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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kristina Kristiansson (S), Jäv § 175
Daniel Markstedt (S), Jäv § 175
Lennart Bryntesson (MP)
Kent Norman (C)
Jonas Ås (KD), §§ 167-177, 186-187, tom. kl. 16.00
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Mikael Olsson (M)
Mårten Karlsson (S), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare för Jäv § 172
Börje Liviken (M), ersättare för §§ 178- 185
Johnny Brustuen (SD), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Administrativ chef
Daniel Nordholm, Kommunarkitekt § 170
Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd- och omsorg § 176
Annica Holland, Avgiftshandläggare § 176

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2020-12-03

Paragrafer

167 - 187

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Lennart Bryntesson

Mikael Olsson
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

§ 167

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
- Ett extra ärende gällande medel för renovering av garage på Tingshuset.
- Ett extra ärende gällande extra medel till Stiftelsen Glaskogen för år 2020.
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§ 168

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/60.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-02 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Bygg och miljönämnden, Beslut ta fram riktlinjer för användning av
jordbruksmark.
2. Länsstyrelsen Värmland, Beslut om fördelning av anvisningar å2 2021 till
kommuner i Värmlands län.
3. DOM Förvaltningsrätten i Karlstad avslår Attendo Sverige AB:s ansökan
om överprövning.
4. Barn och utbildningsnämndens beslut om Viljeinriktning för ökat
samarbete mellan Årjängs kommun och Region Värmland.
5. Skrivelse från Region Värmland, Arvika, Eda, Torsby och Årjängs
kommuner till Arbetsförmedlingen gällande Arbetsförmedlingens närvaro
vid gränsen.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

5 (29)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/60.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-02 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2020-11-25
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2017/408.20

Antagande fördjupad översiktsplan Årjäng och
Töcksfors
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 och utställt för granskning under tiden 2020-06-15 till och med
2020-09-14.
Framtagandet av fördjupningarna har inneburit en bred förankring genom en
omfattande 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.
Efter samrådet upprättades en samrådsredogörelse och fördjupningarna
reviderades efter inkomna synpunkter.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-03 §80 att fördjupningarna skulle
ställas ut för granskning. Under granskningstiden har 9 skriftliga synpunkter
inkommit för respektive planförslag. Dessa synpunkter redovisas med
kommunens förslag till bemötande i bilagda granskningsutlåtanden.
Efter granskningsskedet har revideringar främst berört några av de
föreslagna LIS-områdena samt miljökvalitetsnormer för vatten,
översvämningsrisk och stabilitet.
Antagandehandlingar har nu tagits fram.
Förvaltningen bedömer att antagandehandlingarna kan antas i enlighet med
PBL 3 kap 19 §.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 140
Kommunarkitekten och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-1029
Granskningsutlåtande tillhörande Fördjupad översiktsplan för Töcksfors
respektive Årjängs tätorter – antagandehandling 2020-09-14
Fördjupad översiktsplan för Töcksfors respektive Årjängs tätorter –
antagandehandling 2020-10-23
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Fördjupad översiktsplan för
Töcksfors respektive Årjängs tätorter – antagandehandling oktober 2020
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
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Diarienummer
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KS 2020/22.01

§ 170 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Antagandehandlingar för fördjupning av översiktsplanen för Årjäng
respektive Töcksfors tätort i enlighet med PBL 3 kap 19 §, godkänns och
antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/324.29

Ventilationsåtgärder, Högstadiet Nordmarkens skola
Med anledning av återkommande klagomål gällande ventilation samt
temperatur på högstadiet Nordmarkens skola har tidigare
förbättringsåtgärder utförts utifrån framtagen handlingsplan. Åsikter
gällande ventilation/temperatur kvarstår trots utförda förbättringsåtgärder.
Vill man få bukt på dessa åsikter så krävs, dels installation av kyla samt
utökade ventilationsåtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 141
Fastighetsingenjören och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 202011-17
Rapporter om koldioxidmätning
Miljö och säkerhetsteknik i Lunden AB 2017-03-08
Hälsolänken AB 2018-05-30
Utredning
ventilation
Vvs-plan Nordmarkens skola högstadiet, Årjäng 2019-10-11
Protokoll
Överläggning Årjängs kommun/Lärarförbund 2020-10-22
Kommunstyrelsens beslut
Tilldelning av medel om 150 tkr för projektering av ventilation samt kyl
åtgärder, godkänns.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/268.25

Försäljning f.d Stommens skola Fågelviks Stom 1:22
och 1:64
Barn -och utbildningsnämnden beslutade mars 2019 att stänga Stommen
skola. Lokalen har stått tom utan kommunal verksamhet sen hösten 2018.
Årjängs kommun äger sen tidigare fastigheten Fågelviks Stom 1:22.
Nordmarkens Bygg AB byggde till lokalen i egen regi 2009 på fastigheten
Fågelviks Stom 1:64 och hyrde ut denna del till kommunen. Årjängs
kommun köpte till Fågelviks Stom 1:64 2019.
Ett möte med representanter från Årjängs kommun och Nordmarkens
pastorat hölls den 2020-11-02 angående försäljning till pastoratet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 142
Fastighetsingenjören och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 202011-17
Marknadsvärdering av fastigheten Fågelviks Stom 1:22 & 1:64
Skrivelse/brev från Nordmarkens pastorat daterad 2020-09-07
Förslag på köpekontrakt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att sälja båda fastigheterna
Fågelviks Stom 1:22 & 1:64 med Stommen skola på till Nordmarkens
pastorat för 1 600 000 kr.
Jäv
Robin Olsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/134.04

Oktoberrapport- Kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen förväntas att bli +1 223 tkr.
Avvikelser för perioden finns bl.a. för arvoden Kommunfullmäktige +100
tkr, arvoden gode män Överförmyndarnämnden -100 tkr, försäljning
avverkad skog +300 tkr, lönekostnad +75 tkr, lägre kostnad för
simhallsprojekt +300 tkr, lägre energikostnad för simhallen +350 tkr, lägre
energikostnad för Nordmarkens skola +400 tkr, högre kostnader än
budgeterat för odefinierade medel -154 tkr, presentkort till kommunanställda
+300 tkr och hemsändningsbidrag -350 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 143
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-11-16
Ekonomirapport per 2020-10-31
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomirapport per 2020-10-31, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/323.04

Kommunstyrelsens ekonomiska år 2021
Förvaltningsekonomen presenterar en sammanställning över det ekonomiska
arbetet under 2021 för kommunstyrelsen.
Det ekonomiska arbetet innefattar tidsplaner och ansvarsområden för
ekonomiska rapporter, internkontroll, målarbete och budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 144
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-11-16
Förslag till ekonomiskt år kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ekonomiska år 2021, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonomen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/319.03

Bildande av samverkansbolag, Nodena AB (Årjängs Nät
AB)
Årjängs Nät AB, genom dotterbolaget MittNät AB föreslås etablera ett
samägt bolag, Nodena AB, i en samverkan med andra stadsnätskluster;
Kumbro AB med säte i Örebro, Fibra AB med säte i Västerås och Utsikt
Bredband AB med säte i Linköping, för att tillgängliggöra grundläggande
infrastruktur till en marknad av nationella Operatörer. Syftet är att främja en
hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta, ökad
konkurrens och andra mervärden för kommunens invånare, näringsliv och
offentlig verksamhet
Beslutet i Kommunfullmäktige förutsätter att MittNät ABs styrelse fattar
beslut om delägarskap i Nodena AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 145
VD Årjängs Nät AB:s tjänsteskrivelse 2020-11-02
Bilaga 1 Förslag till aktieägaravtal
Bilaga 2 Förslag till bolagsordning
Bilaga 3 Förslag till ägardirektiv
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Att Årjängs Näts dotterbolag MittNät AB förvärvar 25% av aktierna i ett
nybildat bolag, Nodena AB, godkänns.
2. Att MittNät tillträder som part i aktieägaravtalet, godkänns.
3. Att ändring i bolagsordningen i MittNät så att den möjliggör delägande i
Nodena, godkänns.
4. Att ändring i bolagsordningen och Ägardirektiv för Årjängs Nät enligt
förslag så att de möjliggör delägande i Nodena, godkänns.
Jäv
Kristina Kristiansson (S) och Daniel Markstedt (S) deltar inte i beslutet på
grund av jäv.

Justerandes sign

13 (29)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 176

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/279.70

Avgiftstaxa stöd och omsorg 2021-01-01
Förslag till ny avgiftstaxa, reviderad enligt prisbasbelopp för 2021, har tagits
fram.
Matpriser höjs enligt direktiv från barn- och utbildningsnämnden med
2,78% (lunch via hemtjänst) resp 2,96% (säbo).
Prisbasbeloppet höjs från 47 300:- (2020) till 47 600:- för 2021 (0,63%).
Maxtaxan ska enligt Socialstyrelsens beslut utgöra högst en tolftedel av
53,92% av prisbasbeloppet, dvs 2 139:-/månad för år 2021.
2020 var maxtaxan 2 125:-/månad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 146
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-10-14 § 68
Avgiftshandläggarens tjänsteskrivelse 2020-09-22
Förslag till ny taxa 2021
Yrkanden
Jonas Ås (KD) yrkar med bifall av Robin Olsson (M) att avgiftstaxan behålls
oförändrad enligt 2020 års avgifter.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Daniel Schützer (S) yrkar på att kommunchefen får i uppdrag att utreda
avgiftstaxan under 2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Jonas Ås (KD) m.fl. yrkande mot arbetsutskottets förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärs och verkställs enligt följande propositionsordning, JA för
arbetsutskottets förslag och NEJ för Jonas Ås (KD) m.fl. yrkande, och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordförande frågar efter omröstning om kommunstyrelsen kan bifalla
tilläggsyrkandet om kommunchefens uppdrag att utreda avgiftstaxan under
2021, och finner att yrkandet bifalles.
Omröstningsresultat
Omröstning utfaller med 6 röster för JA och 5 röster för NEJ och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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KS 2020/22.01

Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen får i uppdrag att utreda avgiftstaxan under 2021.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ny avgiftstaxa för 2021 antas.
Reservationer
Samtliga ledamöter från KD, M och SD reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/140.04

Begäran om ramförstärkning 2020- stöd- och
omsorgsnämnden
Stöd om omsorgsnämnden begär kompensation för prognostiserat underskott
under 2020 med 1,0 mkr.
I beslutade riktlinjer för ekonomisk styrning ska tilläggsanslag endast
anvisas för helt oförutsedda händelser. Nya behov som uppstår under året
hanteras inom nämnden och inom den budgetram som tilldelats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 147
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-22
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-10-14 § 62
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Stöd och omsorgsnämndens begäran om ramförstärkning på 1,0 mkr under
2020, avslås.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/73.04

Begäran om tillägg till investeringsbudget 2021 från
stöd- och omsorgsnämnden
Stöd och omsorgsnämnden begär tilläggsanslag för inköp av inventarier till
kommunens särskilda boenden.
Del av inköpen är utbyte av inventarier medan en del är nyanskaffningar.
Nyanskaffningar är en investeringsutgift medan utbyte av inventarier som
inte anses värdehöjande är en driftskostnad.
Totalt beräknas inköpen kosta 2,2 mkr.
Nyanskaffningar bedöms till 0,8 mkr och avser vårdrumssängbord.
Resterade inköp är för utbyte av möbler, textiler och armaturer på 1,4 mkr.
0,8 mkr finns redan i Stöd och omsorgsnämndens budget för år 2021.
Nämnden begär därmed tilläggsanslag på 1,4 mkr för år 2021 för inköp av
inventarier.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 148
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-22
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-10-14 § 64
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Stöd och omsorgsnämndens begäran av tilläggsanslag under 2021 avslås.
2. Inventarier till ett värde av 0,8 mkr inkluderas i kommunens budgetarbete
för år 2022.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

Dnr KS 2020/126.70

Rapport, gynnande ej verkställda beslut 2020- tredje
kvartalet 2020
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera
alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen
för vård och omsorg.
Stöd och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera
detsamma.
Under tredje kvartalet 2020 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader angående
särskilt boende, två avbrott i insatser som på nytt inte verkställts inom tre
månader gällande växelvård samt tio avbrott i insatser och som på nytt inte
har verkställts inom tre månader gällande dagverksamhet för personer med
demenssjukdom (Oasen).
De brukare som berörs av uppehållet har under tiden erhållit insatser i form
av hembesök av personal från dagverksamheten för personer med
demenssjukdom. Några har också hemtjänst, trygghetslarm eller
växelvård. Oasen planerar öppna igen 2020-11-02.
Ovanstående är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 149
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-11-12 § 80
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2020-10-16
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
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LEADER Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal.
Programperioden 2021-2027
Leaderområdet FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal driver
utveckling inom besöksnäring, entreprenörskap, integration, fortbildning,
mötesplatser och bygdeutveckling. Projektet har gjort det möjligt att få extra
resurser till lokala initiativ.
Årjängs kommun har fått en förfrågan om det finns intresse av att delta i
Leaderarbetet för nästa programperiod 2021-2027.
För att starta upp arbetet med en ny utvecklingsstrategi behöver man veta om
Årjängs kommun är intresserad av att medverka.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 § 150
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-26
Förfrågan från Leaderområdet, 2020-10-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun beslutar att ingå i Leaderområdet under perioden 20212027.
2. Oförändrat årligt anslag under övergångsperioden avsätts.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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Remiss – Regional utvecklingsstrategi för Värmland,
Värmlandsstrategin 2040
Region Värmland ansvarar för den Regionala utvecklingsstrategin för
Värmland. Den nuvarande strategin sträcker sig till 2020 och arbetet med att
ta fram en ny har därför pågått sedan 2019. Nu finns ett förslag att tycka till
om senast den 18 december 2020.
En regional utvecklingsstrategi ska, enligt förordningen (2017:583) om
regionalt tillväxtarbete, vara en samlad och sektorsövergripande strategi för
det regionala tillväxtarbetet och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar
för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till sektorsövergripande
samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och
internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen
och beaktas när andra regionala strategier och program tas fram.
Det är Region Värmland som har ansvaret att samordna framtagandet av den
regionala utvecklingsstrategin, men det är hela Värmlands
utvecklingsstrategi. Såväl framtagande av strategin som genomförandet av
dess insatser kräver samverkan över tid.
Förarbetet till Värmlandsstrategin 2040 har inkluderat en genomgång av
strategier, handlingsplaner och dokument på nationell och europeisk nivå
med påverkan på Värmlands framtid. Analyser och bakgrundsmaterial om
Värmlands förutsättningar har vägts samman med det som framkom i den
dialogprocess som genomfördes hösten 2019. Där bidrog aktörer från
kommuner, myndigheter, näringslivsorganisationer och idéburen sektor.
Ett förslag till remissvar har tagits fram.
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar 2020-11-18
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på följande tillägg under punkt 4:
Det som saknas i strategin är vård och hälsa, hur vi sätter individens behov i
centrum, hur Värmland ska utveckla ny teknik och nya arbetssätt för att ge
en god och nära vård i hela länet. Samverkan mellan olika aktörer behöver
förstärkas och utvecklas.
Robin Olsson (M) yrkar på att yttrandet ska innehålla synpunkter på att
omslagsbilden ska ändras till något som representerar Värmlands framtid.
Forts.

Justerandes sign

20 (29)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-12-02

KS 2020/22.01

§ 181 forts.
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen kan anta remissvaret
och finner att kommunstyrelsen antar remissvaret.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunstyrelsen kan bifalla
tilläggsyrkandet under punkt 4 och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer till sist frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med Robin Olssons tilläggsyrkande gällande omslagsbild och finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och verkställs enligt följande propositionsordning, JA för
avslag på tilläggsyrkandet och NEJ för bifall till tilläggsyrkandet och finner
att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstningsresultat
Omröstning utfaller med 7 röster för JA, 1 röst för NEJ och 3 som avstår.
Reservation
Robin Olsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Remissvaret antas med följande tillägg under punkt 4:
Det som saknas i strategin är vård och hälsa, hur vi sätter individens behov i
centrum, hur Värmland ska utveckla ny teknik och nya arbetssätt för att ge
en god och nära vård i hela länet. Samverkan mellan olika aktörer behöver
förstärkas och utvecklas.
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Dataskyddsombud i Årjängs kommun
Nuvarande dataskyddsombud Lina Johannesson har bytt tjänst och uppdraget
som dataskyddsombud ska ligga på kommunjurist.
I enlighet med dataskyddsförordningen måste respektive
personuppgiftsansvarig, som är en myndighet, utse ett dataskyddsombud.
Förvaltningens förslag är att ett dataskyddsombud utses för hela
kommunkoncernen. Respektive styrelse/nämnd/bolag måste därmed utse
dataskyddsombudet. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen utser
kommunjurist Marcus Hansson som nytt dataskyddsombud för
kommunstyrelsen.
Dataskyddsombudets ansvar
- Självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar
personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed
- Fortlöpande ge råd och synpunkter om lagen och dess tillämpning
- Om den personuppgiftsansvarige inte inom rimlig tid rättar till påpekade
brister har ombudet skyldighet att anmäla förhållandet till Datainspektionen
- Granska förteckningen över de behandlingar som den
personuppgiftsansvarige genomför
- Hjälpa de registrerade att erhålla rättelse
- Vara rådgivande vid utvecklingsprojekt och nyanskaffning av IT system
Beslutsunderlag
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-11-19
Kommunstyrelsen 2017-11-15 § 179

Forts.
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§ 182 forts.
Kommunstyrelsens beslut
1. Fd kommunjurist Lina Johannesson entledigas från uppdraget som
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
2. Kommunjurist/utredare, Marcus Hansson, utses till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen.
3. Barn- och utbildningsnämnden, stöd- och omsorgsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt bygg- och miljönämnden uppmanas att entlediga sina
respektive personuppgiftsombud samt utse kommunjurist/utredare, Marcus
Hansson, till dataskyddsombud.
4. Styrelsen för Årjängs Bostads AB samt styrelsen för Årjängs nät AB
uppmanas att utse kommunjurist/utredare, Marcus Hansson, till
dataskyddsombud.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
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Utbetalning av återstående medel från projekt
platsmarknadskampanj till Nordmarkens näringsliv
Kommunstyrelsens beslut om detaljbudget för 2020 innehåller särskild
satsning på en platsmarknadskampanj riktad framför allt till den norska
marknaden.
Hittills under året har 632 tkr bokförts.
Uppskattad kvarstående kostnad fram till årsskiftet är 440 tkr.
Sammantaget innebär det att 928 tkr av de beslutade 2 mkr förväntas finns
kvar vid årets slut, samtidigt som det också finns åtgärder i framtagen
platsmarknadsplan som inte hunnit slutföras.
Förvaltningens förslag är att de återstående medlen utbetalas till föreningen
Nordmarkens näringsliv för att arbeta vidare utifrån gemensamt framtagen
plan.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-11-24
Detaljbudget platsmarknadskampanj
Kommunfullmäktige 2020-05-25 § 62
Kommunstyrelsen 2020-05-06 § 70
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-22 § 67
Kommunstyrelsens beslut
1. Återstående medel vid årets slut på projekt 50038, platsmarknadskampanj,
utbetalas till föreningen Nordmarkens näringsliv.
2. Nordmarkens näringsliv får i uppdrag att under år 2021 verkställa de vid
årsskiftet 2020 kvarstående delarna i den framtagna platsmarknadsplanen.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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Ansökan om medel ur stiftelsen Årjängs kommuns
samfond
Ansökningar om medel ur Stiftelsen Årjängs kommuns samfond har
sammanställts.
Enligt fondens riktlinjer ska den årliga utdelningen beräknas av
redovisningsansvarig i samband med upprättandet av årsredovisningen.
Årets avkastning är 317.000 kr. Fördelningen av utdelning ska vara 80% till
individer och 20% till grupper. Den totala summan som kan utdelas per
individ och år är maximalt 5.000 kr.
För år 2020 föreslås 253.600 kr utdelas till enskilda resp 63.400 kr till
grupper. Föreslagna summor ligger mellan 2.000-9.000 kr. Antal sökande
som inkommit i rätt tid är 47 enskilda och tre grupper.
Stöd och omsorgsverksamheten har bedömt hur ansökningarna stämmer
överens med fondens riktlinjer och ställt det i relation till enskildas behov
och familjesituation. Ett förslag till utdelning redovisas.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare och administrativa chefens tjänsteskrivelse 2020-11-24
Förslag till utdelning
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till utdelning godkänns.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare, redovisningsansvarig
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Ansökan om medel ur Stiftelsen Makarna Kristian och
Anna Ihles kapitalfond
Medel ur Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles kapitalfond ska
utdelas. Fondens behållning uppgår till ca 300.000 kr.
Den årliga utdelningen ska vara 10 000 kr per år. Fördelningen av
utdelningen ska vara 80 % till individer och 20 % till grupper. Den totala
summan som kan utdelas per individ och år är maximalt 5 000 kr. För
grupper finns inget maximalt belopp.
Bedömning har gjorts huruvida ansökningarna stämmer överens med
fondens riktlinjer och ett förslag till utdelning presenteras.
Beslutsunderlag
Nämndsekreteraren och administrativa chefens tjänsteskrivelse 2020-11-24
Förslag till utdelning
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till utdelning, godkänns.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare, administrativ chef
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Dnr KS 2020/338.29

Renovering av garage på Tingshuset
Önskemål från verksamheten kultur- och fritid har inkommit om att förbättra
gemensamhetsutrymmena för ungdomarna.
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram en kostnadssammanställning
för att göra i ordning garaget på tingshuset.
Kostnader för att göra en upphöjning, installera värme samt målningsarbete
beräknas till 130 tkr.
Finansiering sker inom ramen för innevarande års budget.
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att renovera garaget på
Tingshuset enligt kostnadsförslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef, fastighetsingenjör
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Äskande av medel för reservatsskötsel år 2020Stiftelsen Glaskogens naturreservat
Stiftelsen Glaskogens naturreservat har inkommit med en ansökan om ökat
anslag från stiftarkommunerna (Arvika, Eda, Säffle och Årjäng) till skötsel
av reservatet för år 2020 och framåt.
Detta innebär ett extra tillskott från stiftarkommunerna för år 2020 för att
täcka förluster om totalt 1,5 mkr. Stiftelsen äskar också om att det årliga
bidraget höjs, samt att bidraget indexregleras årligen.
Beslutsunderlag
Brev från stiftelsens ordförande 2020-10-01
Information om Stiftelsen Glaskogens ekonomiska situation 2020-09-02
Kommunstyrelsens beslut
Ett extra tillägg på 160 tkr beviljas Stiftelsen Glaskogen för år 2020.
Beslutet skickas till
Kommunchefen, ekonomichefen
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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)
Mårten Karlsson (S)
Robin Olsson (M)
Börje Liviken (M)
Johnny Brustuen (SD)
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