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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–15.40

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Anette Eriksson, V. ordförande (C)
Kristina Kristiansson (S) § 57
Daniel Markstedt (S), Jäv § 50, 57
Lennart Bryntesson (MP), Jäv § 50
Kent Norman (C)
Jonas Ås (KD), Jäv § 57
Mikael Olsson (M)
Lars Gustafsson (L)
Mikael Strifors (SD)
Robin Olsson (M), ersättare
Börje Liviken (M), ersättare, tjänstgörande §§ 50 och 57, Jäv § 50

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Administrativ chef
Hans-Peter Dahlgren, VA/renhållningschef § 57

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2020-04-08

Paragrafer

34 - 58

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Lennart Bryntesson ej § 50

Jonas Ås ej § 57

Lars Gustafsson § 57,50

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2020-05-01
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Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

§ 34

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
- Ett extra ärende läggs till föredragningslistan, ”Utbetalning av partistöd för
år 2019”.
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§ 35

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/60.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-08 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Hjälpmedelsnämnden, Protokoll 200220.
2. Pensionärs och tillgänglighetsrådet, Mötesanteckningar 200226.
3. Säkerhetssamverkans svar till länsstyrelsen, Norges gränsstängning.
4. Revisorerna Gemensam granskning av samverkan kring psykisk ohälsa
bland äldre.
5. Revisorernas granskning av den gemensamma överförmyndarnämnden.
6. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll 200309.
7. Drifts och servicenämnden, Protokoll 200220.
8. Länsstyrelsernas gemensamma svar på MSB:s remiss avseende
föreskrifter och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i
samhällsviktig verksamhet.
9. Nordmarkens Näringsliv, Protokoll 200217.
10. Regeringens beslut om skyndsam utökning av antalet tester för covid-19.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/60.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-08 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2020-03-04, 202003-11 och 2020-03-25.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 37

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2014/305.10

Kommunfullmäktiges arbetsordning- revidering för att
möjliggöra deltagande på distans
Med anledning av Covid-19 har fråga uppkommit om möjligheten att
genomföra kommunfullmäktiges möten på distans/digitalt.
I enlighet med 5 kap. 16 § KL får ledamöter delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. För att möjliggöra
ett sådant deltagande måste fullmäktige revidera sin arbetsordning, 5 kap. 72
§ tredje stycket KL.
Beslutsunderlag
Administrativ chef och kommunjuristens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Kommunfullmäktiges arbetsordning, senast reviderad 2016-12-19 §§ 200201.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med följande punkter:
- Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor.
- Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till Administrativa
avdelningen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
2. Punkterna får rubriken Deltagande på distans, 5 kap 16 § KL och placeras
efter punkten 1.3 Tid och plats för sammanträdena.
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§ 38

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2018/82.15

Fastigheten Östervallskogs- Bön 1:101- återrapport
Samhällsbyggnadschefen har fått i uppdrag att återrapportera i ärendet vid
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2020.
En ansökan om fastighetsreglering för att säkerställa uppgrundningsmark
samt all vattenmark utanför Östervallskogs-Bön 1:101 inkom till
Lantmäteriet 2019-11-22. Ärendet har ännu inte tilldelats någon handläggare
och beräknas göra det tidigast i maj 2020. Eventuellt kan ärendet
senareläggas då det är ett samfällighetsärende och i dessa tider med
Coronavirus inte är lämpligt med större samråd.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att sälja mark till Käglans
båtklubb och vill man inte sälja hela fastigheten så bör en fastighetsreglering
sökas. En komplettering till aktuellt ärende kan göras för att inte tappa fart.
Statusen gällande båtklubben är att strandskyddsdispensen för servicehuset
har gått ut och en ny dispens kan ges i april om ansökan kommer in snarast.
Byggstart av servicehuset ska vara påbörjat senast 13 juni annars måste ett
nytt bygglov sökas. Gällande campingen så är bygglovet överklagat och
strandsskyddsdispensen går ut 13 juni och behöver då förnyas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 36
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-03-17
Kommunstyrelsen 2019-11-13 § 191
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-30 § 168
Kommunstyrelsen 2018-06-04 § 87
Nyttjanderättsavtal med tillhörande karta 2018-02-06
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde 6 maj.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef, förvaltningsekonom, ekonomichef
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§ 39

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2015/458.20

Kulturmiljöprogram för Årjängs kommun
Årjängs kommun har saknat ett aktuellt kulturmiljöprogram. Det har gjorts
en byggnadsinventering delvis under 1980-talet men denna är idag inaktuell.
Kommunens översiktsplan har satt som mål att ett kulturmiljöprogram ska
tas fram för kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 37
Samhällsbyggnadschefen och kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2020-0219
Kulturmiljöprogram för Årjängs tätort
Kulturmiljöprogram för Töcksfors tätort
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kulturmiljöprogrammet godkänns som en policy och ett strategiskt
planeringsunderlag för utvecklingen och bevarandet av kulturmiljöer i
kommunens tätorter.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att använda
kulturmiljöprogrammet som ett inspirationsmaterial i tidiga dialoger med
fastighetsägare, och som ett planerings- och beslutsunderlag vid beslut om
bygglov och detaljplaner.
3. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att ta hänsyn till
kulturmiljöprogrammet vid förvaltning och utveckling av det egna
fastighetsbeståndet.
4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att tillgängliggöra och sprida
kunskapen om kulturmiljöprogrammet till berörda fastighetsägare och
intresserad allmänhet.
5. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att återkomma med förslag
på distribution till samtliga hushåll.
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§ 40

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/84.20

Begäran om planbesked Töcksmarks-Bön 3:82
(Kvarnen)
Fastighetsägaren till Töcksmarks-Bön 3:82 har inkommit med en ansökan
om planbesked för ändring av befintlig detaljplan. Motivet till ansökan är att
utöver gällande användning även tillåta bostadsändamål.
Byggnaden är i gällande detaljplan planlagd för handel (H) vilket fortsatt är
aktuellt då affärslokal samt restaurang fortsatt önskas vara möjligt att
bedriva. Då restaurang bedrivs i byggnaden idag föreslås ändringen även
innefatta centrumändamål (C). Centrumändamål bedöms även vara en
lämplig användning för framtida utveckling vid ett viktigt centralt stråk inom
tätorten.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder samt säkerställa befintlig
verksamhet och framtida utveckling i ett centralt och strategiskt viktigt läge.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 38
Samhällsbyggnadschefen och kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2020-0227
Begäran om planbesked, 2020-02-27
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.
Plankostnadsavtal tecknas med exploatören.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt, samhällsbyggnadschef
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§ 41

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/79.18

Kommunernas årliga rapportering av krisberedskap
och civilt försvar 2019
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska en årlig
uppföljning göras av verksamheten. Uppföljningen skickas in och
sammanställs av Länsstyrelsen i Värmland som rapporterar vidare till
Myndigheter för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Syftet med uppföljningen är att skapa en översiktlig regional och nationell
bild över kommunernas verksamhet inom området samt ge stöd till
Länsstyrelsen i deras fördjupande uppföljningsarbete.
Uppföljningen utgör även en del av den årliga nationella uppföljning som
MSB genomför enligt sin instruktion och som rapporteras till Regeringen.
Detta för att säkerställa att kommunerna får effekt av de tilldelade statliga
bidragen för krisberedskap och civilt försvar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 39
Säkerhetssamordnaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-02-17
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har informerats om att Årjängs kommun har skickat in
den årliga uppföljning av LEH samt tagit del av ovanstående
sammanfattning.
2. Svaren avser uppföljning av Årjängs kommuns tillämpning av lagen
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/105.04

Ekonomirapport februari- kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen förväntas att bli +200 tkr.
Avvikelser finns för arvoden Överförmyndarnämnden -100 tkr och
försäljning avverkad skog +300 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 40
Ekonomichefen och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2020-03-13
Februarirapport per 2020-02-29 daterad 2020-03-13
Kommunstyrelsens beslut
Februarirapport per 2020-02-29- kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/96.04

Ombudgetering investeringsmedel från år 2019 till 2020
Kvarstående investeringsbudget för 2019 är 18,1 mkr.
Totalt har det inkommit begäran om ombudgetering och omdisponeringar
med 7,3 mkr.
Stöd- och omsorgsnämnden har en negativ avvikelse 2019 på 0,8 mkr och
som orsakats av inköp av fordon som verksamheten ska ha under längre tid.
Huvudprincipen, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, är att
pågående projekt som inte är färdigställda, ombudgeteras. Investeringar som
inte är påbörjade under året är inte givna för ombudgetering.
Omdisponering, som innebär att investeringsbelopp flyttas till nya
investeringsprojekt, är heller inte givna för överföring.
Investeringsmedel som inte är påbörjade under året men begärs
ombudgeterade är på 3,7 mkr och innefattar inköp av infopoints och befälbil,
underhåll fastigheter.
Investeringsmedel som begärts omdisponerade, dvs. att användas till något
annat än planerat, är sammanlagt på 0,4 mkr. Det avser omdisponering till
busstation Årjäng, byte av LED- armaturer, staket Hagavallen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 41
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-10
Sammanställning ombudgetering samt omdisponering av investeringsmedel
från 2019 till 2020 dat. 2020-03-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Begäran om ombudgetering samt omdisponering av investeringsmedel från
år 2019 till år 2020 enligt beslutsunderlaget 2020-03-04, godkänns med
följande tillägg:
Projekt 13814 diskmaskin Kyrkerud, 40 tkr omdisponeras från år 2019 till år
2020.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2019/100.04

Årsbokslut 2019- Årjängs kommun
Årjängs kommuns ekonomiska resultat för 2019 är på 22,3 mnkr. Resultatet
enligt balanskravsavstämningen dvs. bland annat justering för
marknadsvärdering av kommunens värdepapper är på 10,0 mnkr. Det är
3,1 mnkr bättre än budget.
Kommunens resultat är 3,7 % i förhållande till vad kommunen under året fått
in i skatter och statsbidrag.
Årjäng har investerat för 116,5 mnkr under året. Det är något lägre än den
budgeterade investeringsutrymmet.
Av kommunens fyra fokusområden har 2 uppfyllts under året, Näringsliv
samt Hållbar tillväxt.
2 av 4 mål för god ekonomisk hushållning har uppfyllts under året.
Kommunkoncernens resultat, dvs. inkluderat bolagen, är 25,8 mnkr.
För andra året i rad redovisar nämnderna en sammantaget kraftigt negativ
avvikelse i jämförelse med budget. Det är inom grundskolan samt inom
individ- och familjeomsorgen som avvikelserna är som störst.
I och med att kommunen under året investerat mindre än planerat ger det
lägre avskrivningskostnader.
Skatter och statsbidrag redovisar ett överskott. Det beror på ett högre
invånarantal i jämförelse med budgetförutsättningarna.
Även finansnetto redovisar ett klart bättre läge i jämförelse med budget. Den
största orsaken är ny redovisningslag from 2019 gällande värdereglering av
kommunens värdepapper.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 42
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-16
Årsbokslut 2019- Årjängs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen för Årjängs kommun- 2019, godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/73.04

Budget 2021-2023 Årjängs kommun
Drifts- och resultatplan 2021-2023 har tagits fram.
Driftsplanen har utgångspunkt i ledningsgruppens budget-PM.
Resultatplan har korrigerats från gällande flerårsplan avseende
skatter/statsbidrag. Invånarantalet är 10 000 för hela perioden.
Skattesatsen är i enlighet med flerårsplanen, 21:97 kr.
Avskrivningskostnader utgår från en revidering av investeringsbudget från
2019 till 2022 i jämförelse med flerårsplanen. För år 2023 beräknas 8,5 mkr i
investering. Detta enligt uppdrag från budgetberedningens möte 4 mars.
Tillägg i jämförelse med underlag från den 11 mars har skett avseende
förskola Töcksfors med 6,0 mkr år 2021 och verksamhetssystem inom byggoch miljö 0,5 mkr år 2020.
I underlaget återfinns beräkning av soliditet inklusive investering i simhall
samt i Töcksfors skola utifrån uppdrag från budgetberedningens möte 4
mars.
2021= 10,8 mkr (1,7 % av summa skatter/statsbidrag)
2022= 13,7 mkr (2,1 % av summa skatter/statsbidrag)
2023= 13,8 mkr (2,1 % av summa skatter/statsbidrag)
I underlaget återfinns även en sammanställning över behov/effektiviseringar
enligt ledningsgruppens budget-PM, samt en sammanställning av antal
administrativa tjänster i jämförelse med andra Värmlands kommuner.
Underlaget innehåller även en återrapport av uppdrag som gavs till
kommunchef 4 mars avseende sparåtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 43
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-18
Ramfördelningsmodell budgetberedning 25 mars
revidering investeringsbudget 2020-2023
Kassaflöde 2021-2023
Sammanfattning ledningsgruppens budget-PM
Sammanställning antal administrativa tjänster
Återrapport uppdrag om sparåtgärder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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§ 46

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2019/73.04

Internkontrollplan 2019 kommunstyrelsen- uppföljning
Uppföljning av internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2019 har
genomförts.
Internkontrollplanen för 2019 innebar 9 granskningar.
Resultatet visar 6 granskningar med mindre avvikelser, 2 granskningar med
inga avvikelser samt 1 granskning som inte har genomförts.
Granskningar med mindre avvikelser samt granskningen som inte har
genomförts har tagits med som risker även år 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 44
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-16
Uppföljning av Internkontrollplan för 2019 KS
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019, godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchef, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2019/73.04

Internkontrollplan 2019 Årjängs kommun- uppföljning
Internkontrollen syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och
bolagsstyrelser i kommunens helägda bolag upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en
god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i nämndernas
och bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter årligen utvärdera kommunens
samlade system för internkontroll, och om förbättringar behövs föreslå
sådana.
Internkontrollerna för år 2019 innefattade 31 granskningsmoment. Resultatet
visar att 51,6 % av granskningarna genomförts utan avvikelser, och att
45,2 % av granskningarna visar mindre avvikelser. Ingen granskning har
visat på större avvikelser.
Ett granskningsmoment har inte slutförts på Kommunstyrelsen. Det handlar
om genomgång av larm i kommunens fastigheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 45
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-18
Uppföljning internkontroll 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppföljning av internkontroll 2019 för Årjängs kommunkoncern, godkänns.
Protokollsanteckningar
Kent Norman (C), Mikael Olsson (M), Robin Olsson (M), Jonas Ås (KD),
Lars Gustafsson (L) och Mikael Strifors (SD) lämnar följande
protokollsanteckning:
Acceptabla fel och avvikelser vid internkontrollen borde utmynna i att vi
uppnår 80% rätt och 20 % fel eller avvikelser framgent.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/77.04

Internkontrollplan 2020- 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 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 46
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-16
Internkontrollplan för 2020 KS
Kommunstyrelsens beslut
Framtagen internkontrollplan för Kommunstyrelsen för 2020, antas.
Beslutet skickas till
Kommunchef, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2019/380.00

Revisorernas grundläggande granskning 2019
Kommunens revisorer har påpekat brister i kunskapsnivån avseende
internkontroll och uppföljningen av internkontroll.
Det har tidigare till kommunchefens ledningsgrupp skett utbildningsinsatser i
samband med införandet av ett verksamhetssystem för nämndernas arbete
kring riskanalys samt uppföljning av den årliga internkontrollplanen. Detta
skedde under hösten 2018 samtidigt som verksamhetssystemet
implementerades inför framtagande av internkontrollplan för 2019.
Därtill har reglementet avseende internkontroll reviderats med fokus på
arbetet kring riskanalys inför internkontrollplan 2019.
Utbildning för förtroendevalda avseende internkontroll kommer att
genomföras under våren 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 47
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-11
Revisorernas grundläggande granskning 2019
Inbjudan till utbildning i internkontroll
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av åtgärder, godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2016/128.04

Begäran om utökad borgen för Årjängs Bostads AB
Årjängs Bostads AB begär en utökad borgen med 80 mnkr.
Med denna utökning är borgensåtagandet för bolaget 450 mnkr.
Bolagets ansökan grundar sig på en kalkyl för nybyggnation av hyresrätter
på Kvarnåsen samt renoveringsbehov i befintligt fastighetsbestånd.
Kommunkoncernen har en lånelimit hos Kommuninvest på totalt 1,1 mdrkr.
Lån via Kommuninvest var vid utgången 2019 för kommunkoncernen 0,6
mdrkr. Beräknat för år 2020 inklusive utökad borgen är 0,8 mdrkr.
Förslaget till beslut är att bevilja en höjning av borgen upp till 450 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 48
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-12
Styrelseprotokoll § 125
Investeringskalkyl Kvarnåsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Årjängs Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 450
000 000 kr (450,0 mkr), jämte därpå löpande ränta.
Jäv
Daniel Markstedt (S) och Lennart Bryntesson (MP) deltar inte i beslutet på
grund av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/106.00

Riktlinje - Gallring av handlingar av ringa betydelse
För att få gallra handlingar i kommunal verksamhet behövs ett
gallringsbeslut. Denna riktlinje innehåller gallringsföreskrifter för handlingar
som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller
ringa betydelse eller rutinmässig karaktär. Det rör även handlingar som är av
tillfällig betydelse genom att innehåller har överförts till nya databärare eller
genom att handlingar på annat sätt har ersatts av nya handlingar.
Gallring får bara ske under förutsättningar att allmänhetens rätt till insyn inte
åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning,
förvaltning och forskning.
Riktlinjen är teknikneutral vilket innebär att det inte spelar någon roll vilket
format/ medium som informationen finns på.
Riktlinjen ska antas av alla nämnder samt kommunens bolag Årjängs
Bostads AB och Årjängs Nät AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 49
Kommunarkivarien och kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-03-12
Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinje- gallring av handlingar av ringa betydelse med gallringstider
antas.
2. Kommunstyrelsen uppmanar de kommunala bolagen Årjängs Bostads AB
och Årjängs Nät AB att anta riktlinjen.
Beslutet skickas till
Kommunarkivarien, Årjängs Bostads AB, Årjängs Nät AB
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/107.00

Dokumenthanteringsplan för Årjängs kommuns sociala
medier
För att få gallra handlingar i kommunal verksamhet behövs ett
gallringsbeslut. Dokumenthanteringsplanen för sociala medier innehåller
gallringsföreskrifter och instruktioner hur Årjängs kommun ska bevara och
gallra sociala medier.
Gallring får bara ske under förutsättningar att allmänhetens rätt till insyn inte
åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning,
förvaltning och forskning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 50
Kommunarkivarien och kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2020-03-16
Kommunstyrelsens beslut
Dokumenthanteringsplan för social medier i Årjängs kommun antas.
Beslutet skickas till
Kommunarkivarie, kommunikationschef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2019/379.10

Medborgarförslag, takskylt på Regnbågens förskola
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om en utsmyckning i
form av en Regnbåge på taket på nya förskolan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 51
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-03 § 16
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2020-02-05
Medborgarförslag, 2019-10-07
Barnchecklista, 2020-02-06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utsmyckning av förskolan ingår i den totala entreprenaden. En regnbåge
kommer att sitta på gaveln mot Storgatan.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2019/368.10

Medborgarförslag om att byta namn på förskolor
Ett medborgarförslag om att byta namn på befintliga förskolor i Årjängs
kommun har inkommit.
Förslagsställarna vill att vissa av kommunens förskolor ska byta namn, men
har inga egna förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 52
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-03 § 14
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2020-02-06
Barnchecklista, 2020-02-06
Medborgarförslag, 2019-09-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut att inte byta namn på
kommunens förskolor.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2019/370.10

Medborgarförslag, Namn på avdelningar nya förskolan
Källan
Ett medborgarförslaget angående namn på avdelningarna till nya förskolan i
Årjäng har inkommit. Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 att
förskolan ska heta Regnbågen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 53
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-03 § 15
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2020-02-05
Medborgarförslag, 2019-09-24
Kommunfullmäktige, 2019-09-30 § 138
Barnchecklista, 2019-06-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn och utbildningsnämndens
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om att förskolan ska heta
Regnbågen och att verksamheten själv namnger avdelningarna.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2019/237.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader- fjärde 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
kommunfullmäktige rapportera detsamma.
Barnrättsperspektiv
Barnrättsperspektivet har beaktats och är inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 54
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-03-05 § 14
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2020-01-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten Stöd och
omsorg Årjängs kommun, inte har några gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader. Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2020/118.14

Åtgärdspaket till näringslivet
Med anledning av en ansträngd situation för både företag och invånare i
Årjängs kommun med anledning av Covid-19 har nu kommunstyrelsens
arbetsutskott tagit fram följande åtgärdspaket:
- VA- och avfallsavgiften för företag och invånare tas bort under perioden
april-juni.
- Avgift för bygglov tas bort för företag och invånare under resten av året.
- Företag får uppskov avseende kommunala avgifter upp till sex månader.
- Verksamheter med uteserveringar tillåts öppna redan i nuläget.
- Kommunen genomför enbart tillsyn som bedöms vara nödvändig. Detta för
att minska företagens kostnader och tidsåtgång.
- Lokala företag ska gynnas i upphandlingar genom att kommunen ställer
krav på hållbarhet, exempelvis minskade transporter. Om upphandling inte
krävs sker inköp lokalt.
- Kommunen har som målsättning att betala alla inkomna fakturor inom 10
dagar istället för 30.
- Hemkörning, utökas till att omfatta riskgrupper och äldre över 70 år, utan
biståndsbedömning. Bidraget ökas från 120 kr till 240 kr.
- Ersättningen till handlarna fördubblas.
- Drygt 300 000 kronor avsätts för sommarjobb till skolungdomar.
- Ett samarbete med kyrkorna startas upp. Alla invånare ska ha någon att
prata med.
- Kommunen fortsätter samverkan med näringslivet för att ta fram fler
åtgärder.
- Förstärkt marknadsföring av Årjängs kommun, arbetet inleds med
framtagande av marknadsplan.
- Större investeringar, som lågstadiet Töcksfors, kommer att genomföras
enligt plan. Årjängs kommun ska bland annat också bygga en förskola i
Töcksfors, en ny simhall i Årjäng och nytt lågstadium i Töcksfors.

Forts.
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Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

§ 57 forts.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-04-02
Bygg- och miljöchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Samhällsbyggnadschef och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 56
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Lars Gustafsson (L) på att ytterligare
en åtgärd ska läggas till:
- Alla kommunens anställda får ett presentkort på 400 kr att användas i det
lokala näringslivet i Årjängs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges
sammanträde 27 april utreda slamtömningsavgiften och avgift vid
återvinningscentraler ytterligare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande åtgärder föreslås antas av kommunfullmäktige:
1. Den fasta delen på VA-taxan reduceras till 0 kr under perioden 1 april- 30
juni 2020.
2. Renhållningstaxan reduceras till 0 kr under perioden 1 april- 30 juni 2020.
3. Avgiften för bygglov, enligt bygglovstaxan, tillämpas ej för perioden 25
mars- 31 december 2020. Avgiften för strandskydd kvarstår.
4. Hemkörning, utökas till att omfatta riskgrupper och äldre över 70 år, utan
biståndsbedömning. Bidraget ökas från 120 kr till 240 kr.
5. Förstärkt marknadsföring av Årjängs kommun, arbetet inleds med
framtagande av marknadsplan.
6. Alla kommunens anställda får ett presentkort på 400 kr att användas under
april och maj månad i det lokala näringslivet i Årjängs kommun.
Jäv
Kristina Kristiansson (S), Daniel Markstedt (S) och Jonas Ås (KD) deltar
inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
VA- och renhållningschef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-08

KS 2020/16.01

Dnr KS 2018/458.10

Utbetalning av partistöd för år 2019
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige minst en gång per år
ska besluta om utbetalning av kommunalt partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 171 att anta ett reglemente,
Regler för partistöd. Enligt reglementet ska det utgå:
- ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 5 300 kronor per mandat och år
Reglementet innehåller vidare regler om under vilka förutsättningar som
partistöd ska utgå, t ex beträffande representation och om hur stödet ska
redovisas. Om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid, senast den 30 juni 2021, utbetalas
inget stöd för nästkommande år. Samtliga partier har dock lämnat in
redovisningen för 2018 års partistöd inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
Kommunjurist och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-20
Reglemente för kommunalt partistöd, senast rev. 2017-05-29 § 76
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Partistöd utbetalas, i enlighet med reglementet, enligt följande:
- 7 partier x 15 000 kr = 105 000 kronor
- 35 mandat x 5 300 kr = 185 500 kronor
Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts och granskningsrapport
ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
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