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§ 160

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
- Ett informationsärende gällande stängning av simhallens bassänger.
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§ 161

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/40.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-16 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Sveriges kommuner och landsting Gemensam finansiering för
kunskapsstyrning inom socialtjänsten, Stöd och omsorgsnämndens beslut
2. Årjängs Nät AB, Protokoll 190619
3. Årjängs Nät AB, Protokoll 190828
4. Årjängs Nät AB, Protokoll 190903.
5. Årjängs Nät AB, Protokoll Extra Bolagsstämma 190916
6. Pensionärs och tillgänglighetsrådet, Mötesanteckningar 190828
7. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 190819
8. Patientnämnden, Årsredovisning och statistik för 2018
9. Årjängs Bostads AB, Protokoll 190925
10. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll med delårsrapport 2019,
190923
11. Värmlandstrafik, Hållbarhetsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/40.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-16 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2019-09-30 och
2019-10-02
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

6 (28)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/329.18

Antagande av risk- och sårbarhetsanalys för Årjäng
kommun
Enligt lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 1§ ska
kommunen analysera vilka händelser i fredstid som kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk och
sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska enligt myndigheten för samhällskydd och
bereskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalys (MSBFS
2015:5) rapporteras till Länsstyrelsen senast 31 oktober under
mandatperiodens första år. Rapporteringen sker enligt följande punkter:
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
2. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska
område.
3. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga
verksamhet.
4. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens
geografiska område.
5. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom
kommunen och dess geografiska område.
6. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens
resultat.
Tidigare gällande risk- och sårbarhetsanalys för Årjäng kommun antogs
2015-08-31 av Kommunfullmäktige.
Ärendet har kompletterats till dagens sammanträde gällande avsnittet
åtgärder, där kriskommunikation, hur kommunen kommunicerar med
medborgare vid en kris.
Beslutsunderlag
Kompletterande tjänsteskrivelse 2019-10-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 141
Säkerhetssamordnaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-09-19
Förslag till risk- och sårbarhetsanalys Årjäng kommun, 2019-2022

Forts.
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§ 163 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Risk- och sårbarhetsanalys för Årjängs kommun 2019-2022, antas.
2. Säkerhetssamordningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
identifierade åtgärder.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/348.45

Omdisponering av medel- Nytt tak vattenverket
Töcksfors
Under hösten 2018 upptäckte verksamheten att taket på vattenverket i
Töcksfors var i starkt behov av renovering. Efter samråd med
byggnadskunnig så togs beslut om att byta taket. Verksamheten lade ut ett
upphandlingsuppdrag med takbyte och möjlighet till installation av solceller.
VA/renhållningschef föreslår att arbetet skall gå som investeringsprojekt.
Medel från projekt 14 000 Nya vatten och avloppsanslutningar skulle kunna
omdisponeras till ett nytt investeringsprojekt: ”Nytt tak på vattenverket i
Töcksfors”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 144
VA/renhållningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medel om 737 000 kr omdisponeras från projekt ”14 000 Nya vatten och
avloppsanslutningar” till nytt projekt ”Byte av tak på vattenverket i
Töcksfors”.
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Diarienummer
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KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/361.29

Upprustning av tomten (Centrumkiosken) Töcksfors
Ett förslag har arbetats fram av kommunarkitekten för att förädla tomten i
Töcksfors centrum där centrumkiosken står. Avsikten är att skapa en trivsam
samlingspunkt med en miljö för rekreation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 145
Verksamhetschef samhällsbyggnad och gatuchefens tjänsteskrivelse 201909-20
Kiosktomten förslag 2019-01-11
Karta på Kiosktomten
Barnchecklistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att godkänna förslaget på utformning av den
kommunala marken där centrumkiosken idag är belägen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 utökas med 700 tkr för
upprustning av den kommunala tomten med ett utskjutande trädäck.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad och gatuchefen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2015/466.00

Styr- och ledningssystem för Årjängs kommunrevidering
Styr- och ledningssystemet beskriver hur Årjängs kommun leds och styrs
från beslut i kommunfullmäktige fram till utförande av kommunal service till
invånarna i kommunen. Detta ger en röd tråd från kommunfullmäktiges
övergripande vision och mål för verksamheten till nämndmål,
verksamhetsmål osv. Syftet med ledningssystemet är att ha en heltäckande
styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning samt att säkerställa
god ekonomisk hushållning i kommunens verksamheter.
Förvaltningen föreslår nu ett antal revideringar i styr- och ledningssystemet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 146
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-09-24
Styr- och ledningssystem för Årjängs kommun, reviderat förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Styr- och ledningssystem för Årjängs kommun antas med följande
revidering:
- I avsnitt 3.4 ska verksamhet IFA placeras under vård- och omsorg i bilden
på förvaltningsorganisationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/294.04

Riktlinjer för ekonomisk styrning i Årjängs kommun
Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras i kommunallagen kapital 8
samt lagen om kommunal redovisning.
Riktlinjer för ekonomisk styrning kompletterar lagstiftningens reglering med
lokala föreskrifter samt syftar till att samla kommunens övergripande
riktlinjer för ekonomistyrning i ett gemensamt dokument.
Riktlinjerna har uppdaterats utifrån rådande lagstiftning och villkor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 147
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-07-01
Principer för ekonomisk styrning i Årjängs kommun antaget 030127
Riktlinjer för ekonomisk styrning för Årjängs kommun dat. 190701
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för ekonomisk styrning för Årjängs kommun daterad 190701
antas.
2. Riktlinjen gäller från och med 1 januari 2020.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/358.04

Attestreglemente för Årjängs kommun
Reglementet är en del av kommunens internkontrollarbete och gäller för
kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna
transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller
åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.
Attestreglementet har uppdaterats utifrån rådande lagstiftning och villkor
samt kompletterats för att tillmötesgå kommunens behov av ekonomisk
styrning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 148
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-07-05
Attestreglemente 020212
Attestreglemente 190705, rev inför KS 191002
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Attestreglemente daterad 190705 antas.
2. Reglementet gäller från och med 1 januari 2020.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/100.04

Barn och utbildningsnämndens begäran av
kostnadstäckning för driftskostnader i samband med
byggnation av Nordmarkens skola
Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen täcker de extra
kostnaderna som verksamheten har i samband med byggnation av
Nordmarkens skola på 1,4 mkr.
Förvaltningens förslag är att begäran avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 149
Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 § 44
Skolchefens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet ska till kommunfullmäktiges sammanträde 28 oktober kompletteras
med en specifikation på kostnaderna på de 1,4 mkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämndens begäran att kommunstyrelsen täcker de
extra kostnaderna som verksamheten har i samband med byggnation
Nordmarkens skola, avslås.
2. Projektledare ansvarar för att ekonom inkluderas i projektgrupp vid större
projekt.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef barn- och utbildning
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/100.04

Delårsrapport för Årjängs Kommun
Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat
på 4,3 mnkr och det är en försämring jämfört med budget med -2,6 mnkr.
Prognosen totalt vid delåret är 2,0 mnkr bättre än prognosen i
tertialrapporten beroende på försäljning av värdepapper som gett
realisationsvinster samt förbättrad skatteprognos.
Orealiserade vinster/förluster avseende värdepapper finns inte redovisade i
årsprognosen.
Nämndernas årsprognos visar ett underskott med -12,2 mnkr. Det redovisas
för Stöd och omsorgsnämnden samt för Barn- och utbildningsnämnden ett
underskott, medan det för övriga nämnder redovisas en budget i balans eller
överskott.
Årjängs Bostads AB redovisar en helårsprognos på +1,8 mnkr.
Årjängs Nät AB redovisar en helårsprognos på +0,0 mnkr.
Sammantaget förväntas därmed årets resultat för koncernen att uppgå till 6,1
mnkr.
Av kommunens finansiella mål avseende god ekonomisk hushållning
förväntas 1 av 4 att vara uppfyllda vid årets slut.
Av kommunens verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning
förväntas 1 av 4 att vara uppfyllda vid årets slut.
Befolkningen har ökat med 47 invånare sedan årsskiftet. Totalt bor per sista
augusti 10 058 personer i vår kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 150
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-09-24
Delårsbokslut 2019-08-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslut per 2019-08-31 för Årjängs kommun, godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/81.04

Delårsrapport 2019- kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen beräknas bli +21 tkr.
Kommunstyrelsen har avvikelser för snö/sandborttagning -800 tkr,
projektledning för skolprojekten +350 tkr, solceller +370 tkr, avverkad skog
+500 tkr, arvoden Överförmyndarnämnden -400 tkr bl.a. men totalt sett
förväntas prognosen att bli noll.
Av Kommunstyrelsens 10 mål är två verksamheter överflyttade till Stöd- och
omsorg (AME och bilar). Av övriga 8 mål är ett mål uppnått, att öka andelen
energisnål gatubelysning. Betyget för Årjängs kommun i
företagsundersökningen ”Företagsklimatet” uppnås inte för året. Målen för
sjukfrånvaron och övertid prognostiseras att inte uppnås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 151
Ekonomichefen och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2019-09-23
Delårsrapport per 2019-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapport per 2019-08-31 för kommunstyrelsen, godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/326.17

Ombudgetering investeringsmedel från 2019 till 2020,
befälsbil räddningstjänsten (15016)
Det pågår ett arbete med att bilda en större region inom räddningstjänster i
Värmland, Närke, Dalarna, och vissa delar av Västmanland samt Dalsland
för att kunna möta behovet av tillgång till systemledning som framkommit i
ett flertal utredningar.
Flera av de tänkta medlemmarna i denna region har ett behov av att
investera i befälsbilar och en förfrågan har kommit om även Årjängs
kommun vill delta i en gemensam upphandling för leverans 2020.
Verksamheten ser tre stora fördelar med att vara med:
1. Kostnaden- Borde bli en del billigare om man beställer flera fordon.
2. Utrustningsnivå- Verksamheten får monterat rätt utrustning som är
kompatibel med övriga medlemmar av den tänkta regionen. Även om det
inte blir någon region så kommer vi enkelt kunna samverka med närliggande
räddningstjänster.
3. Arbetsbördan- Fler som kan dela på arbetet med framtagning av
förfrågningsunderlag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 152
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2019-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Beviljade medel för 2019 om 900 000 kr i projekt 15016 för inköp av ny
befälsbil, ombudgeteras till 2020.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2016/303.00

Integrationspolitiskt program för Årjängs kommunrevidering
På uppdrag av kommunchefens ledningsgrupp har integrationssamordnaren
fått i uppdrag att ta fram förslag på fortsatt inriktning för Årjängs kommuns
arbete med integration, genom att ta fram förslag till revidering av det
integrationspolitiska programmet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 153
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-09-05 § 70
Integrationssamordnaren och IFA chefens tjänsteskrivelse 2019-06-19
Förslag på revidering integrationspolitiskt program 2019-05-31
Integrationspolitiskt program- nu gällande
Yrkanden
Mikael Strifors (SD) yrkar på att under avsnitt 1.6 utbildning och språk i
andra meningen ska ordet ”språkundervisning” ersättas med ”svensk
språkundervisning”.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Integrationspolitiskt program för Årjängs kommun, antas med följande
revideringar:
Första meningen i avsnitt 1.1 ändras: ”En mångfald av kulturer, språk och
religioner kan bidra till en positiv utveckling av samhället. Utan kunskap,
strategier och förståelse för det nya, finns det risk för att stigmatisering leder
till etnisk, social och ekonomisk exkludering.”
Ett tillägg görs i tredje meningen under avsnitt 1.6 Utbildning och språk:
”Utbildning i svenska ska kombineras med undervisning i
samhällsorientering, normer, värderingar och bemötanderegler i det svenska
samhället, samt kompletteras med arbetspraktik.”
Reservationer
Mikael Strifors (SD) och Johnny Brustuen (SD) reserverar sig mot förslaget
till förmån för eget yrkande.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/96.10

Motion - Interaktiv turistguide för stenpromenaden till
Kyrkerud
Liberalerna i Årjäng har lämnat in en motion gällande en interaktiv
turistguide till stenpromenaden till Kyrkerud.
I samband med invigningen av tre kilometer skulpturpromenad 2011 gjordes
en broschyr med information om de olika skulpturerna och dess skulptörer.
2018 togs även en liknande broschyr/guide fram av Årjängs kommun med en
QR-kod som komplettering. Användaren kan scanna koden i broschyren
alternativt på nätet och får då upp en karta vart skulpturen finns samt
beskrivning av den.
Broschyren/guiden finns bland annat på biblioteken i Årjäng och Töcksfors,
köpcentret i Töcksfors och turistbyrån, samt digitalt på kommunens
webbplats.
Under hösten 2019 kommer en översyn göras av hur vi ska arbeta med
broschyrer. Översynen kan resultera i att visst informationsmaterial kan
komma att marknadsföras ytterligare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 154
Motion från Liberalerna 2019-02-19
Näringslivsstrategen och kulturutvecklarens tjänsteskrivelse 2019-06-17
Broschyr/guide ”tre kilometer skulptur”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Interaktiv turistguide till skulpturpromenaden till Kyrkerud finns redan,
både som broschyr/guide och digitalt på kommunens webbplats.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/355.13

Överenskommelse om samverkan för utveckling av
Dalslands kanal
Under 2018 genomförde konsultbolaget Ekan Management AB på
beställning av Västra Götalandsregionen och Region Värmland en analys av
Dalslands kanal. Syftet med analysen var att ta fram ett allsidigt underlag
samt konkreta handlingsalternativ som kan ligga till grund för
ställningstaganden om kanalens framtida drift och verksamhet.
Analysens slutsatser och rekommendationer har diskuterats bland stiftarna
under våren 2019 och bl.a. resulterat i ett utkast till överenskommelse.
Genom överenskommelsen vill parterna uttrycka sin gemensamma ambition
att säkra Dalslands kanals framtid genom satsningar på kanalens
infrastruktur, utveckling av verksamheten och på besöksnäringen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 155
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-09-24
Förslag till överenskommelse 2019-09-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ställer sig positiva till förslag på överenskommelse om
samverkan för utveckling av Dalslands kanal.
2. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer får i uppdrag att
underteckna överenskommelsen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/353.04

Omdisponering investeringsmedel 2019 - stöd och
omsorgsnämnden
Stöd- och omsorgsnämnden har ett investeringsprojekt som avser införande
av digital signering personlig assistans. Projektet är genomförbart som ett
driftprojekt, därför återstår investeringsbudgeten på 125 tkr. Verksamheten
har behov av ett IT-stöd som avser Lifecare handläggare LSS och föreslår
därför att budgeten omdisponeras till ett nytt investeringsobjekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 156
Stöd och omsorgsnämnden 2019-09-05 § 67
Ekonomichefen och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2019-08-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Investering om 125 tkr ombudgeteras från projekt 19012 digital signering
personlig assistans till ett nytt investeringsprojekt Lifecare handläggare
LSS.

Justerandes sign

21 (28)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 177

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/237.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader- andra 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 ska till fullmäktige rapportera detsamma.
Under andra kvartalet 2019 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, inget gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 157
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-09-05 § 77
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2019-07-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten Stöd och
omsorg, Årjängs kommun, inte har något gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/323.00

Dokumenthanteringsplan för parkeringstillstånd
Kommunen handlägger ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
För att kunna ansöka om parkeringstillstånd måste du vara folkbokförd i den
kommun du söker i. Till ansökan ska bifogas ett läkarintyg/utlåtande. Ett
tillstånd utfärdas i högst 3 år. Ett tillstånd som har gått ut i tid förnyas inte
automatiskt utan en ny ansökan måste då göras. Det är ett fristående företag
som tillverkar själv parkeringstillståndet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 158
Kommunarkivarien och administrativ chefs tjänsteskrivelse 2019-08-22
Förslag till dokumenthanteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Dokumenthanteringsplanen för parkeringstillstånd antas.
2. Gallring enligt dokumenthanteringsplanen gäller retroaktivt.
Beslutet skickas till
Arkivarie
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/137.90

Brottsofferjouren Värmland söker ekonomiskt bidrag
för verksamhetsåret 2020 och framåt- återredovisning
Brottsofferjouren Värmland ansöker hos kommunerna om ett bidrag till sin
verksamhet för verksamhetsåret 2010 och framåt. Från varje kommun önskas
ett bidrag 6 kr/invånare och år. Kommunens bidrag har tidigare år varierat
mellan 3-4 kr/invånare.
Brottsofferjouren har angivit antalet involverade medborgare i Årjängs
kommun mellan åren 2013-2019 (1/9). Dock finns ett mörkerantal som inte
går att avgöra hur stort det är. Åren 2009-2012 är i diagrammet angivet som
0 då ingen uppskattning går att göras, se bilaga statistik.
Mellan 2009 och januari 2012 var Kommunstyrelsen ansvarig för bidragen
till Brottsofferjouren, efter januari 2012 tog Kultur- och fritidsnämnden över
uppgiften.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 159
Kompletterande tjänsteskrivelse 2019-09-23
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 131
Stöd och omsorgsnämndens 2019-06-13 § 57
Ansökan 2019-03-17
Avtalsförslag
Kommunstyrelsens beslut
1. Att kultur och fritidsnämnden tecknar avtal med Brottsofferjouren enligt
avtalsförslag 2019-03-17, med revidering gällande kronor per invånare.
2. Ansökan från Brottsofferjouren Värmland hanteras fortsatt av kultur och
fritidsnämnden.
3. Att stöd och omsorgsnämnden initierar ett samverkansarbete med
Brottsofferjouren Värmland.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden, stöd- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/331.00

Revisorernas uppföljning av tidigare genomförda
granskningar
Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av resultatet av tidigare
genomförda granskningar gällande kommunens lönerutin (2015),
kommunens organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för
ungdomar (2016), underhåll av gator och vägar samt VA (2017) samt
kommunens anpassning till GDPR (2018).
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen gällande kommunens
anpassning av GDPR att:
- Säkerställa uppföljningsrutiner för att upprätthålla kraven i lagstiftningen
för dataskyddsförordningen.
- Följa upp projektet att ta fram dokumenthanteringsplaner så att arbetet
färdigställs.
Kommunstyrelsen ska senast 28 oktober inkomma med kommentarer till den
genomförda granskningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 161
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-09-23
Revisorernas uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2019-08-26
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bedömer att arbetet med kommunens GDPR frågor sker
tillfredsställande.
2. Vid avvikelser förutsätter kommunstyrelsen att återrapport sker snarast
möjligt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, projektgrupp GDPR, dataskyddsombud
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2019/230.11

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter
Mårten Karlsson (S)
Ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska väljas efter Mårten
Karlsson (S).
Lennart Bryntesson (MP) föreslås.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-05-27 § 84
Kommunstyrelsens beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott till mandatperiodens slut
2022 utses:
Lennart Bryntesson (MP)
Beslutet skickas till
Registrator
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2018/400.11

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter
Liv Pettersson (S)
Ny ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott efter Liv Pettersson (S) ska
väljas.
Lena Svensson (S) föreslås.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 43
Kommunstyrelsens beslut
Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott fram till mandatperiodens
slut 2022 utses:
Lena Svensson (S)
Beslutet skickas till
Registrator

Justerandes sign

27 (28)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 183

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-16

KS 2019/30.10

Dnr KS 2018/75.29

Information om stängning av simhallens bassänger
Sweco har under 2017 tills nu gjort halvårsvisa statusinventeringar av
simhallens konstruktion. Inventeringarna har visat på skador på bl.a.
betongkonstruktionen i bassängen.
Kommunfullmäktige tog den 26 november 2018 beslut om att bevilja medel
om 100 tkr för att förstärka simbassängens konstruktion.
Vid senaste besiktningen vars resultat inkom den 11 oktober så konstaterar
Sweco att på grund av den snabba utvecklingen av skadorna så kan man inte
säkerställa att det inte sker ett brott i konstruktionsdelarna vilket kan leda till
personskador. Utifrån detta rekommenderade Sweco att simhallens
bassänger stängs omgående.
Kommunchefen har ett uppdrag att lösa det mest akuta kring frågor som
behöver lösas i de olika verksamheterna.
Samhällsbyggnadsavdelningen har ett uppdrag att påbörja arbetet med
framtida simhall.
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