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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 14.00–15.30

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kristina Kristiansson (S)
Daniel Markstedt (S)
Lennart Bryntesson (MP)
Kent Norman (C)
Jonas Ås (KD), §§ 73-82, 89 tom. kl. 14.40
Bengt-Olof Lorentzon (KD), Jäv § 79
Mikael Olsson (M)
Mikael Strifors (SD)
Thord Andersson (C), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Börje Liviken (M), ersättare för §§ 83-89, och 91

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Administrativ chef
Hussein Zeki, Fastighetsingenjör § 89
Yvonne Nilsson, Näringslivsstrateg § 92

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2020-06-03

Paragrafer

73 - 92

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Kristina Kristiansson

Mikael Olsson
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

§ 73

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
- Ett extra informationsärende läggs till dagordningen, information från
näringslivet.
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§ 74

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2020/60.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-03 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll 200511.
2. Nordmarkens Näringsliv, Protokoll 200330.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2020/60.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-03 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2020-05-13 och
2020-05-27
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2020/142.29

Avtal om arrende- Fastigheten Töcksmarks-Bön 3:175
(Centrumkiosktomten)
Årjängs kommun iordningställer under våren tomten som Centrumkiosken
tidigare låg på i Töcksfors. I det framarbetade förslaget för markarbeten
finns ett trädäck placerat på grannfastigheten Töcksmarks-Bön 3:82. Ett
arrendeavtal har tagits fram tillsammans med markägaren som ger
kommunen rätt att ha kvar trädäcket i 25 år. Samtidigt har ytterligare ett
arrendeavtal upprättats som ger samma markägare rätt att under samma
tidsperiod disponera den kommunala fastigheten Töcksmarks-Bön 3:175.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 74
Samhällsbyggnadschefen och gatuchefens tjänsteskrivelse 2020-05-04
Avtal om arrende för kommunal mark
Avtal om arrende
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag
att teckna arrendeavtal med Marcus Danielsson gällande Töcksmarks-Bön
3:82 enligt upprättat förslag.
2. Kommunstyrelsen beslutar om att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag
att teckna arrendeavtal med Marcus Danielsson gällande Töcksmarks-Bön
3:175 enligt upprättat förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
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§ 77

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2017/413.10

Medborgarförslag - Gränsposteringen vid Hån
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Årjängs kommun ska
ta ett större ansvar för passagen i Hån och att man kontaktar Trafikverket för
att få till en upprustning av rastplatsen.
En överenskommelse gällande rastplatsen vid E18, Riksgränsen Hån
tecknades år 2000 mellan Vägverket Region Väst, Statens Vegvesen, Bo
Eriksson, Årjängs kommun, Marker kommune och Eurotax. Årjängs
kommun bekostade tillstånd,möbler och miljöavgifter vid uppförandet och
fick sedan del i driftskostnaderna för toaletten, avloppstank och
vattenreningsanläggningen. Marker kommune och Årjängs kommun sade
upp överenskommelsen 2012 med anledning av att förutsättningarna hade
ändrats och att det fanns rastplats för trafikanterna i de båda kommunerna.
Numera finns en väl utbyggd rastplats i Trollbergstjärn i Marker kommune,
cirka 15 km från gränsen och i Töcksfors är idag två stora köpcentra
etablerade med möjlighet att stanna vid.
Kontakts har tagits med nuvarande ägare till området och platsbesök har
gjorts av samhällsbyggnadschef och bygglovshandläggare. Efter att
medborgarförslaget skrevs har fastigheten bytt ägare och området städats
upp. Vid platsbesöket kunde konstateras att gamla möbler och papperskorgar
tagits bort och området var rent och snyggt. Ett trädäck för uteservering höll
på att spikas och planer finns även för en glasad veranda för turister. Även
ett nytt företag har etablerat sig så platsen och marken är nu hårdgjord med
asfalt samt stenmurar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 75
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-05-11
Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 125
Kommunstyrelsen 2019-09-30 § 134
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 116
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-05-21
Uppsägelse av överenskommelse avseende rastplats vid E18, Riksgränsen
Hån, 2012-05-09
Angående uppsägning av överenskommelse av rastplats vid E18, Hån, 201307-23
Kommunfullmäktige 2017-12-18 § 187
Medborgarförslag 2017-10-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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§ 78

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2015/181.20

Planbesked/detaljplan Strand 1:81, Sommarviks AB
camping
2015 gavs av kommunstyrelsen positivt planbesked för att göra en ändring
av gällande detaljplan för Strand 1:81, Sommarviks Camping. Samråd och
granskning har nu genomförts och planarbetet omstartas genom att en helt ny
detaljplan har tagits fram och ska samrådas.
Planen sändes ut för samråd enligt standardplanförfarande enligt PBL
2010:900 mellan 2019-06-26 till 2019-08-16. Under denna tid skedde
samråd med berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk,
länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med väsentligt intresse av
planen.
Under den samrådstiden har totalt åtta (8) skriftliga yttranden inkommit.
Samrådsredogörelsen som togs fram inför granskningsskedet redovisar de
skriftliga synpunkterna som har inkommit samt kommunens kommentarer.
Inkomna synpunkter, framförallt Länsstyrelsens synpunkter, har lett till vissa
justeringar och förtydliganden av planen inför granskning.
Planen har ställts ut för granskning under tiden 2019-11-12 till och med
2019-12-03. Under granskningstiden har totalt sex (6) skriftliga yttranden
inkommit. Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga synpunkterna som
har inkommit samt kommunens kommentarer. Inkomna synpunkter,
framförallt Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter, har lett till vissa
justeringar och förtydliganden av planen inför antagande. Under
granskningstiden har inga yttranden inkommit från de privatpersoner som
yttrat sig under samrådet.
Förvaltningen bedömer att planhandlingarna med gjorda ändringar enligt
granskningsutlåtandet nu är redo att antas enligt PBL 5 kap 27§.
För mer information, se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 77
Bygg- och miljönämnden 2020-03-25 § 21
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2020-03-04 § 17
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2020-02-07
Granskningsutlåtande Detaljplan för Sommarviks camping, Strand 1:44 och
1:81 samt del av Strand s:2
Plankarta för Detaljplan för Sommarviks camping, Strand 1:44 och 1:81
samt del av Strand s:2 – antagandehandling
Planbeskrivning för Detaljplan för Sommarviks camping, Strand 1:44 och
1:81 samt del av Strand s:2 – antagandehandling
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§ 78 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplanen för Strand 1:81, Sommarviks camping antas.
2. Del av förslag till utvidgning av stadsplanen för Årjäng, Sommarviks
fritidsområde (17-H-933) 1974-04-19, upphävs.
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§ 79

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2017/128.20

Detaljplan del av fastigheten Töcksmarks Bön 1:429.
Planbesked Töcksfors shoppingcenter (tidigare 1:379
m.fl)
2015 gavs av kommunstyrelsen positivt planbesked för att ändra gällande
detaljplan för Töcksfors shoppingcenter för att medge handel och bilvård i
källarvåningen (KS 2015-11-11 § 212). Planarbetet påbörjades aldrig och
2017 inkom Olav Thon gruppen med en ytterligare ansökan om planbesked
för att bland annat utreda om möjligheter finns att i begränsad omfattning
möjliggöra för en utveckling av handelsplatsen, att bygga på prickad mark,
bekräfta pågående markanvändning samt ersätta de för området gällande
detaljplanerna med en ny uppdaterad detaljplan.
Planen har ställts ut för granskning under tiden 2019-09-20 till och med
2019-10-20. Under granskningstiden har totalt sex (6) skriftliga yttranden
inkommit. Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga synpunkterna som
har inkommit samt kommunens kommentarer. Inkomna synpunkter,
framförallt Länsstyrelsens och Lantmäteriets synpunkter, har lett till vissa
justeringar och förtydliganden av planen inför antagande.
Förvaltningen bedömer att planhandlingarna med gjorda ändringar enligt
granskningsutlåtandet nu är redo att antas enligt PBL 5 kap 27§.
För mer information, se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 78
Bygg- och miljönämnden 2020-03-25 § 22
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2020-03-04 § 18
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2020-02-24
Granskningsutlåtande till Detaljplan för Töcksfors Shoppingcenter,
Töcksmarks-Bön 1:429 m.fl.
Plankarta för Detaljplan för Töcksfors Shoppingcenter, Töcksmarks-Bön
1:429 m.fl. – antagandehandling
Planbeskrivning för Detaljplan för Töcksfors Shoppingcenter,
TöcksmarksBön 1:429 m.fl. PM
Dagvattenutredning Töcksfors Shoppingcenter, AFRY februari 2020 –
leveranshandling
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Sammanträdesdatum
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KS 2020/18.01

§ 79 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplanen för del av fastigheten Töcksmarks Bön 1:429, Töcksfors
Shoppingcenter, antas.
2. Del av Detaljplan för Gränsanläggning m m Töcksfors fastigheten
Töcksmarks-Bön 1:161 m.fl. (1765-P90_10) från 1990, upphävs.
Jäv
Bengt-Olof Lorentzon (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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§ 80

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2017/408.20

Fördjupade översiktsplaner för Årjäng och Töcksfors
tätorter- beslut om granskning
Fördjupningar av översiktsplanen för kommunens två största tätorter har
arbetats fram och har varit ute på samråd under perioden 2019-07-02 till
2019-09-30.
Framtagandet av fördjupningarna 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-03 att fördjupningarna skulle skickas
ut på samråd och samrådet pågick under perioden 2019-07-02 till 2019-0930. Efter samrådet upprättades en samrådsredogörelse och fördjupningarna
reviderades efter inkomna synpunkter.
Utställningshandlingar har nu tagits fram.
Förvaltningen bedömer att utställningshandlingarna kan ställas ut för
granskning till berörda och myndigheter i enlighet med PBL 3 kap 7 §.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 79
Samhällsbyggnadschefen och kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2020-0513
Fördjupad översiktsplan för Töcksfors respektive Årjängs tätorter –
utställningshandling, 2020-04-21
Markanvändningskarta tillhörande Fördjupad översiktsplan för Töcksfors
respektive Årjängs tätorter – utställningshandling, 2020-04-21
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Fördjupad översiktsplan för
Töcksfors respektive Årjängs tätorter – utställningshandling, 2020-04-21
Dokumentation av dialogprocessen tillhörande Fördjupad översiktsplan för
Töcksfors respektive Årjängs tätorter – utställningshandling, 2019-05-29
Barnchecklista tillhörande Fördjupad översiktsplan för Töcksfors respektive
Årjängs tätorter – utställningshandling, 2019-05-29
Samrådsredogörelse tillhörande Fördjupad översiktsplan för Töcksfors
respektive Årjängs tätorter – utställningshandling, 2020-04-07
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

§ 80 forts.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utställningshandlingar för fördjupning av översiktsplanen för Årjäng
respektive Töcksfors tätort, godkänns.
2. Handlingarna kan ställas ut för granskning i enlighet med PBL 3 kap 7 §.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt, samhällsbyggnadschef
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§ 81

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2020/134.04

Tertialrapport 2020-04-302- Kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen förväntas att bli -930 tkr.
Avvikelser för perioden finns för arvoden gode män Överförmyndarnämnen
-100 tkr, försäljning avverkad skog +300 tkr, hemsändningsbidrag -300 tkr,
presentkort till kommunanställda -730 tkr, övriga kostnader till följd av
covid-19 -100 tkr.
9 st mål av 24 st mål är uppfyllda för perioden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 81
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-05-19
Tertialrapport per 2020-04-30 kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Tertialrapport per 2020-04-30 för kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2020/140.04

Tertialrapport 2020-04-30- Årjängs kommun
Prognos på helår visar ett resultat på +5,4 mkr. Det är 0,4 mkr sämre än
budget. I prognosen ingår resultateffekt avseende marknadsvärdering av
kommunens finansiella omsättningstillgångar per 2020-04-30.
Marknadsvärdet på kommunens värdepapper är vid avstämningen den
200430 -7,5 mkr lägre i jämförelse med värdet vid årsskiftet.
Nämnderna visar en avvikelse mot budget med -7,2 mkr. Avvikelse mot
budget återfinns på Barn och utbildningsnämnden med -3,8 mkr, Stöd och
omsorgsnämnden med -1,4 mkr, Bygg och miljönämnden med -1,1 mkr och
Kommunstyrelsen med -0,9 mkr.
Nämndernas negativa avvikelser, förutom inom Barn och
utbildningsnämnden, beror på beslutade åtgärder och övriga ekonomiska
effekter på grund av Covid-19.
Skatteintäkter och statsbidrag förväntas öka med 7,1 mkr jämfört med
budget. Främsta orsaken är att vi är fler invånare samt utökning av
statsbidrag. Prognosen är dock osäker och förutsätter en relativt snabb
ekonomisk återhämtning som tar sin början under 3:e kvartalet.
Finansiella kostnader förväntar bli +4,8 mkr bättre än budget på grund av det
fortsatt låga ränteläget. Finansiella intäkter förväntas bli -6,7 mkr.
Kommunens värdepapper värderas lägre än vid årsskiftet och ingår i
prognosen för finansiella intäkter med -7,5 mkr.
Kommunen har investerat för 36 mkr fram till och med 200430. Årsbudgeten
inklusive ombudgetering från förra året är på 134 mkr. Förväntningen är att
det under resterade del av året kommer att investeras som planerat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 82
Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-05-18
Tertialrapport 2020-04-30
Förslag till revidering av budget
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

§ 82 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tertialrapport 2020-04-30 Årjängs kommun godkänns med följande tillägg:
1. Intäkter skatter och statsbidrag ökas med 7 miljoner kronor.
2. Barn- och utbildningsnämnden förstärks med 3 miljoner kronor.
3. Stöd- och omsorgsnämnden förstärks med 2 miljoner kronor.
4. Bygg- och miljönämnden förstärks med 1,1 miljoner kronor.
5. Kommunstyrelsen förstärks med 0,9 miljoner kronor.
6. Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 om ökade kostnader för
marknadsföringsåtgärder på 2,0 mkr revideras kommunens årsprognos från
5,4 mkr till 3,4 mkr.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2020/73.04

Budget 2021-2023 Årjängs kommun
I enlighet med beslutad tidsplan ska budgetberedningen vid mötet den 27
maj lämna förslag på driftsplan 2021-2023, resultatplan 2021-2023, låneram
2021-2023, skattesats 2021 samt finansiella och verksamhetsmässiga mål
2021.
Följande justering har gjorts efter beslut om preliminära ramar:
- Ny skatteprognos från april är inkluderad
- reviderad investeringsbudget för förskola Töcksfors
Resultaten är preliminärt;
2021= 12,5 mkr (2,0 % av summa skatter/statsbidrag)
2022= 16,3 mkr (2,5 % av summa skatter/statsbidrag)
2023= 17,1 mkr (2,6 % av summa skatter/statsbidrag).
Invånarantal är preliminärt;
2021= 10 000
2022= 10 000
2023= 10 000
Investeringsbudget är preliminärt;
2021= 54,4
2022= 12,6
2023= 8,5
Låneram är preliminärt;
2021= 294 mkr
2022= 249 mkr
2023= 198 mkr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 83
Majoritetens (Mittensamarbetet S, C, och MP) budgetförslag 2020-05-27
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-05-27
Budgetdokument 2021 med flerårsplan 2022-2023

Justerandes sign

18 (31)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

§ 83 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftsplan 2021 fastställs till:
- Bygg och miljönämnden 5 617 tkr
- Kommunstyrelsen 108 867 tkr
- Kultur och fritidsnämnden 17 995 tkr
- Barn och utbildningsnämnden 257 305 tkr
- Stöd och omsorgsnämnden 227 361 tkr
- Justering finans drift 13 800 tkr
- Centralt utrymme lönesatsning 500 tkr
- Avgår internredovisning - 49 147 tkr
- Avskrivningskostnad 43 700 tkr
- Nedskrivningskostnad 5 400 tkr
Verksamhetens nettokostnader 631 198 tkr
2. Skattesatsen för 2021 fastställs till 21,97 kr.
3. Låneramen för 2021 fastställs till 369 mnkr, vilket innebär en ökning med
75 mnkr i jämförelse med 2020.
4. Investeringsbudget för år 2021 fastställs till 125 680 tkr.
5. Det finansiella målet för 2020 fastställs till;
- resultatnivå 0,2 % av summa skatter och statsbidrag.
7. Koncernmål med tillhörande målindikatorer fastställs enligt
budgetdokument 2020-05-15.
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KS 2020/18.01

§ 83 forts.
Flerårsplan 2022-2023
1. Flerårsplan för drift 2022-2023 fastställs till:
2022 (tkr)
Bygg och miljönämnden

2023 (tkr)

5 567

5 567

108 446

108 246

17 995

17 085

Barn och utbildningsnämnden 257 305

256 945

Stöd och omsorgsnämnden

225 361

225 361

- Justering finans drift

14 800

16 500

- Ökning ram

14 575

29 800

Avgår internredovisning

- 49 147

- 49 147

42 700

50 100

637 602

660 457

Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden

Avskrivningskostnad
Verksamh. nettokostnader

2. Låneramen för 2022 fastställs till 439 mnkr vilket innebär en ökning med
70 mnkr i jämförelse med 2021.
3. Låneramen för 2023 fastställs till 469 mnkr vilket innebär en ökning med
30 mnkr i jämförelse med 2022.
4. Årets resultat för 2022 budgeteras till 8 309 tkr.
5. Årets resultat för 2023 budgeteras till 6 274 tkr.
6. De finansiella målen för 2022 och 2023 fastställs till;
- resultatnivå 1,3 % av summa skatter och statsbidrag för 2022 och 0,9 % av
summa skatter och statsbidrag för 2023.
Avståenden
Robin Olsson (M), Bengt-Olof Lorentzon (KD), Mikael Olsson (M), Jonas
Ås (KD) och Mikael Strifors (SD) deltar inte i beslutet.
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2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2019/73.04

Internkontrollplan 2019 kommunkoncern-revidering av
beslutsinstans
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige på sitt sammanträde 8 april
2020 § 47 att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2019 för
Årjängs kommun.
I styr- och ledningssystem för Årjängs kommun punkt 8.3 så är det
kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för
internkontrollplanen:
Den genomförda uppföljningen ska rapporteras till nämnden. Vid eventuella
brister ska också förslag till förbättringsåtgärder lämnas till nämnden.
Nämnden ska senast i samband med årsredovisningen påföljande år
rapportera vidare resultatet av den interna kontrollen till styrelsen.
Beslutsunderlag
Administrativa chefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-05-15
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 47
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08 § 47, upphävs.
2. Uppföljning av internkontroll 2019 för Årjängs kommunkoncern,
godkänns.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum
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2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2019/137.90

Brottsofferjouren Värmland- återrapport
Enligt beslut från kommunstyrelsen ska ett samverkansarbete med
Brottsofferjouren initieras. Ett första möte har genomförts där deltagarna
informerade om varandras verksamheter och gemensamt identifierade
områden där samverkan kan utvecklas och förbättras. Exempel på detta är
önskemål om att informationen om Brottsofferjouren sprids i kommunens
verksamheter, information om möjligheten för anställda inom kommunen att
ta del av kostandsfria utbildningar samt en överenskommelse om att bjuda in
till nätverksträffar för informationsutbyte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 85
Kvalitetsutvecklare barn och ungas hälsa och kommunchefens
tjänsteskrivelse 2020-04-09
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
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare barn och ungas hälsa
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KS 2020/18.01

Dnr KS 2020/33.00

Barnbokslut för Årjängs kommun 2019
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 har beaktats. Barn och unga ska få möjligheter till
inflytande och vara en del av beslutsprocesser i frågor som berör barns
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 2020-05-27 § 86
Kvalitetsutvecklaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-05-13
Barnbokslut dat 2020-05-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barnbokslut för 2019 antas.
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KS 2020/18.01

Dnr KS 2020/126.70

Rapport, gynnande ej verkställda beslut 2020
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen 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.
Under första kvartalet 2020 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Vilket
medför, ingen rapportering till IVO.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 87
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-05-06 § 34
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2020-05-06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten Stöd och
omsorg i Årjängs kommun, inte har några gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader, första kvartalet 2020.
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2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2019/440.70

Rekommendation om överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården mm
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde
den 13 december 2019 beslutat att godkänna överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin, att rekommendera samtliga regioner och kommuner att anta
överenskommelsen samt att informera regioner och kommuner om beslutet.
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade
Samverkansreglerna. Dessa reviderades för sex år sedan och behöver nu
moderniseras och uppdateras till dagens kontext.
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas
upp och bestå av två delar, en gemensamt överenskommen policy och en
bilaga med specificerade samverkanssituationer. Parter är Sveriges
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech
och Swedish Labtech.
Kärnan i samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 88
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-04-08 § 23
Verksamhetschef stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse 2020-03-11
Meddelande från SKR styrelse nr 18/2019
Överenskommelse om samverkansregler
Specifikation av samverkanssituationer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner och antar Rekommendation om
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin, fr.o.m. 2020.
Beslutet skickas till
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
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Diarienummer

2020-06-03

KS 2020/18.01

Dnr KS 2019/347.70

Gemensam granskning av samverkan kring psykisk
ohälsa bland äldre, Kommunrevisionen
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Värmland
samt revisorerna i de värmländska kommunerna genomfört en granskning av
samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om Region Värmland och kommunerna har inrättat
ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre med
psykisk ohälsa. Rapporten innehåller 6 st. rekommendationer till Årjängs
kommun hur arbetet kring denna målgrupp kan förbättras.
Förvaltningen lämnar svar efter varje rekommendation.
Förvaltningen för stöd- och omsorg har analyserat rapporten och har lämnat
förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 89
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-05-06 § 32
PwC revisionsrapport (Årjängs kommun)
PwC revisionsrapport (huvudrapport)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet, som svar till revisionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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KS 2020/18.01

Dnr KS 2019/405.29

Principbeslut simhallen
Samhällsbyggnadsavdelningen har tidigare fått ett uppdrag att påbörja
arbetet med framtida simhall i Årjängs kommun.
Samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med simhallsgruppen har tittat
på olika alternativ till ombyggnation alternativt nybyggnation av en simhall
och det fanns tre olika förslag gällande placeringen av nya simhallen.
Simhallsgruppen föreslår att gå vidare med att en ny simhall skall placeras
och ersätta den befintliga simhallen.
Förstudie och programhandling finns nu färdigt och framtaget utifrån olika
krav och verksamhetsbehov.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 91
Samhällsbyggnadschefen och fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse 2020-0602
Förstudie och programhandling Årjäng badhus, Sweco
Protokoll från simhallsgruppens möte 2020-06-02
Kommunstyrelsens beslut daterad 2019-10-16
Yrkanden
Jonas Ås (KD) yrkar med bifall av Mikael Strifors (KD), bifall på punkterna
1-5 och 7-8, och avslag på punkt 6.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan bifalla punkterna 1-5
och 7-8 och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Ordförande ställer sedan arbetsutskottets förslag mot avslag gällande punkt
6, och finner att kommunstyrelsen bifaller punkten 6.
Omröstning begärs och verkställs i enlighet med följande
propositionsordning, JA för bifall till arbetsutskottets förslag och NEJ för
avslag.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 6 röster för JA och 5 röster för NEJ.
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KS 2020/18.01

§ 90 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upphandla med
entreprenadformen partnering i enlighet med alternativ 2: 25 metersbassäng,
multibassäng och barnpool.
2. Upphandlingen ska innehålla kravet på startbesked från kommunstyrelsen.
3. Simhallen placeras där befintlig simhall ligger idag.
4. Simhallen ska om möjligt dockas ihop med hotellet.
5. Målsättningen är att använda trä som byggmaterial där så är möjligt.
6. Budget innebär ett sparkrav på projektet med 7,3%.
7. Inför kommunstyrelsens beslut om startbesked ska förnyad analys av
kommunens ekonomiska läge göras.
8. En styrgrupp enligt samma modell som skolprojekten ska tillsättas.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef, fastighetsingenjör, kultur- och fritidschef
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KS 2020/18.01

Dnr KS 2020/184.04

Tilläggsanslag- utrustningsbehov SÄBO
Kommunens särskilda boende Kvarnåsen och Solgården drivs sen en längre
tid på entreprenad. Den utrustning som finns på boendena i form av möbler,
porslin, miljöbelysning och gardiner är sparsamt utbytt och behov av flera
stora inköp finns. Sängbord modell för vårdboende och sjukhus, är något
som ska finnas på alla rum. Vilket dessvärre i nuläget saknas i alla rum. Ett
sängbord av denna modell kostar ca 3500 kr styck, 139 st. totalt.
Förvaltningen anser att ett det behöver tas ett helhetsgrepp för att fräscha upp
inomhusmiljön på de båda boendena. Enhetliga och anpassade möbler är
viktigt i en trivselaspekt. Det är också viktigt att möblerna är funktionella
och anpassade för målgruppen, vilket i sig är en kostnadsdrivande punkt.
Behovet har kommunicerats ett flertal tillfällen på stöd och
omsorgsnämnden. Vid budgetberedningen 13 maj påtalade stöd och omsorgs
arbetsutskott att behovet av uppfräschning på kommunens boende bör tas i
beaktande vilket ledde till att verksamhetschef fått i uppdrag att skriva fram
en tjänsteskrivelse. I budget finns avsatt 800 tkr för att kunna påbörja
processen under 2021. Ska ett större grepp tas i frågan som behövs
ytterligare 1,7 miljoner kr för innevarande år.
Arbetsutskottet tog följande beslut 2020-06-03:
Verksamhetschef stöd- och omsorg och upphandlingsstrategen får i uppdrag
att upphandla sängbord, textilier, armaturer och porslin.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 92
Verksamhetschef stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse 2020-05-28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr KS 2020/133.14

Information från näringslivet
Yvonne Nilsson, kommunens näringslivsstrateg informerar
kommunstyrelsen på dagens sammanträde om status för kommunens företag,
samt statistik från Arbetsförmedlingen.
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Omröstningslista
Beslutande

Ja

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kristina Kristiansson (S)
Daniel Markstedt (S)
Lennart Bryntesson (MP)
Kent Norman (C)
Jonas Ås (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Mikael Olsson (M)
Mikael Strifors (SD)
Thord Andersson (C)
Robin Olsson (M)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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