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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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Dnr KS 2019/40.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-03 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Bygg och miljönämnden: Granskning för Strandtorpet, Årjäng.
2. Årjängs Bostads AB, Protokoll Årsstämma 190424
3. .Årjängs Bostads AB, Protokoll 190424
4. Hjälpmedelsnämnden, Protokoll 190508
5. Årjängs Nät AB, Protokoll 190506
6. Barn och utbildningsnämnden, Remissvar Regional samverkan yrkesvux,
lärcentra och validering
7. Bygg och miljönämnden, Samråd Detaljplan Järnsjö strand, Årjäng
8. Bygg och miljönämnden, Granskning Trankils-Elovsbyn 1:1, Årjäng
9. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 190513
10. Hjälpmedelsnämnden, Protokoll 190508
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/40.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-03 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2019-05-15 och
2019-05-22.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/228.04

Årjängs Bostads AB. Ekonomi. Årsbokslut 2018
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2018 för
Årjängs Bostads AB har upprättats.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Årjängs kommun
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter.
Årets resultat 2018 uppgår till + 1,7 mkr.
Avkastningskravet, där resultatet före finansiella kostnader ska överstiga 2,5
% av balansomslutningen har uppfyllts. Avkastningen för året är 2,6 %.
Bolaget soliditet är 11,1 % för år 2018 och en förbättring i jämförelse med
föregående år (9,7 %).
Den långsiktiga målsättningen för soliditeten i bolaget är 10 % enligt
ägardirektivet och är för året uppfyllt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 97
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2019-05-13
Årsredovisning Årjängs Bostads AB 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för Årjängs Bostads AB 2018 godkänns och läggs till
handlingarna.
Jäv
Daniel Markstedt (S), Börje Liviken (M) och Jonas Ås (KD) deltar inte i
beslutet på grund av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/229.04

Årjängs Nät AB. Ekonomi. Årsbokslut 2018
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 för
Årjängs Nät AB har upprättats.
Bolaget har som uppgift att inom Årjängs Kommun erbjuda digital
kommunikation till alla hushåll, företag och offentliga verksamheter samt
bygga, äga och förvalta fiberoptiskt nät samt bedriva därmed jämförlig
verksamhet.
2018 års resultat uppgår till 0,4 mkr.
Årjängs kommun har inget avkastningskrav riktat till bolaget.
Eget kapital uppgår till 2,2 mkr enligt upprättad balansräkning för år 2018.
Bolagets soliditet uppgår till 15,4 % år 2018, vilket är en ökning från
föregående år (10 %).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 98
Verksamhetschef ekonomi 2019-05-13
Årsredovisning Årjängs Nät AB 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för Årjängs Nät AB 2018 godkänns och läggs till
handlingarna.
Jäv
Daniel Markstedt (S) och Kent Norman (C) deltar inte i beslutet på grund av
jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2018/206.10

Kommunstyrelsens delegationsordning – ändring av
kommunstyrelsens beslut 2019-05-08 § 78
På kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 beslutades om en
revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. I samma beslut fanns
även en beslutspunkt om revidering av reglementet för kommunstyrelsen och
nämnderna med.
Kommunstyrelsen tog beslut om att revidera reglementet i enlighet med
förslaget, men kommunstyrelsen kan endast lämna förslag till beslut till
kommunfullmäktige om att revidera reglementet, enligt 5 kap 1 §
kommunallagen.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef administration och kommunjuristens tjänsteskrivelse 201905-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 78
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna ändras i enlighet med
följande:
- Punkten 2.3.1 Stöd och omsorgsnämndens verksamhetsområde
kompletteras med punkten ”Yttranden enligt hemvärnsförordningen
(1997:146)”
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/237.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader- första kvartalet 2019
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Stöd och omsorgsnämnden skall
till fullmäktige rapportera detsamma.
Under första kvartalet 2019 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Det är ett
beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), som avser särskilt boende, där
personen blivit erbjuden ett av de särskilda boendena i kommunen med valt
att vänta tills det blir ledigt på det önskade. Personen har erbjudits tre
gånger. Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-05-08 § 48
Social ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2019-04-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen att Verksamheten Stöd och
omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader. Det är ett beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och avser särskilt
boende.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/215.01

Årjängs Nät AB delägande i MittNät AB
Årjängs Nät AB har idag ett kommunikationsoperatörsavtal (KO-avtal) med
en extern kommunikationsoperatör. Nuvarande KO-avtal löper ut i mars år
2020. Styrelsen för Årjängs Nät har föreslagit att inte förlänga avtalet med
nuvarande KO utan istället fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige
att godkänna att bolaget ansöker om delägarskap i MittNät AB.
MittNät AB är ett samarbete mellan de lokala stadsnäten i kommunerna
Karlstad, Hammarö, Forshaga, Munkfors, Åmål, Vansbro och Arvika. Från
och med år 2020 ingår även Kil.
Ett delägarskap i MittNät AB innebär att bolaget köper 5 % av aktierna i
bolaget till en kostnad av 155 000 kronor samt att det tecknas avtal. Då
Årjängs Nät AB inte har rätt att köpa andelar i bolag utan fullmäktiges
beslut, föreslås att Årjängs kommun ger Årjängs Nät AB rätt att köpa 5 % av
aktiekapitalet i MittNät AB till en kostnad av 155 000 kronor samt besluta
att Årjängs Nät AB kan teckna avtal med MittNät AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 93
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-05-13
Aktieöverlåtelseavtal
Bolagsordning för MittNät AB
Ägardirektiv för Mittnät AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun godkänner att Årjängs Nät AB köper 5 % av aktierna och
blir delägare i MittNät AB.
Jäv
Daniel Markstedt (S), Kent Norman (C) och Börje Liviken (M) deltar inte i
beslutet på grund av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/201.04

Fasadrenovering Årjängs hotell (ÅBAB)
Årjängs Bostads AB yrkar att kommunen tar beslut om att genomföra
pågående upphandling av fasadrenovering på Årjängs hotell och samtidigt
garantera kostnadstäckning för renoveringen med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut om förlustgaranti.
Utifrån kommunens beslut om förlustgaranti föreslås att kommunen beviljar
8,0 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 94
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-05-03
Kommunfullmäktiges beslut avseende förlustgaranti
Protokoll ÅBAB
Skrivelse ÅBAB
Yrkanden
Jonas Ås (KD) yrkar på att Årjängs Bostads AB beviljas 11,2 mkr i
aktieägartillskott.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Aktieägartillskott motsvarande 11,2 mkr beviljas till Årjängs
bostadsbolag.
2. Kommunens lånestock för 2019 utökas med 11,2 mkr från 254 mkr till
265 mkr.
Jäv
Börje Liviken (M), Lennart Bryntesson (MP) och Daniel Markstedt (S)
deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Avståenden
Robin Olsson (M) deltar inte i beslutet.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/80.02

Fördelning av lönestrategiskt utrymme för 2019
Kommunfullmäktige tog i samband med budgetbeslutet för 2019 beslut om
lönestrategiskt utrymme som lades centralt. Utrymmet föreslås fördelas
enligt följande:
Barn och Utbildningsnämnden: 392 tkr, Kommunstyrelsen: 203 tkr, Stöd och
Omsorgsnämnden: 127 tkr, Kultur och Fritidsnämnden: 37 tkr, Bygg och
Miljönämnden:7 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 95
Verksamhetschef ekonomi och verksamhetschef personals tjänsteskrivelse
2019-04-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn och utbildningsnämndens budgetram 2019 utökas med 392 tkr.
2. Kommunstyrelsens budgetram 2019 utökas med 203 tkr.
3. Stöd och omsorgsnämndens budgetram 2019 utökas 127 tkr.
4. Kultur och fritidsnämnden budgetram 2019 utökas med 37 tkr.
5. Bygg och miljönämndens budgetram 2019 utökas med 7 tkr.
6. Budgeterat centralt utrymme minskas med 766 tkr.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2018/208.04

Årsredovisning 2018- Samordningsförbundet BÅDESÅ
2018
Årsredovisning för samordningsförbundet har översänts till kommunen.
Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Samordningsförbundets ändamål är att uppnå en effektivare
resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensam organisering
kring behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
Upprättad årsredovisning avseende 2018 visar ett resultat på – 0,3 mkr.
Förbundets målsättning är att det egna kapitalet successivt ska minska vilket
påbörjats mellan 2017 till 2018.
För 2018 uppgår det egna kapitalet till 1,0 mnkr vilket innebär att förbundet
följer rekommendationen som innebär att eget kapital skall motsvara max 20
% i förhållande till erhållna bidrag. Det egna kapitalet motsvarar 18,4% av
anslagna medel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 96
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-04-24
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018, Samordningsförbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng 2018 godkänns.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle,
Årjäng beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Jäv
Daniel Schützer (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/81.04

Tertialrapport 2019- kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen beräknas bli -50 tkr. Kommunstyrelsen
har högre kostnader av arvoden för Överförmyndarnämnden och
konsultkostnader inom IT, samt lägre kostnader för val Europaparlamentet.
Projektledarlön bokförs på investeringsprojekt för skolan, vilket inte var med
i planeringen.
Två av tio mål är uppfyllda för perioden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 99
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2019-05-15
Tertialrapport per 2019-04-30
Kommunstyrelsens beslut
Tertialrapport per 2019-04-30 för kommunstyrelsen daterad 2019-05-15
godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi, kommunchefen, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/100.04

Tertialrapport för Årjängs Kommun
Prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat på + 2,4 mkr och det är en
försämring gentemot budget med + 4,5 mkr. Nämndavvikelsen förväntas
totalt för året att uppgå till - 10,9 mkr.
Den negativa avvikelsen återfinns inom barn- och utbildningsnämnden med 7,5 mkr samt inom stöd- och omsorgsnämnden med -3,4 mkr. Övriga
nämnder förväntas ha en budget i balans.
Skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas att öka med + 3,9 mkr
jämfört med budgetförutsättningarna. Finansnetto beräknas leda till en
förbättring i jämförelse med budget med + 3,0 mkr.
Prognosen tar inte hänsyn till eventuell resultateffekt avseende
marknadsvärdering av kommunens finansiella omsättningstillgångar.
Uppföljning av kommunens mål visar att två av fyra fokusområden förväntas
vara uppfyllda vid årets slut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 100
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-05-19
Tertialrapport för Årjängs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tertialrapport per 2019-04-30 för Årjängs kommun, godkänns.
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KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/42.04

Budget 2020-2022 Årjängs kommun
I enlighet med beslutad tidsplan skall budgetberedningen vid mötet den 22
maj lämna förslag på driftsplan 2020-2022, investeringsutrymme 2020-2022,
resultatplan 2020-2022 samt finansiella och verksamhetsmässiga mål 20202022.
Följande justering har gjorts efter beslut om preliminära ramar:
* Ny skatteprognos från maj är inkluderad.
* Justering för kapitaltjänst är inkluderad.
* Justering för höjda arbetsgivaravgifter är inkluderad.
* Justering för lönestrategisk pott för 2019 är inkluderad.
* Justering för verksamhetsförändring avseende fordonsansvaret är
inkluderad.
* Justering för organisationsförändring avseende arbetsmarknadsenheten är
inkluderad.
* Justering för verksamhetsförändring avseende sponsring samt stöd till
studieförbund är inkluderad.
* Justering av interna ersättningar avseende telefon/data är inkluderad
Med gjorda justeringar är resultaten för åren följande;
2020= 2,7 mkr (0,4 % av summa skatter/statsbidrag)
2021= 6,8 mkr (1,1 % av summa skatter/statsbidrag)
2022= 5,9 mkr (0,9 % av summa skatter/statsbidrag)
Enligt policyn ”Styr och ledningssystem” skall kommunfullmäktige fatta
beslut om mål samt målindikatorer i juni.
Kommunfullmäktige har inför ny mandatperiod fattat beslut om ny
målstruktur för kommunen. Förvaltningens bedömning är att mer arbete
krävs med den nya målstrukturen.
Förvaltningens förslag till beslut är därmed ett avsteg från beslutad policy
och innebär att beslut fattas av kommunfullmäktige i november.

Forts.
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Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

§ 94 forts.
Beslutsunderlag
Oppositionens (KD, M och L) budgetförslag 2019-06-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 101
Majoritetens (Mittensamarbetet S, C, och MP) budgetförslag 2018-05-22
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-05-16
Ramfördelningsmodell 2020-2022 dat. 180522
Investeringsbehov
Kassaflöde 2020-2022
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Anette Eriksson (C) och Kent
Norman (C), på majoritetens förslag till budget för 2020-2022.
Lars Gustafsson (L) yrkar med bifall av Jonas Ås (KD), Bengt- Olof
Lorentzon (KD) Mikael Olsson (M) och Mikael Strifors (SD) på
oppositionens budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag.
Omröstning begärs och verkställs enligt följande propositionsordning, JA för
majoritetens budgetförslag och NEJ för oppositionens budgetförslag.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med sex röster för JA, och fem röster för NEJ.

Forts.
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2019-06-03

KS 2019/28.10

§ 94 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftsplan 2020 fastställs till:
- Bygg och miljönämnden 5 262 tkr
- Kommunstyrelsen 107 751 tkr
- Kultur och fritidsnämnden 17 090 tkr
- Barn och utbildningsnämnden 246 649 tkr
- Stöd och omsorgsnämnden 220 494 tkr
- Justering finans drift 15 000 tkr
- Centralt utrymme lönesatsning 750 tkr
- Avgår internredovisning 48 498 tkr
- Avskrivningskostnad 46 800 tkr
Verksamhetens nettokostnader 611 298 tkr
2. Skattesatsen för 2019 fastställs till 21,97 kr.
3. Låneramen för 2020 fastställs till 348 mnkr, vilket innebär en ökning
med 94 mnkr i jämförelse med 2019.
4. Investeringsbudget för år 2020 fastställs totalt till 125 770 tkr.
5. Årets balanskravsresultat för 2020 budgeteras till 0 tkr.
6. Medel om 5 757 tkr disponeras från resultatutjämningsreserv.
7. Det finansiella målet för 2019 fastställs till;
- resultatnivå 0 % av summa skatter och statsbidrag.
8. Koncernmål med tillhörande målindikatorer beslutas av
kommunfullmäktige i november.

Forts.
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§ 94 forts.
Flerårsplan 2021-2022 fastställs till:
1. Flerårsplan för drift 2021-2022 fastställs till:
2021 (tkr)
Bygg och miljönämnden

2022 (tkr)

5 220

5 220

106 230

106 079

16 562

16 562

Barn och utbildningsnämnden 242 978

242 478

Stöd och omsorgsnämnden

214 362

214 362

- Justering finans drift

16 500

17 200

- Ökning ram

17 931

34 981

- 48 498

- 48 498

43 000

43 100

614 286

631 484

Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden

Avgår internredovisning
Avskrivningskostnad
Verksamh. nettokostnader

2. Låneramen för 2021 fastställs till 316 mnkr vilket innebär en minskning
med 32 mnkr i jämförelse med 2020.
3. Låneramen för 2022 fastställs till 328 mnkr vilket innebär en ökning
med 12 mnkr i jämförelse med 2021.
4. Årets resultat för 2021 budgeteras till 2 341 tkr.
5. Årets resultat för 2022 budgeteras till 1 310 tkr.
6. De finansiella målen för 2021 och 2022 fastställs till;
- resultatnivå 0,4% av summa skatter och statsbidrag för 2021 och 0,2 % av
summa skatter och statsbidrag för 2022.
- investeringar ska vara självfinansierade för år 2021.
Reservationer
Lars Gustafsson (L), Jonas Ås (KD), Bengt- Olof Lorentzon (KD) Mikael
Olsson (M) och Mikael Strifors (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
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Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/225.04

Taxa för tobak och liknande produkter
1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft, Lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). 1 § Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker
och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter
samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.
2 § Denna lag innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av
njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte
innehåller tobak.
I samband med att den nya lagen träder i kraft upphävs den tidigare
tobakslagen samt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Utifrån detta behöver taxan ses över och utformas utifrån den.
Med stöd av 8 kap 1§ och 2§ Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, får kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om
försäljningstillstånd samt tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig
försäljning och anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap 1§ och 15§.
Prövning, handläggning och tillsyn enligt ovan är intäktsfinansierad, vilket
innebär att taxan utgår ifrån självkostnadsprincipen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 102
Verksamhetschef bygg- och miljö och kommunchefens
tjänsteskrivelse 2019-05-09
Taxa för alkohol, tobak och liknande produkter samt vissa receptfria
läkemedel inklusive tabell
Avgift förtillsyn miljö och hälsoskydd, naturskydd, tobak och receptfria
läkemedel antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 § 179
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till taxa för tobak och liknande produkter antas under förutsättning
att bygg- och miljönämnden fattar likalydande beslut.
2. Taxan gäller från och med 1 juli 2019.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/200.40

Miljöpolicy för Årjängs kommun
Efter en motion från Centerpartiet beslutade kommunstyrelsen att ge byggoch miljönämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till miljöpolicy för
Årjängs kommun.
I en miljöpolicy deklareras kommunens miljöambitioner. Dokumentet ska
utgöra grunden för kommunens miljöarbete och fungera som en kompass
för kommunkoncernen. En miljöpolicy är ett kortfattat, vilket skapar
möjligheter att strukturerat arbeta med miljöfrågor, för att minska
verksamheternas miljöpåverkan. För att miljöpolicyn ska bli ett väl använt
dokument har även en handlingsplan med exempel på vad verksamheterna
kan utföra för att följa kommunens vilja i miljöpolicyn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 103
Bygg- och miljönämnden 2019-03-27 § 41
Verksamhetschef bygg- och miljö tjänsteskrivelse 2018-08-23
Handlingsplan för Årjängs kommuns miljöpolicy 2019-02-05
Förslag till miljöpolicy 2018-11-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till miljöpolicy för Årjängs kommun, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/223.00

Gallring av handlingar rörande stuguthyrning
Medborgarkontoret har hjälpt till att förmedla uthyrning av privata rum och
stugor. De bistod med besiktning, nyckelservice, kommunikation med både
stugägare och hyresgäst. För detta har verksamheten tagit ut en provision.
Tjänsten har upphört.
Handlingar som ingått i handläggningen är:
- beskrivning av stugor/rum
- underlag till fakturering
- information om uthyrningen
Man tog även fram en stugkatalog.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 104
Kommunarkivarien och kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-03-07
Kommunstyrelsens beslut
1. Handlingar rörande information om uthyrningen och underlag för
fakturering kan gallras.
2. Stugkatalog eller eventuell beskrivning av stugorna bevaras.
Beslutet skickas till
Kommunarkivarien
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Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/305.00

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i
Årjängs kommun- revidering bygg- och miljönämnden
samt kultur- och fritidsnämnden
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna behöver revideras
gällande verksamhetsområdena för bygg- och miljönämnden samt kulturoch fritidsnämnden. Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde behöver
uppdateras utifrån förändringar i lagstiftningen och för kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde behöver ett ytterligare ett
ansvarsområde gällande genomförande av den årliga marknaden läggas till.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 105
Verksamhetschef administration och kommunjuristens tjänsteskrivelse 201905-07
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, nuvarande
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-02-11 § 8 med tillhörande
beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Punkten 2.4.1 Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde revideras
och får följande lydelse: Bygg- och miljönämnden fullgör ärenden och
myndighetsutövning enligt följande lagstiftning:
- Plan- och bygglagen och dess följdlagstiftning (2010:900)
- Miljöbalken och dess följdlagstiftning (1998:899)
- Livsmedelslagen (2006:804) samt EG förordningar och dess
följdlagstiftningar
- Smittskyddslagen (2004:168)
- Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
- Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
- Alkohollagen (2010:1622)
- Lagen (1994:720) om civilt försvar (kap 6 om skyddsrum och skyddade
utrymmen)
- Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
- Lagen (2014:799) om sprängämnesperkusioner
- Strålskyddslagen (2018:396)
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2019-06-03

KS 2019/28.10

§ 98 forts.
2. Punkten 2.5.1 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde
kompletteras med följande:
Marknad
Planera, organisera och genomföra en årlig höstmarknad i Årjängs kommun i
samverkan med föreningslivet i kommunen. Under marknaden är kultur- och
fritidsnämnden ansvarig för uppåtelse av den kommunala marken inom det
beslutade marknadsområdet.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/150.00

Barnbokslut för Årjängs kommun 2018
Kommunfullmäktige tog beslut om ”Policy för barnkonventionen- Barnets
rättigheter i Årjängs kommun” den 22 juni 2016. Policyns syfte är att
implementera barnkonventionen i Årjängs kommuns verksamheter så att
attityder, arbetssätt och förhållningssätt gentemot det enskilda barnet har sin
grund i barnkonventionen och att säkerställa att beslutsfattande sker i
enlighet med barnets bästa. Målet med policyn är att barnperspektivet blir
beaktat vid alla beslut och att det framgår av beslut som rör barn och unga att
barnperspektivet beaktats. Barn och unga ska få möjligheter till inflytande
och vara en del av beslutsprocesser i frågor som berör deras vardag. Varje
nämnd ska årligen följa upp och redovisa i årsredovisningen på vilket sätt
man beaktat barnkonventionen. Kommunstyrelsen ansvarar för att
uppföljningen sammanställs i ett särskilt barnbokslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 106
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-05-08
Barnbokslut 2019-05-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barnbokslut för 2018 godkänns.
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2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/236.12

Varumärkesplattform och grafisk profil
Arbetet med kommunikationsfrågor i Årjängs kommun har den senaste tiden
fått mycket fokus. Ny kommunikationspolicy är beslutad. Kommunikationsstrategi skall tas fram där olika inriktningar kommer beskrivas. Varumärkesarbetet blir den första del som utarbetas.
Satsningar på rörlig bild på webbplats och sociala medier har bidragit till ett
intresse för Årjäng som kommun. Tonen i kommunikation har av många
uppfattats som personligare och närmare människorna i näringsliv, anställda
på Årjängs kommun och där även invånarna i dialog med kommunen fått
möjlighet att påverka frågor.
Varumärket Årjäng är något som kommunen ansvarar för. För att skapa ett
starkt varumärke krävs en varumärkesplattform och en kommunikationsstrategi.
Ett första resultat av arbetet med ”Varumärket Årjäng” har arbetats fram i
workshopar som genomförts i samarbete med näringsliv, politiker samt
tjänstemän.
En del av kommunikationsstrategin skall tas fram där varumärkesplattform,
och den beslutade grafiska profilen i kommunen ingår. Dessa behöver
utvecklas och ges ett nytt innehåll som möter framtidens behov.
Det blir ett stöd och verktyg för alla i verksamheten samt i den nya
samverkan som är beslutad med näringslivet. En förutsättning att lyckas med
arbetet är att det sker i nära samarbete med PR- och kommunikationsansvarige vid näringslivsenheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 111
Kommunikationsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-05-07
Kommunstyrelsens beslut
Kommunikationsstrategen får tillsammans med PR- och
kommunikationsansvarig vid näringslivsenheten i uppdrag att ta fram en
projektplan och kostnadsförslag att presenteras senast i september.
Beslutet skickas till
Kommunikationsstrateg, PR- kommunikationsansvarig näringsliv
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Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2017/408.20

Fördjupade översiktsplaner för Årjäng och Töcksfors
tätorter samt kulturmiljöprogram för Årjängs kommun
Ett arbete har pågått under cirka ett och ett halvt års tid med fördjupningar av
översiktsplanen för kommunens två största tätorter. Arbetet har inneburit en
bred förankring genom en bred och tidig dialog.
Ett arbete har parallellt drivits med framtagande av kulturmiljöprogram för
båda tätorterna, av Värmlands museum, på uppdrag av och i nära samverkan
med Årjängs kommun.
Samrådshandlingar har nu tagits fram för planområdet.
Förvaltningen bedömer att samrådshandlingarna kan sändas ut för samråd till
berörda och myndigheter i enlighet med PBL 3 kap 7 §.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2019-05-29
Fördjupad översiktsplan för Töcksfors respektive Årjängs tätorter (del 1-4) –
samrådshandling, 2019-05-29
Markanvändningskarta tillhörande Fördjupad översiktsplan för Töcksfors
respektive Årjängs tätorter – samrådshandling, 2019-05-29
Barnchecklista tillhörande Fördjupad översiktsplan för Töcksfors respektive
Årjängs tätorter – samrådshandling, 2019-05-29
Kulturmiljöprogram för Töcksfors respektive Årjängs tätorter (del 1-4) –
samrådshandling, 2019-03-04
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna samrådshandlingar för kulturmiljöprogram samt fördjupning av
översiktsplanen för Årjängs respektive Töcksfors tätorter.
2. Genomföra samråd enligt PBL 3 kap 7 § med ett samrådsmöte i Töcksfors
och ett samrådsmöte i Årjäng under augusti 2019.
3. Handlingarna kan sändas ut för samråd i enlighet med PBL 3 kap 7 §
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
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Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2018/200.20

Planbesked för detaljplan Batteriåsen i Töcksfors
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-03-08 Bygg och miljönämnden
(BOM) i uppdrag att ta fram en detaljplan för Batteriåsen (del av
Töcksmarks Stom 2:4). Efter besluten har arbetet legat vilande men
aktualiteten av att planlägga området har nu lyfts igen.
Under slutet av april 2019 har en begäran om planbesked inkommit för
fastigheten Ärtetjärn 1:35. Syftet med begäran är att planlägga fastigheten
för tomter för enbostadshus.
Emellan den aktuella delen av Töcksmarks Stom 2:4 och Ärtetjärn 1:35 finns
del av fastigheten Ärtetjärn 1:10.
Samtliga berörda fastigheter ingår i LIS-området Batteriåsen i kommunens
översiktsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 90
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2019-05-07, rev 2019-05-22
Begäran om planbesked för fastigheten Ärtetjärn 1:35 (4), 2019-04-17
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fatta beslut om positivt planbesked för
Ärtetjärn 1:35 (4) och ger Bygg och miljönämnden i uppdrag att upprätta
detaljplan för fastigheten. Plankostnadsavtal upprättas mellan Årjängs
kommun och exploatör där kostnaderna för planarbetet uppbärs av exploatör.
Jäv
Jonas Ås (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
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Dnr KS 2019/232.20

Planbesked för detaljplan för förskola (Tornet 6 och del
av Årjäng 4:143)
Årjängs kommun, Samhällsbyggnad har inkommit med en ansökan om
planbesked för att ta fram en ny detaljplan förskoleändamål. Rivningslov har
tidigare sökts och beviljats för den gamla brandstationen, och en
bygglovansökan för uppförande av en ny förskola samt tillhörande parkering
och förskolegård har skickats in till Bygg- och miljö för handläggning.
Marken där förskolan samt gården är tänkt att placeras inom rubricerade
fastigheter är planlagd för allmänt ändamål (OB) samt allmän plats, gata.
Någon gata är inte längre aktuell i detta område i detaljplanen varför
markanvändningen inte stämmer överens med hur området har utvecklats.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fastighetsbildning för den tänkta
skoltomten samt säkerställa möjligheterna till permanent bygglov för
förskolegård, parkering och komplementbyggnader på det som idag är
gatumark.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 § 91
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2019-05-22 § 66
Verksamhetschef samhällsbyggnad 2019-05-14
Begäran om planbesked, 2019-05-07
Gällande detaljplan för aktuellt markområde
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked enligt ansökan.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att upprätta, handlägga och anta
detaljplanen.
3. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL.
4. Inom ramen för detaljplanearbetet ska även gällande
tomtindelningsbestämmelser upphävas.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt

Justerandes sign

31 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 104

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2015/334.04

Ansökan om bidrag från Hans Petterssons resestiftelse
för handikappade
Sekretess

Justerandes sign

32 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 105

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/191.04

Förvaltningsuppdrag för stiftelsen H Allan Parks
minnesfond
Sekretess

Justerandes sign

33 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 106

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/146.04

Stiftelsen Årjängs kommuns samfond inom
skolområdet- Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Årjängs kommuns samfond inom
skolområdet som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2018 slutar på -4 631 kronor och ingen utdelning har skett
under året.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvarigs tjänsteskrivelse 201905-20
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Årjängs kommuns samfond inom
skolområdet godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

34 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 107

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/146.04

Stiftelsen Årjängs kommuns samfond inom
skolområdet- Val av registertecknare
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser som samtliga är
registrerade i Länsstyrelsens stiftelseregister. Länsstyrelsen erbjuder numera
ett antal e-tjänster där man bland annat kan skicka in stiftelsers
årsredovisningar och revisionsberättelser. Det finns även möjlighet att
registrera ändringar av registeruppgifter så som byte av firmatecknare,
revisor m.m.
För att kunna utnyttja dessa tjänster behövs en eller flera registertecknare
utses.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvarigs tjänsteskrivelse 201905-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse redovisningsansvarig, Petra Stromski, till registertecknare för
Stiftelsen Årjängs Kommuns samfond inom skolområdet.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

35 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 108

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/171.04

Stiftelsen Årjängs kommuns sociala samfondÅrsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Årjängs Kommuns sociala samfond som
förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2018 slutar på 277 987 kronor och anslag om 142 700
kronor har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-20
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Årjängs Kommuns samfond godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

36 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 109

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/171.04

Stiftelsen Årjängs kommuns sociala samfond- Val av
registertecknare
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser som samtliga är
registrerade i Länsstyrelsens stiftelseregister. Länsstyrelsen erbjuder numera
ett antal e-tjänster där man bland annat kan skicka in stiftelsers
årsredovisningar och revisionsberättelser. Det finns även möjlighet att
registrera ändringar av registeruppgifter så som byte av firmatecknare,
revisor m.m.
För att kunna utnyttja dessa tjänster behövs en eller flera registertecknare
utses.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse redovisningsansvarig, Petra Stromski, till registertecknare för
Stiftelsen Årjängs Kommuns sociala samfond.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

37 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 110

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/171.04

Stiftelsen Årjängs kommuns sociala samfond- Val av
revisionsbolag
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser. De sex största
stiftelserna är föremål för revision av auktoriserad revisor. Kravet på
kvalificerad revisor gäller stiftelser vars tillgångar överstiger 1,5 miljoner,
näringsdrivande stiftelser m.fl.
Revisionsbolag, som sedan utser en huvudansvarig auktoriserad revisor,
behöver utses för den av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsen Årjängs
Kommuns sociala samfond.
Uppdraget omfattar revision av stiftelsens räkenskaper och förvaltning från
och med verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse revisionsbolaget KPMG AB att utföra revision av stiftelsen Årjängs
Kommuns sociala samfonds räkenskaper från och med verksamhetsåret
2018.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

38 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 111

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2015/300.04

Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfondÅrsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond
som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2018 slutar på -91 410 kronor och anslag om 47 000
kronor har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-28
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Anders och Karl Olssons
donationsfond godkänns.
Jäv
Lena Svensson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Protokollsanteckningar
Kent Norman (C) väcker frågan om marknadsmässigt arrende. Frågan
hanteras på ett kommande kommunstyrelsesammanträde.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

39 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 112

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2015/300.04

Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond- Val
av registertecknare
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser som samtliga är
registrerade i Länsstyrelsens stiftelseregister. Länsstyrelsen erbjuder numera
ett antal e-tjänster där man bland annat kan skicka in stiftelsers
årsredovisningar och revisionsberättelser. Det finns även möjlighet att
registrera ändringar av registeruppgifter så som byte av firmatecknare,
revisor m.m.
För att kunna utnyttja dessa tjänster behövs en eller flera registertecknare
utses.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse redovisningsansvarig, Petra Stromski, till registertecknare för
Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

40 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 113

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2015/300.04

Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond- Val
av revisionsbolag
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser. De sex största
stiftelserna är föremål för revision av auktoriserad revisor. Kravet på
kvalificerad revisor gäller stiftelser vars tillgångar överstiger 1,5 miljoner,
näringsdrivande stiftelser m.fl.
Revisionsbolag, som sedan utser en huvudansvarig auktoriserad revisor,
behöver utses för den av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsen Anders och
Karl Olssons donationsfond.
Uppdraget omfattar revision av stiftelsens räkenskaper och förvaltning från
och med verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse revisionsbolaget KPMG AB att utföra revision av stiftelsen Anders
och Karl Olssons donationsfonds räkenskaper från och med verksamhetsåret
2018.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

41 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 114

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/172.04

Stiftelsen Abel Enokssons donationsfondÅrsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Abel Enockssons donationsfond som
förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2018 slutar på -34 870 kronor och inga anslag har
beviljats under året.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-28
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Abel Enockssons donationsfond
godkänns.
Jäv
Lena Svensson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

42 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 115

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/172.04

Stiftelsen Abel Enokssons donationsfond- Val av
registertecknare
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser som samtliga är
registrerade i Länsstyrelsens stiftelseregister. Länsstyrelsen erbjuder numera
ett antal e-tjänster där man bland annat kan skicka in stiftelsers
årsredovisningar och revisionsberättelser. Det finns även möjlighet att
registrera ändringar av registeruppgifter så som byte av firmatecknare,
revisor m.m.
För att kunna utnyttja dessa tjänster behövs en eller flera registertecknare
utses.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse redovisningsansvarig, Petra Stromski, till registertecknare för
Stiftelsen Abel Enockssons donationsfond.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

43 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 116

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/172.04

Stiftelsen Abel Enokssons donationsfond- Val av
revisionsbolag
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser. De sex största
stiftelserna är föremål för revision av auktoriserad revisor. Kravet på
kvalificerad revisor gäller stiftelser vars tillgångar överstiger 1,5 miljoner,
näringsdrivande stiftelser m.fl.
Revisionsbolag, som sedan utser en huvudansvarig auktoriserad revisor,
behöver utses för den av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsen Abel
Enockssons donationsfond.
Uppdraget omfattar revision av stiftelsens räkenskaper och förvaltning från
och med verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse revisionsbolaget KPMG AB att utföra revision av stiftelsen Abel
Enockssons donationsfonds räkenskaper från och med verksamhetsåret 2018.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

44 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 117

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/147.04

Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles kapitalfondÅrsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 för stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles
kapitalfond som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2018 slutar på -1 976 kronor och anslag om 5 000 kronor
har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-20
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles
kapitalfond godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

45 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 118

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/147.04

Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles kapitalfondVal av registertecknare
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser som samtliga är
registrerade i Länsstyrelsens stiftelseregister. Länsstyrelsen erbjuder numera
ett antal e-tjänster där man bland annat kan skicka in stiftelsers
årsredovisningar och revisionsberättelser. Det finns även möjlighet att
registrera ändringar av registeruppgifter så som byte av firmatecknare,
revisor m.m.
För att kunna utnyttja dessa tjänster behövs en eller flera registertecknare
utses.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse redovisningsansvarig, Petra Stromski, till registertecknare för
Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles kapitalfond.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

46 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 119

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/191.04

Stiftelsen H Allan Parks minnesfond- Årsredovisning
2018
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen H Allan Parks minnesfond som förvaltas
av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2018 slutar på 34 766,25 kronor och anslag om 15 000
kronor har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-20
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen H Allan Parks minnesfond godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

47 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 120

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/191.04

Stiftelsen H Allan Parks minnesfond- Val av
registertecknare
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser som samtliga är
registrerade i Länsstyrelsens stiftelseregister. Länsstyrelsen erbjuder numera
ett antal e-tjänster där man bland annat kan skicka in stiftelsers
årsredovisningar och revisionsberättelser. Det finns även möjlighet att
registrera ändringar av registeruppgifter så som byte av firmatecknare,
revisor m.m.
För att kunna utnyttja dessa tjänster behövs en eller flera registertecknare
utses.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse redovisningsansvarig, Petra Stromski, till registertecknare för
Stiftelsen H Allan Parks minnesfond.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

48 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 121

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2019/191.04

Stiftelsen H Allan Parks minnesfond- Val av
revisionsbolag
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser. De sex största
stiftelserna är föremål för revision av auktoriserad revisor. Kravet på
kvalificerad revisor gäller stiftelser vars tillgångar överstiger 1,5 miljoner,
näringsdrivande stiftelser m.fl.
Revisionsbolag, som sedan utser en huvudansvarig auktoriserad revisor,
behöver utses för den av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsen H Allan
Parks minnesfond.
Uppdraget omfattar revision av stiftelsens räkenskaper och förvaltning från
och med verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse revisionsbolaget KPMG AB att utföra revision av stiftelsen H Allan
Parks minnesfonds räkenskaper från och med verksamhetsåret 2018.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

49 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 122

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/173.04

Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfondÅrsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond som
förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2018 slutar på -8 298 kronor och anslag om 8 000 kronor
har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-20
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond
godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

50 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 123

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/173.04

Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond- Val av
registertecknare
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser som samtliga är
registrerade i Länsstyrelsens stiftelseregister. Länsstyrelsen erbjuder numera
ett antal e-tjänster där man bland annat kan skicka in stiftelsers
årsredovisningar och revisionsberättelser. Det finns även möjlighet att
registrera ändringar av registeruppgifter så som byte av firmatecknare,
revisor m.m.
För att kunna utnyttja dessa tjänster behövs en eller flera registertecknare
utses.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse redovisningsansvarig, Petra Stromski, till registertecknare för
Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

51 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 124

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2016/173.04

Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond- Val av
revisionsbolag
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser. De sex största
stiftelserna är föremål för revision av auktoriserad revisor. Kravet på
kvalificerad revisor gäller stiftelser vars tillgångar överstiger 1,5 miljoner,
näringsdrivande stiftelser m.fl.
Revisionsbolag, som sedan utser en huvudansvarig auktoriserad revisor,
behöver utses för den av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsen Helmer
Anderssons donationsfond.
Uppdraget omfattar revision av stiftelsens räkenskaper och förvaltning från
och med verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse revisionsbolaget KPMG AB att utföra revision av stiftelsen Helmer
Anderssons donationsfonds räkenskaper från och med verksamhetsåret 2018.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign

52 (56)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 125

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2015/334.04

Hans Petterssons resestiftelse- Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 för Hans Petterssons resestiftelse för handikappade
som förvaltas av kommunstyrelsen har upprättats.
Stiftelsens resultat 2018 slutar på 85 107 kronor och anslag om 200 000
kronor har beviljats under året.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-20
Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisningen 2018 för Hans Petterssons resestiftelse för handikappade
godkänns.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 126

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-03

KS 2019/28.10

Dnr KS 2015/334.04

Hans Petterssons resestiftelse- Val av registertecknare
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser som samtliga är
registrerade i Länsstyrelsens stiftelseregister. Länsstyrelsen erbjuder numera
ett antal e-tjänster där man bland annat kan skicka in stiftelsers
årsredovisningar och revisionsberättelser. Det finns även möjlighet att
registrera ändringar av registeruppgifter så som byte av firmatecknare,
revisor m.m.
För att kunna utnyttja dessa tjänster behövs en eller flera registertecknare
utses.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse redovisningsansvarig, Petra Stromski, till registertecknare för Hans
Petterssons resestiftelse för handikappade.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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KS 2019/28.10

Dnr KS 2015/334.04

Hans Petterssons resestiftelse- Val av revisionsbolag
Årjängs kommun förvaltar idag totalt åtta stiftelser. De sex största
stiftelserna är föremål för revision av auktoriserad revisor. Kravet på
kvalificerad revisor gäller stiftelser vars tillgångar överstiger 1,5 miljoner,
näringsdrivande stiftelser m.fl.
Revisionsbolag, som sedan utser en huvudansvarig auktoriserad revisor,
behöver utses för den av kommunstyrelsen förvaltade stiftelsen Hans
Petterssons resestiftelse för handikappade.
Uppdraget omfattar revision av stiftelsens räkenskaper och förvaltning från
och med verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef ekonomi och redovisningsansvariges tjänsteskrivelse,
2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut
Att utse revisionsbolaget KPMG AB att utföra revision av Hans Petterssons
resestiftelse för handikappades räkenskaper från och med verksamhetsåret
2018.
Beslutet skickas till
Redovisningsansvarig
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Omröstningslista
Beslutande

Ja

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Anette Eriksson, V. ordförande (C)
Lennart Bryntesson (MP)
Kent Norman (C)
Jonas Ås (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Mikael Olsson (M)
Lars Gustafsson (L)
Mikael Strifors (SD)
Daniel Markstedt (S)
Lena Svensson (S)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totalt

Justerandes sign

§ 94
Nej Avst

6

5

Utdragsbestyrkande

Ja

§
Nej

Avst

Ja

§
Nej

Avst

