servisledningar. Exploatören ombesörjer och bekostar VA fram till
avloppsreningsverket enligt gällande exploateringsavtal.
Gällande Strandområdet Årjäng så kan det vid en framtida förtätning av
bostadsbebyggelsen i området Strand bli aktuellt med en utbyggnad av VA
området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 75
Verksamhetschef samhällsbyggnad och VA/renhållningschefens
tjänsteskrivelse 2019-04-01
Motion från moderaterna daterad 2016-09-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. VA enheten får i uppdrag att fortsätta kontakterna med Norge, Marker
kommunen ang. sammankoppling av vatten. Att enheten bevakar
möjligheten att ansluta Hån vid en ev. sådan sammankoppling.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2019/147.30

Omdisponering av medel för LED-belysning 2019
Samhällsbyggnadsavdelningen har under 2018 bytt ut gammal gatubelysning
till moderna LED-armaturer. Fördelarna är många med längre brinntid,
mindre underhåll och lägre energiåtgång. Behovet av att byta ut fler gamla
armaturer kvarstår och för att finansiera bytet under 2019 förslås
omdisponering av investeringsmedel från projektet 13124 Fasadrenovering
Stommens skola med 460 tkr. Fasadrenoveringen är inte aktuell då
byggnaden inte längre används som skola. Fördelarna med LED-armaturer är
att energiförbrukningen halveras samt att underhållsintervallet beräknas öka
från 4 år till 25 år. Vattenfall beräknar att 130 st. armaturer kan bytas för
460 tkr. Totalt har kommunen cirka 2000 armaturer och med detta byte är
10% av armaturerna utbytta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 76
Verksamhetschef samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2019-03-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar om omdisponering av 460 tkr från investering
13124 Fasadrenovering Stommens skola till ett nytt projekt kallat Byte till
LED-armaturer.
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§ 77

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2019/148.25

Förfrågan om att få köpa kommunal mark vid
Töcksmarks Bön 1:191
Hanza Wermech har inkommit med en förfrågan om att köpa del av
Töcksmarks Bön 1:191 för att använda som parkeringsplats till sina
anställdas fordon.
Hanza Wermech disponerar i dag den aktuella tomten av kommunen som
parkeringsplats. Företaget har många anställda och bristen på
parkeringsplatser är ett stort problem. För att möjliggöra fler platser krävs
markarbeten vilket företaget är beredda att göra om de får köpa marken.
Kommunen har i dag inga direkta planer för tomten varmed en försäljning
kan göras. Ett förslag på köpekontrakt är framtaget och priset satt enligt
kommunalt beslut, 15 kr/m2. Beräknad yta är 3800 m2 men exakt yta
bestäms av Lantmäteriet vid fastighetsregleringen. Del av fastigheten med
E18 samt GC-vägen behålls i kommunal ägo.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 77
Verksamhetschef samhällsbyggnad 2019-03-20
Inkommen mailförfrågan, 2019-02-07
Förtydligande mail om vem som är köparen, 2019-02-18
Förslag till köpekontrakt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att Hanza Wermech enligt framtaget
köpekontrakt får köpa del av fastigheten Töcksmarks Bön 1:191.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2018/206.10

Kommunstyrelsens delegationsordning- revidering
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver ändras med anledning av
organisationsförändringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 78
Administrativ chef och kommunjuristens tjänsteskrivelse 2019-04-03
Kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens delegationsordning ändras i enlighet med följande:
- Punkt 2.1.8.1 Tillstånd att använda kommunens vapen och logotype
delegeras till kommunikationsstrateg
- Punkt 2.1.8.2 Yttrande angående hemvärnsmän tas bort
- Punkt 2.1.8.5 Yttrande enligt kameraövervakningslagen respektive
kamerabevakningslagen delegeras till kommunchef
2. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna ändras i enlighet med
följande:
a. Punkten 2.3.1 Stöd och omsorgsnämndens verksamhetsområde
kompletteras med punkten ”Yttranden enligt hemvärnsförordningen
(1997:146)”
Beslutet skickas till
Administrativ chef, kommunjurist
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§ 79

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

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 2019-04-17 § 79
Kommunstyrelsen 2019-03-06 § 30
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 beslut
Ärendet kompletteras med utlåtande från revisor gällande avkastningskravet,
till kommunfullmäktiges sammanträde 27 maj.

Justerandes sign

19 (22)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

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

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2017/220.14

Samarbetsavtal mellan Årjängs kommun, Nordmarkens
Näringsliv och Westra Wermlands Sparbank
Nordmarkens Näringsliv och Årjängs kommun har, sedan tidigare, en
pågående samverkan i det kommunala näringslivsrådet. I syfte att skapa ett
tätare samarbete för att få Årjängs kommun att växa har man beslutat att
teckna rubricerat avtal. Även Westra Wermlands Sparbank kommer att vara
en del av samarbetet.
Samarbetet kommer att ledas av en styrelse som ska bestå av representanter
från kommunen, Nordmarkens Näringsliv och Westra Wermlands Sparbank.
Till samarbetet knyts även kommunens näringslivsenhet som består av två
tjänster; en näringslivsstrateg och en kommunikatör.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 80
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-04-01
Samarbetsavtal, dat. 2019-04-01
Bilaga till samarbetsavtal
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Samarbetsavtalet godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S), får i uppdrag att
underteckna avtalet.
3. Näringslivsrådet upphör från och med den 1 maj 2019.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-05-08

KS 2019/27.10

Dnr KS 2019/179.13

Utökning av budget för hjälpmedelsnämnden
Enligt avtal om samverkan i gemensam Hjälpmedelsnämnd ska Region
Värmland fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd
med medlemskommunerna.
Budgeten för Hjälpmedelsnämnden är i princip oförändrad sedan 2017.
Hjälpmedelsnämndens kostnader ökar till följd av årliga lönerevisioner och
av att ökade volymer hjälpmedel förskrivs och distribueras till region och
kommunerna. Hjälpmedelsnämndens budget behöver därför utökas med 350
tkr. Enligt fördelningsprincipen ska 50 procent fördelas bland de
medverkande kommunerna, utifrån andel befolkning som är 80 år eller äldre
1 november 2019.
Den föreslagna ökningen av budgetramen blir 175 tkr varav Årjängs
kommun ska stå för 4 procent.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgsnämnden 2019-05-08 § 46
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-04-25 § 67
Förslag till budget för gemensam Hjälpmedelsnämnd 2019-04-01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Hjälpmedelsnämndens budget 2020.
Beslutet skickas till
Region Värmland
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