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Sammanträdesdatum

2021-04-14

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunhuset Foxen/digitalt, 2021-04-14 klockan 14:00-16:40

Beslutande

Anette Eriksson (C), ordförande
Kristina Kristiansson (S) jäv § 29
Daniel Markstedt (S)
Lennart Bryntesson (MP)
Kent Norman (C)
Jonas Ås (KD) §§ 13-23, tom. kl. 16:15
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Mikael Olsson (M)
Robin Karlsson (L) jäv § 29
Mårten Karlsson (S)
Johnny Brustuen (SD) tj.görande ersättare
Robin Olsson (M) §§ 24-31

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, kommunchef
Sandra Norsell, administrativ chef
Ida Andersson, säkerhetssamordnare § 15
Börje Liviken, ej tj. görande ersättare, tom. kl. 16:20

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2021-04-14

Paragrafer

§13 - §31

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Anette Eriksson
Justerare

Robin Karlsson ej § 29, Kristina Kristiansson ej § 29,
Robin Olsson § 29, Mårten Karlsson § 29

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-14

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ avdelning

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2021-05-07
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2021-04-14

Kommunstyrelsen

§ 13

Dnr KS/2021:72, KS/2021:109, KS/2021:92, KS/2021:117

Ärenden för kännedom
Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-14 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll 2021-03-15
2. Uppföljning av tidigare genomförda granskningar KPMG, 2021-0218
3. Drifts- och servicenämnden, protokoll 2021-02-26
4. Bedömning av underhållskostnader Dalslands kanal, 2021-02-22
5. Brottsofferjouren, redovisning av verksamheten 2020 samt planering,
2021-03-22
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

§ 14

Dnr KS/2021:77

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-14 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2021-03-10, 202103-17, 2021-03-31
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

§ 15

Dnr KS/2021:35

Årlig uppföljning av lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, avseende år
2020
Sammanfattning
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.
Årets uppföljning innehöll en särskild uppföljning angående hur hanteringen
av Covid-19 har påverkat kommunens möjlighet att leva upp till
överenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar.
Beslutsunderlag
Säkerhetssamordnaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-02-09
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har informerats om att Årjängs kommun har
skickat in den årliga uppföljning av LEH samt tagit del av
sammanfattningen.
2. Svaren avser uppföljning av Årjängs kommuns tillämpning av lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnaren
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Kommunstyrelsen

§ 16

Dnr KS/2020:347

Begäran om medel till staket Holmedals skola
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden äskar medel till staket vid Holmedals skola
för att öka tryggheten för barn och elever.
Beräknad investeringsutgift är 100 tkr.
Utifrån att kommunstyrelsen är fastighetsägare föreslås att 100 tkr i
investeringsmedel för staket tillförs kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 22
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-02-04
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020/347.29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel om 100 tkr år 2021 för staket vid Holmedals skola
beviljas.
2. Investeringsmedel tillförs kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsen

§ 17

Dnr KS/2021:43

Internkontroll 2021- kommunstyrelsen
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll skall nämnder
varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
Kommunstyrelsens interkontrollplanen för 2021 innehåller 17
granskningsaktiviteter och åtgärder har föregåtts av risk och
väsentlighetsanalys i enlighet med upprättat reglemente.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 24
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-04
Internkontrollplan för 2021 KS
Yrkande
Kent Norman (C) yrkar på punkten 14 i internkontrollplanen förtydligas vad
som avses med ”rimlig tid”.
Kommunstyrelsens beslut
Internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2021, antas med följande tillägg:
Punkten 14 i internkontrollplanen förtydligas vad som avses med ”rimlig
tid”.
Beslutet skickas till
KS chefer
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Kommunstyrelsen

§ 18

Dnr KS/2020:77

Internkontroll 2020- uppföljning kommunstyrelsen
Sammanfattning
Enligt reglemente för internkontroll i Årjängs kommun ska styrelser och
nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad för att
med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:
•

Verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

•

Informationen om ekonomi och verksamhet är tillförlitlig och
ändamålsenlig.

•

Lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer med mera efterlevs.

Styrelser och nämnder ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker
i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen fastställa en
internkontrollplan.
Nio riskområden har valts ut i årets granskning och det har utförts tio
granskningsmoment. Inga avvikelser har bedömts som allvarliga av
verksamheten, men det har upptäckts mindre avvikelser.
Resultatet visar sex granskningar med mindre avvikelser samt fyra
granskningar med inga avvikelser. Några avvikelser har föranlett förändrade
arbetsprocesser, regelverk och instruktioner. Ett förslag till åtgärd är att
nämndernas delegationsordningar revideras under 2021 gällande behörig
som kan underteckna avtal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 25
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-18
Uppföljning av Internkontrollplan för 2020 KS
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 godkänns.
Beslutet skickas till
KS chefer
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Kommunstyrelsen

§ 19

Dnr KS/2021:69

Ombudgetering investeringsmedel från 2020 till 2021
Sammanfattning
Kvarstående investeringsbudget för 2020 är 38,9 mnkr.
Totalt begärs ombudgetering och omdisponering med 29,4 mnkr. Fördelning
på nämndnivå enligt följande;

Nämnd
Kvar
Ombudgetering Omdisponering
Kommunstyrelsen
32,0
20,0
2,8
Barn och utbildningsnämnden
0,9
0,9
0
Kultur och fritidsnämnden
5,7
5,7
0
Stöd och omsorg
0,2
0,0
0
Bygg och miljönämnden
0,1
0,0
0
TOTALT
38,9
26,6
2,8

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 som begärs
ombudgeterade är på 3,0 mnkr. I summan ingår inköp av
kommunikationsplattform samt sarg och belysning Tingevi IP.
Investeringsmedel som begärts omdisponerade är sammanlagt på 2,8 mnkr.
Det avser omdisponering till busstation Töcksfors, fiberutbyggnad vid
Kvarnåsen och Solgården samt byte av LED-armaturer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 26
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-18
Investeringsrapport 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Begäran om ombudgetering samt omdisponering av investeringsmedel från
år 2020 till år 2021 enligt beslutsunderlag godkänns.
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Kommunstyrelsen

§ 20

Dnr KS/2020:140

Årsredovisning 2020- Årjängs kommun
Sammanfattning
Årjängs kommuns ekonomiska resultat för 2020 är 47,9 mnkr. Resultatet
enligt balanskravsavstämningen dvs. bland annat justering för
marknadsvärdering av kommunens värdepapper är på 40,1 mnkr.
Kommunens resultat är 7,4 % i förhållande till vad kommunen under året fått
in i skatter och statsbidrag.
Årjäng har investerat för 97 mnkr under året. Det är 38 mnkr lägre än det
budgeterade investeringsutrymmet.
Av kommunens fyra fokusområden har två uppfyllts under året.
Kommunkoncernens resultat, dvs. inkluderat bolagen, är 45,7 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 27
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-24
Årsredovisning 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen 2020 för Årjängs kommun, godkänns.
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Kommunstyrelsen

§ 21

Dnr KS/2020:134

Årsredovisning 2020- kommunstyrelsen
Sammanfattning
Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen visar på ett överskott på +610 tkr.
Kommunstyrelsens överskott beror främst på arvoden förtroendevalda,
försäljning av skog, ej utbetalt föreningsbidrag för solceller, projektledning
för skolprojekten har gått på investeringsmedel istället för driftbudget,
energikostnader för simhallen är lägre än budgeterat, pga. simbassängen inte
varit igång under större delen av året.
Kommunstyrelsen har haft avvikelser för kostnader av bl.a. reaförlust vid
försäljning av Stommens skola, arvoden för gode män inom
Överförmyndarnämnden, extra bidrag till Stiftelsen Glaskogen, flera
nyetablerade "parkområden", centrumkiosken i Töcksfors, Resecentrum
Årjäng och vid förskolan Regnbågen.
Kommunstyrelsen har uppnått 20 av 24 målindikatorer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 28
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-03-23
Årsredovisning 2020 daterad 2021-03-23 dnr.nr: KS/2020:134
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, ekonomichef
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Kommunstyrelsen

§ 22

Dnr KS/2020:323

Ekonomirapport per 2021-02-28- kommunstyrelsen
Sammanfattning
Årsprognosen för kommunstyrelsen förväntas bli +/-0 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 29
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-03-23
Februarirapport per 2021-02-28 daterad 2021-03-23
Kommunstyrelsens beslut
Februarirapporten per 2021-02-28 för kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, ekonomichef
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Kommunstyrelsen

§ 23

Dnr KS/2021:104

Remiss- Tillgängliga stränder- ett mer differentierat
strandskydd
Sammanfattning
Strandskyddet finns formulerat i svensk lagstiftning sedan 1950-talet och
kommer ifrån den allemansrättsliga tillgängligheten. Regelverket, som
numera finns inom miljöbalken, syftar till att trygga den allmänna tillgången
till bad- båt- och friluftsliv invid sjöar och vattendrag. Under 1970-talet
tillkom det andra ”benet” i strandskyddets syften – naturvärden, vilket
handlar om att trygga livsbetingelserna för växt- och djurlivet.
Reglerna i miljöbalkens 7 kapitel som avser strandskydd har varit föremål
för politisk diskussion under hela 2000-talet, då dess ursprungliga syfte
överskuggats av den hindrande effekt det kan ha för utveckling, i synnerhet i
olika landsbygdskontexter. En översyn av strandskyddet beslutades och kom
att träda ikraft halvårsskiftet 2009, som ett resultat av en stark politisk
samsyn i riksdagen kring behovet av att lätta på reglerna kopplat till
strandskyddet beroende på vart i landet och inom vilken respektive plats
utveckling inom strandskyddat område var tänkt att ske. En ökad lokal
förankring och rådighet över beslut rörande strandskyddet var likt en
geografisk differentiering utgångspunkterna för lagändringarna 2009.
I praktiken har dock endast några få lättnader kunnat ses utifrån dessa
förändringar i miljöbalken, och på många håll har det snarare inneburit att
det har blivit ännu svårare att utveckla landsbygder på grund av (statliga)
tolkningar vid tillämpningen samt en allt snävare rättspraxis.
Mot bakgrund av detta har en ny utredning tillsatts under 2020
(SOU2020:78).
Utredningens uppdrag har varit att:
-

Identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan
differentieras

-

Föreslå åtgärder som ökar det lokala inflytandet

-

Föreslå de författningsändringar som krävs i dagens
strandskyddsregler som krävs för att den variationen av skyddsbehov
ska få genomslag

-

Utvärdera den nuvarande strandskyddslagstiftningen med avseende
på hur ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i olika
delar av Sverige

Vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå syftena med reformen
enligt ovan (ett differentierat, ändamålsenligt och legitimt strandskydd)
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Utredningens slutsatser är att lättnader i strandskyddslagstiftningen kommer
att kunna genomföras i stora delar av norra Sverige där det överlag är en gles
bebyggelsestruktur, lågt exploateringstryck och god tillgänglighet till
oexploaterade stränder. I södra Sverige kommer lättnader att kunna
genomföras mer begränsat utifrån olika lokala förutsättningar.
Utredningen påtalar att lättnaderna i strandskyddet inte får medföra risk för
överexploatering så att strandskyddets syften riskeras. Utifrån rådande
regelverk konstateras att LIS-möjligheten i kommunala översiktsplaner har
gett möjligheter till utveckling men att arbetsinsatsen inte står i paritet med
utfallet i de allra flesta kommuner. LIS-områden är således inte tillräckligt
effektivt som verktyg i syfte att främja utveckling inom landsbygder.
Årjängs kommun har, vid sidan av Säffle kommun, Karlstads kommun,
Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmlands län, fått möjlighet att yttra
sig över betänkandet av ovan nämnda utredning. Yttrandet har tagits fram av
Bygg och miljö, Samhällsbyggnad samt gemensamt med Säffle kommun
(Miljö- och byggförvaltningen). Dialog har också förts med Karlstads
kommun samt sakkunniga inom området under svarstiden.
Beslutsunderlag
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, Åmål och Årjängs
kommuners yttrande 2021-04-13
Miljöpartiet de Gröna i Årjäng förslag till remissvar 2021-04-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 33
Kommunarkitekten och bygg-och miljöchefens tjänsteskrivelse 2021-03-31
Förslag till remissvar 2021-03-31
Remiss- tillgängliga stränder- ett mer differentierat strandskydd
Yrkande
Anette Eriksson (C) yrkar med bifall av Daniel Markstedt (S) och Kristina
Kristiansson (S) på att remissvaret antas samt att Årjängs kommun även
ställer sig bakom det gemensamma yttrandet med Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, och Åmåls kommuner.
Jonas Ås (KD) yrkar på att Årjängs kommun ställer sig bakom det
gemensamma yttrandet med Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud,
Vänersborg, och Åmåls kommuner.
Lennart Bryntesson (MP) yrkar på att kommunstyrelsen antar Miljöpartiet de
Gröna i Årjängs förslag till remissvar.
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§ 23 forts.
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet
med Anette Eriksson (C) m.fl. yrkande. Ordförande ställer sedan Jonas Ås
(KD) yrkande mot Lennart Bryntessons (MP) yrkande och finner att
kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Jonas Ås (KD) yrkande.
Ordförande ställer slutligen Anette Eriksson (C) m.fl. yrkande mot Jonas Ås
(KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anette
Eriksson (C) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs och verkställs enligt följande propositionsordning, JA för
Anette Eriksson (C) m.fl. förslag och NEJ för Jonas Ås (KD) förslag.
Omröstningsresultat
Resultatet utfaller med 5 röster för JA och 5 röster för NEJ och 1 avstår.
Ordförande har utslagsröst.
Reservation
Jonas Ås (KD), Mikael Olsson (M) och Bengt-Olof Lorentzon (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Lennart Bryntesson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Remissvaret antas.
2. Årjängs kommun ställer sig även bakom det gemensamma yttrandet
med Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, och
Åmåls kommuner.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt, Miljödepartementet
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§ 24

Dnr KS/2020:269

Begäran om planbesked för ändring av Detaljplan
Källhultet (Töcksmarks Bön 1:226, 1:376 samt del av
1:420 och 1:399
Sammanfattning
Töcksfors Emballage AB har inkommit med en ansökan om planbesked för
ändring av befintlig detaljplan. Motivet till ansökan är att ändra gällande
användning för att anlägga en personalparkering inom gångavstånd till
Norbag AB. Marken är i gällande detaljplan planlagd som allmän platsmark,
orörd naturmark.
Marken har redan beretts med ett lager grus och nyttjas som parkering. Ett
tidsbegränsat bygglov på 10 år har sedan beviljats av Bygg- och
miljönämnden, 2020-09-16.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra parkering i anslutning
till befintlig verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 34
Samhällsbyggnadschefen och kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2021-0208
Plan PM
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked enligt ansökan
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att upprätta, handlägga och
anta detaljplanen.
3. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL.
4. Plankostnadsavtal tecknas med exploatören.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt, samhällsbyggnadschef, bygg- och miljönämnden
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§ 25

Dnr KS/2020:78

Ändring av detaljplan för Kallnäset- antagande
Sammanfattning
2019-09-04 gavs av kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en detaljplan för
Kallnäset i syfte att uppföra en ny förskola i området. För Kallnäset finns
sedan tidigare en detaljplan vilken medger en mindre förskola.
Planen sändes ut på samråd enligt standardförfarande enligt PBL 2010:900
mellan 2020-05-20 till och med 2020-06-15. Under denna tid skedde samråd
med berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt
berörda sakägare och andra med väsentligt intresse av planen.
Under samrådstiden inkom totalt sex (6) skriftliga yttranden.
Samrådsredogörelsen redovisar de skriftliga synpunkterna som har inkommit
samt kommunens kommentarer. Inkomna synpunkter, framförallt från
Länsstyrelsen samt Lantmäteriet har lett till vissa justeringar och
förtydliganden av planen inför granskning.
Under tiden 2020-09-25 till och med 2020-10-23 har planen ställts ut för
granskning. Under granskningstiden har skriftliga synpunkter kommit in från
fyra instanser. Planen har efter granskningen justerats och tydliggjorts något
som ett resultat av de inkomna yttrandena. Det finns inga kvarstående
synpunkter.
Förvaltningen bedömer att planhandlingarna med gjorda ändringar enligt
granskningsutlåtandet nu kan antas i enlighet med PBL.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 35
Samhällsbyggnadschefen och kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2020-1104
Granskningsutlåtande till Ändring av Detaljplan för Kallnäset, 2020-11-04
Plankartan till Ändring av Detaljplan för Kallnäset, 2020-10-30 –
antagandehandling
Planbeskrivning till Ändring av Detaljplan för Kallnäset, 2020-10-30 –
antagandehandling
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Granskningsutlåtandet och antagandehandlingar för ändring av
detaljplan för Kallnäset, godkänns.
2. Ändringar av detaljplan för Kallnäset, antas.
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§ 26

Dnr KS/2021:53

Upphandling förvaltning av skogsvård i Årjängs
kommun
Sammanfattning
Då kommunen äger tätortsnära skog och också är ansvarig för stiftelseskog
så behöver det fattas beslut om hur skogen ska förvaltas. Då skogsvården är
tidskrävande och kräver kunskap i hur man driver skog föreslår
Samhällsbyggnadsavdelningen att upphandling sker samt att till detta
upprätta ett Skogsråd, där representanter från politiken ingår.
Arbetsgruppen för stiftelserna Anders och Karl Olsson samt Abel Enokssons
donationsfond har getts möjlighet att yttra sig i ärendet till dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Yttrande från arbetsgruppen för stiftelserna Anders och Karl Olsson samt
Abel Enokssons donationsfond 2021-04-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 38
Samhällsbyggnadschefen och gatuchefens tjänsteskrivelse 2021-02-19
Kommunstyrelsens beslut
1. En förvaltare av kommunens- och stiftelsernas skog upphandlas.
2. Ett skogsråd upprättas där representanter från politiken ingår.
3. En gång per år informerar samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans
med skogsförvaltaren kommande och genomförda åtgärder till rådet.
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Dnr KS/2019:113

Svar medborgarförslag mötesplats Töcksfors
Sammanfattning
Under våren 2019 inkom ett medborgarförslag om att skapa en mötesplats i
Töcksfors. I förslaget beskrivs att det i Töcksfors inte finns någon naturlig
mötesplats utomhus för alla åldrar och att man istället ”hänvisas” till
exempelvis shoppingcentran. Man vill att kommunen ska titta på möjligheten
att iordningställa ytan Töcksmarks Bön 1:239 samt intilliggande fastighet
Töcksmarks Bön 3:175. Fastigheternas placering bifogas i kartbilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 39
Samhällsbyggnadschefen och gatuchefens tjänsteskrivelse 2020-07-07
Barnchecklista
Kartbilaga
Medborgarförslag 2019-02-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Gatuchefen får i uppdrag att undersöka vilket område som beskrivs
som bäst lämplig för placering av mötesplats Töcksfors.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
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Dnr KS/2021:55

Taxor rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Sammanfattning
Kommunens nuvarande avtal med Sotarhuset i Årjäng AB avseende
entreprenad för rengöring och brandskyddskontroll löper ut den 30 juni
2021. Ny entreprenör har upphandlats enligt lag (2016:1147) om
upphandling av koncessioner (LUK). Tilldelningsbeslut har fattats för
vinnande anbud med ett timpris för rengöring på 480 kr, exklusive moms
och ett timpris för brandskyddskontroll på 736 kr, exklusive moms.
Entreprenör för tiden 2021-07-01 till 2026-06-30 med möjlighet till 3x1 års
förlängning blir enligt upphandlingen Sotarhuset i Årjäng AB. Avtal med
entreprenören har tecknats med förbehållet att kommunfullmäktige
godkänner de nya taxorna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 41
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2021-02-19
Arbetsordning
Lokala föreskrifter om frister för rengöring
MSBFS 2014_6
Taxevillkor brandskyddskontroll
Taxevillkor rengöring
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för rengöring (sotning) antas enligt upprättat förslag
Taxevillkor för rengöring med frister enligt lokala föreskrifter för
rengöring för att gälla from 2021-07-01.
2. Taxa för brandskyddskontroll antas enligt upprättat förslag
Taxevillkor för brandskyddskontroll med frister enligt MSBFS
2014_6 för att gälla from 2021-07-01.
3. Ingångsvärden för timpris rengöring 600 kr (480 kr exklusive moms).
Ingångsvärde för timpris brandskyddskontroll 920 kr (736 kr
exklusive moms).
4. Entreprenören äger rätt att varje år fastställa ny avgift gällande från 1
juli med höjning enligt den procentsats som anges i det centralt
publicerade sotningsindexet. Ny avgift ska meddelas
kommunstyrelsen.
5. Kommunens nuvarande taxevillkor för rengöring och
brandskyddskontroll ska upphöra att gälla 2021-06-30.
6. Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll antas.
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§ 29

Dnr KS/2021:74

Fördelning av lönestrategiska medel 2021
Sammanfattning
Personalchefen har fått i uppdrag att samråd med kommunchefens
ledningsgrupp, utarbeta förslag till löneöversynsdirektiv 2021
Lönesättningen i Årjängs kommun vilar på tre grunder
Vad: Arbetets svårighetsgrad, och de krav som det ställer på medarbetaren
Hur: Arbetstagaren personligen, dvs medarbetarens arbetsinsatser, hur
arbetet utförs samt
Marknadsläget i omvärlden
Mot bakgrund av den löneanalys som gjorts föreslås att Kommunstyrelsens
lönestrategiska satsningar görs inom ramen för ordinarie löneöversyn 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 42
Personalchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-24
Rapport, Löneöversynsdirektiv 2021
Bilaga 1 Löneanalys Årjängs kommun mars 2021
Kommunstyrelsens beslut
Att lönestrategiska satsningar görs inom ramen för ordinarie löneöversyn
2021samt att anta löneöversynsdirektiv 2021.
Jäv
Robin Karlsson (L) och Kristina Kristiansson (S) deltar inte på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Personalchef
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§ 30

Dnr KS/2021:40

Remiss- Folhälsoplan 2021-2029
Sammanfattning
Region Värmland har tagit fram en plan för folkhälsoarbetet i Värmland som
sträcker sig mellan 2021-2029.
Folkhälsoplanens mål är att man tillsammans ska skapa ett strukturerat och
långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Region Värmland och länets
kommuner är centrala aktörer i folkhälsoarbetet. Folkhälsoplanen ska
vägleda beslutsfattare och verksamhetsföreträdare och utgöra underlag vid
politiska prioriteringar och beslut. Syftet är också att synliggöra hälsans
bestämningsfaktorer.
Den föreslagna Folkhälsoplanen beskriver en helt ny organisering av
folkhälsoarbetet med en plattform som bas. En ny organisering som kommer
att kräva mycket tid och resurser innan den är etablerad på alla nivåer.
Eftersom det redan finns ett gott, väletablerat samarbete mellan regionen och
kommunerna i folkhälsofrågor genom Nya perspektiv bör planen ta sin
utgångspunkt i detta gemensamma arbete och anpassas till den struktur som
redan är etablerad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 43
Kommunchefen och kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2021-03-23
Förslag till remissvar 2021-03-22
Remiss folkhälsoplan 2021-2029
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Remissvaret antas.
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Dnr KS/2021:101

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan.
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i
Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan,
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa
förslag samråds under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021.
Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten
senast den 30 april 2021.
Bygg- och miljöchefen fick i uppdrag till dagens sammanträde att ta fram ett
förslag till överprövning samt ett förslag till remissvar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31 § 44
Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer
Yrkande
Anette Eriksson (C) yrkar på att remissvaret antas med följande tillägg i
stycke två, ”att den lokala elförsörjningen är viktig i kris”, samt en text enligt
följande: ”det finns ingen konsekvensanalys för vad alla dessa åtgärder
skulle innebära för kommunerna” samt ett tillägg att ”Riksdagens beslut om
att man ska utnyttja så många undantag som möjligt om det är omöjligt eller
medför orimliga kostnader, Vattenmyndigheten tar inte detta i beaktande”.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget angående överprövning av Vattenmyndigheten för
västerhavets vattendistrikts samrådsunderlag antas.
2. Remissvaret antas med följande tillägg: tillägg i stycke två, ”att den
lokala elförsörjningen är viktig i kris”, samt en text enligt följande:
”det finns ingen konsekvensanalys för vad alla dessa åtgärder skulle
innebära för kommunerna” samt ett tillägg att ”Riksdagens beslut om
att man ska utnyttja så många undantag som möjligt om det är
omöjligt eller medför orimliga kostnader, Vattenmyndigheten tar inte
detta i beaktande”.
Beslutet skickas till
Bygg- och miljöchef
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