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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 48

Dnr

Fastställande av föredragningslista
Utsänd föredragningslista, godkänns med följande tillägg:
- Ett extra ärende ”Remiss- gällande förslag till ändring av
riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott ÅM20191592- Värmland, Dalarna och Örebro län efterlyser skarpare verktyg
med anledning av högt spelande musik från fordon” läggs till
föredragningslistan.
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 49

Dnr KS/2021:128, KS/2021:72

Ärenden för kännedom
Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-02 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Överförmyndarnämnden statistik april 2021
2. Överförmyndarnämnden ekonomisk prognos april 2021
3. Överförmyndarnämnden statistik maj 2021
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 50

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-02 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2021-05-12, 202105-26
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 51

Dnr KS/2020:323

Tertialrapport per 2021-04-30- kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har en årsprognos på -98 tkr per 2021-04-30. Avvikelsen
beror på hemsändningsbidrag -350 tkr som täcks av socioekonomiska medel
+150 tkr, arvoden gode män Överförmyndarnämnd -200 tkr, Smolmarks
skola -270 tkr, Särskilt boende +270 tkr, partiell föräldraledighet +200 tkr,
arvoden kommunfullmäktige och revision +80 tkr, lönebidrag +30 tkr och
torghandel -8 tkr.
Kommunstyrelsen har uppnått 14 av 23 mål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 64
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Tertialrapport 2021 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Tertialrapport per 2021-04-30- kommunstyrelsen, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 52

Dnr KS/2021:175

Tertialrapport per 2021-04-30- Årjängs kommun
Sammanfattning
Prognos på helår visar ett resultat på +20,8 mnkr. Det är 13,7 mnkr bättre än
budget.
Prognos för balanskravsresultatet är +17,8 mnkr. Reglering av värdepapper
finns inte med i balanskravsresultatet. Marknadsvärdet på kommunens
värdepapper är vid avstämningen den 30 april + 3,0 mnkr högre i jämförelse
med värdet vid årsskiftet.
Av kommunens fyra fokusområden förväntas två uppfyllda och två delvis
uppfyllda under året.
Av kommunens fyra finansiella mål förväntas två vara uppfyllda under året.
Stöd och omsorgsnämnden fick i uppdrag att återredovisa åtgärder för att
hantera underskottet till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse 2021-05-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 65
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-19
Tertialrapport 2021-04-30
Tertialrapport mål 2021-04-30
Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar på följande tillägg till beslut:
-

Investeringsbudgeten för kultur- och fritidsnämnden utökas med
300 000 kr för innevarande år för inköp av is-sarg.

-

Stöd- och omsorgsnämndens budget förstärks med 8 miljoner kr för
innevarande år och skatter och statsbidrag ökas med lika mycket.

-

I förstärkningen ingår att förbättra utemiljön vid våra äldreboenden
och inköp av möbler inför byte av entreprenör samt en ökning av
antalet sommarjobb.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen från stöd- och omsorgsverksamheten, godkänns.

Forts.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-06-02

§ 52 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tertialrapport per 2021-04-30- Årjängs kommun, godkänns.
2. Investeringsbudgeten för kultur- och fritidsnämnden utökas med
300 000 kr för innevarande år för inköp av is-sarg.
3. Stöd- och omsorgsnämndens budget förstärks med 8 miljoner kr för
innevarande år och skatter och statsbidrag ökas med lika mycket.
4. I förstärkningen ingår att förbättra utemiljön vid våra äldreboenden
och inköp av möbler inför byte av entreprenör samt en ökning av
antalet sommarjobb.
Beslutet skickas till
Stöd- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 53

Dnr KS/2021:64

Budget 2022-2024
Sammanfattning
Tidsplan för projekt simhall har ändrats vilket får som effekt att driftsplan,
resultatplan samt kassaflöde har förändrats i jämförelse med underlagen från
budgetberedningens möte den 31 mars. Därtill återfinns i underlaget ny
skatteprognos från 29 april.
Driftsplanen har utgångspunkt i beslut om preliminära ramar korrigerat med
ny beräkning av kompensation för kultur och fritidsnämnden utifrån den
förändrade tidsplan samt även förändrat behov. Samtliga nämnder har därtill
justerats för kapitaltjänstkostnader, vilket är neutralt för samtliga.
Resultatplan samt kassaflöde har korrigerats från senaste flerårsplan
avseende ny tidsplan simhall och ny skatteprognos.
Resultaten är efter korrigering följande:
2022= 17 mkr (2,6 % av summa skatter/statsbidrag)
2023= 14,0 mkr (2,1 % av summa skatter/statsbidrag)
2024= 12,6 mkr (1,8 % av summa skatter/statsbidrag)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 66
Oppositionens förslag (KD, M, L) 2021-05-27
Majoritetens förslag (S,C, MP) 2021-05-26
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-04-29
Ramfördelningsmodell Budgetberedning 12 maj
Investeringsbudget 2022-2024 12 maj
Kassaflöde 2022-2024 12 maj
Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Anette Eriksson (C) och Lennart
Bryntesson (MP) bifall till majoritetens förslag till budget 2022-2024.
Jonas Ås (KD) yrkar med bifall av Mikael Olsson (M), Robin Karlsson (L)
och Mikael Strifors (SD) bifall till oppositionens förslag till budget 20222024.
Propositionsordning
Ordförande ställer majoritetens förslag mot oppositionens förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens budgetförslag.
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 53 forts.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs enligt följande propositionsordning: JA för
majoritetens förslag till budget och NEJ för oppositionens förslag till budget.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med följande resultat: 6 röster för JA och 5 röster för
NEJ.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftsplan 2022 fastställs till:
- Bygg och miljönämnden 5 649 tkr
- Kommunstyrelsen 117 383 tkr
- Kultur och fritidsnämnden 18 320 tkr
- Barn och utbildningsnämnden 263 811 tkr
- Stöd och omsorgsnämnden 235 952 tkr
- Justering finans drift 10 000 tkr
- Centralt utrymme lönesatsning 0 tkr
- Avgår internredovisning – 53 173 tkr
- Avskrivningskostnad 40 900 tkr
- Nedskrivningskostnad 0 tkr
Verksamhetens nettokostnader 638 842 tkr
2. Skattesatsen för 2022 fastställs till 21,97 kr.
3. Låneramen för 2022 fastställs till 304 mnkr.
4. Investeringsbudget för år 2022 fastställs till 37 700 tkr.
5. Det finansiella målen för 2022 fastställs till;
- Resultatnivå på 2,6 % av summa skatter och statsbidrag.
- Soliditet överstiger 50 %.
- Utveckling av nettokostnad understiger skatteutvecklingen.
6. Koncernmål med tillhörande målindikatorer fastställs enligt
budgetdokument 2021-05-19.

Forts.
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 53 forts.
Flerårsplan 2023-2024
1. Flerårsplan för drift 2023-2024 fastställs till:
2023 (tkr)
Bygg och miljönämnden

2024 (tkr)

5 649

5 649

116 183

114 333

18 320

17 570

Barn och utbildningsnämnden 261 311

258 451

Stöd och omsorgsnämnden

235 952

235 952

- Justering finans drift

11 000

11 000

- Ökning ram

15 069

31 269

Avgår internredovisning

- 53 173

- 53 173

Avskrivningskostnad

41 100

48 400

Nedskrivningskostnad

600

1 000

Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden

Verksamh. nettokostnader

652 011

670 451

2. Låneramen för 2023 fastställs till 424 mnkr.
3. Låneramen för 2024 fastställs till 389 mnkr.
4. Årets resultat för 2023 budgeteras till 14 041 tkr.
5. Årets resultat för 2024 budgeteras till 12 646 tkr.
6. De finansiella målen för 2023 och 2024 fastställs till;
- resultatnivå 2,1 % av summa skatter och statsbidrag för 2023 och 1,8 % av
summa skatter och statsbidrag för 2024.
Reservation
Jonas Ås (KD), Bengt-Olof Lorentzon (KD), Mikael Olsson (M), Robin
Karlsson (L) och Mikael Strifors (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 54

Dnr KS/2021:49

Årsbokslut 2020- Samordningsförbundet BÅDESÅ
Sammanfattning
Årsredovisning för samordningsförbundet har översänts till kommunen.
Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland,
Västragötalandsregionen samt kommunerna Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle och Årjäng som medlemmar.
Samordningsförbundets uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd
och rehabilitering till egen försörjning.
Upprättad årsredovisning avseende 2020 visar ett resultat på +0,6 mnkr.
Resultatet påverkas i hög grad av rådande pandemi.
För 2020 uppgår det egna kapitalet till 1,7 mnkr vilket innebär att förbundet i
överskrider rekommendationen som innebär att eget kapital skall motsvara
max 20 % i förhållande till erhållna bidrag. Det egna kapitalet motsvara 34
%.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 67
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-04-23
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020, Samordningsförbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, DalsEd, Säffle, Årjäng 2020 godkänns.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
Jäv
Daniel Schützer (S) deltar inte på grund av jäv.
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2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 55

Dnr KS/2021:172

Årsbokslut 2020- Stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg, DVVJ
Sammanfattning
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare.
Årets resultat 2020 visar ett överskott på +363 tkr. Det är en klar förbättring
av resultatet i jämförelse med förra året. Bengtsfors samt Melleruds kommun
har under 2020 lämnat ett förstärkt driftsbidrag på totalt 800 tkr.
Stiftelsens soliditet är 35 % och en minskning från förra året.
Försäljning av tågtrafik har minskat med 54 % i jämförelse med 2019.
Försäljningen från dressinverksamheten har ökat med 10 % i jämförelse med
förra året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 68
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg år 2020
godkänns.
2. Styrelsen för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg beviljas
ansvarsfrihet för år 2020.
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2021-06-02

Kommunstyrelsen

§ 56

Dnr KS/2021:176

Årsbokslut 2020- Dalslands kanals framtida bestånd
Sammanfattning
Årsredovisning för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har översänts
till kommunen. Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av
Kanalbolagets driftsunderskott och till att bevara kanalen för framtiden.
Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna
erhållna medlen överförts till Dalslands kanal AB som aktieägartillskott.
Koncernredovisningen omfattar förutom moderföretaget de delägda
dotterbolagen Dalslands Kanal AB och Kanalaktiebolaget Stora Lee-Östen.
Stiftelsens resultat för 2020 är på +13 mnkr. Lämnade aktieägartillskott till
Dalslands kanal AB är under året 13 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 69
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020, Stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Stiftelsen Dalslands kanal 2020 godkänns.
2. Styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd beviljas ansvarsfrihet
för år 2020.
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Kommunstyrelsen

§ 57

Dnr KS/2021:107

Utvecklingskontor i Västra Värmland
Sammanfattning
Rådande situation med stängd gräns har lett till ett ansträngt läge för
gränskommunerna. Det har därför utarbetats två förslag. Ett för att stärka
invånarnas möjligheter till ett hållbart, varierande och tryggt arbetsliv med
ökad livskvalitét och framtidstro samt ett för att stärka näringslivet genom att
bidra till långsiktig, hållbar utveckling och snabbare återhämtning efter
pandemin.
Förslaget innebär etablering av Utvecklingskontor Västra Värmland via två
regionala projekt som riktar sig till näringslivet och invånare i fyra
kommuner.
De samverkande parterna är Region Värmland samt Arvika kommun, Eda
kommun, Torsby kommun och Årjängs kommun.
Projektägare är Arvika Näringslivscentrum.
Finansieringen bygger på att halva kostnaden betalas av Region Värmland
och halva kostnaden av de fyra kommunerna med en fördelningsnyckel med
en mindre fast del och en större rörlig del som baseras på invånarantalet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 70
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-04-26
Projektbeskrivning Utvecklingskontor
Kostnad- finansieringskalkyl
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun deltar i projektet Utvecklingskontor i Västra Värmland.
2. Budget för finansiella kostnader år 2021 sänks med 133 tkr.
3. Budgetram för Kommunstyrelsen år 2021 ökar med 133 tkr.
4. Budget för Utvecklingskontor Västra Värmland tilldelas
Kommunstyrelsens driftsbudget för år 2022 med 266 tkr och 105 tkr för år
2023.
Beslutet skickas till
Region Värmland
Arvika, Eda, Torsby kommuner
Kommunchefen
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Kommunstyrelsen

§ 58

Dnr KS/2020:230

Riktlinje för investeringsbidrag för föreningarrevidering
Sammanfattning
Riktlinjen för investeringsbidrag för föreningar antogs av kommunstyrelsen
2020-10-07 § 143.
Kommunchefen fick i uppdrag på kommunstyrelsens sammanträde 2021-0505 § 38 att revidera riktlinjerna för investeringsbidrag till föreningar
gällande underlag som ska bifogas ansökan.
Verksamheten föreslår att senast upprättade årsredovisning från föreningen
ska bifogas ansökan om investeringsstöd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 71
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-10
Förslag till revidering gällande riktlinje för investeringsbidrag 2021-05-10
Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 38
Riktlinje för investeringsbidrag, nu gällande
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinje för investeringsbidrag revideras med följande tillägg:
-

Under rubrik 2 ”ansökan” läggs ”senast upprättade årsredovisning”
till som underlag som ska bifogas ansökan.

Beslutet skickas till
Kommunchef, ekonomichef, kultur- och fritidschef
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Kommunstyrelsen

§ 59

Dnr KS/2020:77

Uppföljning internkontroll 2020- Årjängs kommun
Sammanfattning
Arbetet med den interna kontrollen är under ständig utveckling. Det är en
viktig del av kommunens kvalitetsutvecklingsarbete att löpande planera,
bedöma, minimera, granska och följa upp risker i verksamheterna. Fel/brister
som upptäcks ska användas som en indikator på förbättringsområden.
2020 års internkontroller omfattade totalt 33 st granskningsmoment.
Resultatet visar att 45 % av granskningarna genomförts utan avvikelser, och
att 42 % av granskningarna visar mindre avvikelser.
Två granskningar har visat på större avvikelser. Båda ligger inom barn och
utbildningsnämndens internkontroll. Det ena är uppföljning av det
kommunala aktivitetsansvaret som visar att kommunen haft svårt att klara
uppdraget under år 2020 när aktiviteter inte kunnat genomföras i önskad
utsträckning. Det andra gäller rätt till simundervisning i grundskolan, som
också varit svår att genomföra med stängd simhall och Covid-restriktioner
för både resor och trängsel.
Två granskningsmoment har inte genomförts och det gäller
medarbetarundersökningen som inte genomförts under år 2020.
Antal
gransknings
moment

Granskning
utan
avvikelser

Mindre
avvikelser

Större
avvikelser

Granskning
ej
genomförd

Kommunstyrelsen

10

4

6

-

-

Kultur- och
fritid

4

3

1

-

-

Stöd och
omsorg

6

1

4

-

1

Bygg och
miljö

2

1

1

-

-

Barn och
utbildning

11

5

3

2

1

33

15

14

2

2

TOTALT

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 72
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Uppföljning internkontroll 2020 alla nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17 (33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-06-02

§ 59 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppföljning av internkontroll 2020 för Årjängs kommun, godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Dnr KS/2021:174

Barnbokslut 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljningen sammanställs i ett särskilt
barnbokslut. Det gemensamma barnbokslut har till uppgift att ge en
helhetsbild av hur verksamheterna arbetar med barn och ungas rättigheter.
Det är ett viktigt verktyg för att synliggöra barn och ungas livssituation.
Det finns mycket att vara stolt över när det kommer till arbete med barnets
rättigheter i Årjängs kommun. Arbetet med att synliggöra barnets rättigheter
inom de olika verksamhetsprocesserna går stadigt framåt, vilket är viktigt för
barn och unga som medborgare. Trots att arbetet kommit långt finns det
alltid saker att förbättra för att tillgodose barnens rättigheter utifrån
barnkonventionen
Under 2020 har Covid-19 pandemin påverkat hela samhället. Beslut som har
fattats för att minska smittspridningen har haft stor påverkan på barn och
ungas situation. Det blir under 2021 viktigt att systematiskt arbeta för att
säkerställa att barn och ungas rättigheter blir tillgodosedda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 73
Kvalitetsutvecklaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-11
Barnbokslut 2020 dat 2020-05-10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barnbokslut för 2020 antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Dnr KS/2021:180

Arbetsordning för kommunens skogsråd
Sammanfattning
I samband med upphandling av en skogsförvaltare för den kommunala
skogen beslutade Kommunstyrelsen att ett skogsråd skulle tillsättas.
Samhällsbyggnadsavdelningen har nu tagit fram en arbetsordning för
skogsrådet.
Gatuchefen fick i uppdrag att till dagens sammanträde revidera
arbetsordningen under punkt 1.1 inledning, ersätta ”från styrelsen” till ”från
politiken” samt under punkt 1.4.2 Sammansättning ersätta ”3 ledamöter” till
”3-5 ledamöter”. Meningen ”Alla ledamöterna skall vara från
Kommunstyrelsen varav en från oppositionen”, tas bort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 74
Gatuchefen och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Kommunstyrelsen 2021-04-14 § 26
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar arbetsordningen för skogsrådet.
2. Magnus Andreasson (L), Lars Eriksson (C) och Martin Larsson (MP)
föreslås till medlemmar i skogsrådet.
Beslutet skickas till
Gatuchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Dnr KS/2021:155

Vattenförsörjning Töcksfors
Sammanfattning
Kommunen har utmaningar med vattenförsörjningen i Töcksfors.
Miljöprövningen av ny eller utökad vattentäkt kommer att ta flera år i
anspråk. För att inte tappa tid och riskera den redan ansträngda
vattenförsörjningen föreslår verksamheten att arbetet med en utbyggnad av
befintligt vattenverk påbörjas snarast. Verksamheten bedömer att den
billigaste och bästa lösningen är att bygga ut verket oavsett om det behövs
använda en ny vattentäkt, i första hand vid Töck eller Foxen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 75
VA/renhållningschefen och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 202104-26
Kostnadskalkyl 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Anbud på utbyggnad av vattenverket i Töcksfors skall tas in.
2. Verksamheten arbetar utifrån den förslagna planen. Ekonomiska
beslut tas när anbud har inkommit.
Beslutet skickas till
VA/renhållningschef, samhällsbyggnadschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr KS/2020:344

Svar på motion- Översyn av öppettider på kommunens
återvinningsstationer
Sammanfattning
Moderaterna har i motion till kommunfullmäktige önskat en översyn av
öppettider på kommunens återvinningsstationer, och jämfört med
öppettiderna i Eda kommun.
Det finns inga formella hinder för att öka öppettiderna, däremot är det
förenat med en kostnad. Öppettider i jämförelse med Eda kommun skulle
medföra en kostnadsökning på ca 3 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 76
VA/renhållningschefen och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 202105-06
Motion 2020-12-03
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för komplettering och undersökning av samarbete
med kommunens Arbetsmarknads- och integrationsverksamhet (AMI).
Beslutet skickas till
VA/Renhållningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Dnr KS/2020:86

Svar på motion- Åtgärder mot hög värme på särskilt
boende
Sammanfattning
En motion har inkommit beträffande solskyddad utemiljö samt
persienner/markiser till äldreboenden i kommunen. Enligt gällande
gränsdragningslista så åligger det verksamheten att ordna med
persienner/markiser.
Vem som ansvarar för olika inventarier i en fastighet mellan hyresgäst och
hyresvärd regleras av en gränsdragningslista. Listan som Årjängs kommun
använder är samma som används i andra kommuner och har sin grund i
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Solskydd, insynsskydd och fläktar
är något som alltid faller på hyresgästen medan ventilationen och ev.
kylaggregat är hyresvärdens ansvar. Fastighetsavdelningen har häromåret
kompletterat med solskydd på vissa fönster på Kvarnåsen trots att detta
enligt gränsdragningslista åligger verksamheten. Beträffande utomhusmiljön
kommer fastighetsingenjören tillsammans med verksamhetschefen för stöd
och omsorg under juni att gå igenom förbättringar av utemiljön både
gällande Kvarnåsen och Solgården.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 77
Fastighetsingenjören och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 202105-11
Motion 2020-02-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Gränsdragningslistan som finns ska vara det styrande dokumentet.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr KS/2020:201

Svar på motion- Kostnaden för boende på särskilt
boende
Sammanfattning
Liberalerna i Årjäng har överlämnat en motion angående kostnaderna för att
bo på särskilt boende i Årjängs kommun. Boendeformen kräver att den
enskilde får ett beviljat biståndsbeslut. Den enskilde får en lägenhet tilldelad.
Kostnaden för den enskilde beräknas på antal m2 vilket leder till att det
skiljer en del på hyrorna för de som bor på boendena i kommunen.
Motionären anser inte att det är rimligt att hyressättningen kopplas till ytan
den boende nyttjar, eftersom man själv inte väljer rum. Förslaget i motionen
innebär att kommunen ser över möjligheten till en mer rättvis hyressättning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 78
Stöd- och omsorgsnämnden 2021-05-05 § 38
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22 § 78
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2021-03-24
Motion från Liberalerna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En översyn av avgifter och taxor görs inför det beslut som ska fattas
gällande avgifter för 2022.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Dnr KS/2019:168

Svar på medborgarförslag- Bostäder i kommunal regi
bör införa "Huskurage"
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats om att bostäder i kommunal regi borde
införa Huskurage. Det kan vara ett verktyg för grannar i bostadsområden att
ingripa och agera vid våld i nära relation, genom att en policy som uppmanar
grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa upprättas
genom styrelse, förening eller hyresvärd.
Stöd- och omsorgsnämnden har yttrat sig i ärenden och ser positivt på
initiativet.
Inom socialtjänsten ser man ett ökat problem med våld i nära relationer där
det ofta även finns barn som bevittnar våld. Kan detta avvärjas i så stor
utsträckning som möjligt genom att kommunen anammar ”huskurage” så är
det positivt för alla i kommunen.
Ansvaret för att detta kommer till stånd ligger på det kommunala
bostadsbolaget, som får hantera frågan. Uppmaning kan riktas till
hyresgästernas organisation som en form av grannsamverkan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 79
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-19
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-09-05 § 69
Medborgarförslag 2019-04-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansvaret för att föra diskussionen gällande huskurage tilldelas
kommunens bostadsbolag.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr KS/2021:98

Remiss- Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
2021-2025
Sammanfattning
Länsstyrelsen Värmland har tagit fram ett förslag på ett regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen som ska gälla mellan åren 2021–2025. Syftet
med åtgärdsprogrammet är att öka förutsättningarna att nå de nationella
miljökvalitetsmålen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 81
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Missiv Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025
Prioriterade åtgärdsområden och åtgärdsförslag
Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
Redovisning miljööverenskommelsen 2018–2020 Årjängs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun deltar i miljööverenskommelsen.
2. De prioriterade åtgärdsområdena är väl lämpade.
3. En förutsättning för att delta är att kommunen inte redan i detta
inledningsskede måste bestämma vilka åtgärdsområden eller vilka
åtgärder den ska prioritera. Detta bör istället kunna beslutas under
projektets gång och därmed vara ett levande dokument, där åtgärder
kan ske utefter behov och resurser. Kommunerna har t.ex. möjlighet
att söka både LOVA och LONA bidrag under projekttiden och
beroende på bidrags beviljande eller icke beviljande så kan de olika
åtgärderna variera.
4. Ja, vår verksamhet har möjlighet att delta i arbetet.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Värmland
Bygg- och miljöchef

Justerandes sign
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§ 68

Dnr KS/2021:61

Upplåtelse av mark för jakträtt (ungdomars möjlighet
till jakt i kommunen)
Sammanfattning
2018-03-06 inkom en motion från centerpartiet där man ville tillsätta en
arbetsgrupp gällande ungdomars möjlighet till jakt i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 § 98 att bifalla motionen.
2020-11-25 §152 utsåg kommunstyrelsens arbetsutskott en arbetsgrupp för
att utreda möjligheterna.
I Sverige löser ca 300 000 personer statligt jaktkort varje år och man ser idag
en ökning av jaktintresset i hela landet. Jaktintresset har stadigt ökat bland
landets ungdomar och så även i Årjängs kommun. Det man kan se är att de
ungdomar där jaktbar mark inte finns inom familjen har mycket svårare att
utveckla detta fritidsintresse.
Årjängs kommun har markarealer som uppfyller kraven för en jakträtt inom
två olika viltvårdsområden i kommunen samt större delen av areal till
ytterligare en jakträtt. Även inom två andra viltvårdsområden i kommunen
uppfyller man större delen av arealen som krävs för en jakträtt. De områden
som inte uppfyller arealkraven skulle kunna upplåtas som en del i jakträtt om
en person har tillgång till övrig del av arealen.
Arbetsgruppen, som utsågs av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25 §
152, har utrett olika möjliga tillvägagångssätt för att kunna underlätta för
ungdomar att jaga i kommunen.
Arbetsgruppen har kommit fram till följande förslag:
•

Endast personer mantalsskrivna i Årjängs kommun ska vara
berättigade till upplåtelse av jakträtt.

•

Ungdomar i ålder 18-25 år ska vara prioriterade.

•

Om det inte finns intresse från ungdom ska jakträtten kunna upplåtas
till mantalsskriven invånare i ålder från 26 år och uppåt.

•

Upplåtelsen ska vara giltig för jaktåret och upplåtelsen ska endast
gälla för ett jaktår per person, turlista upprättas.

Arbetsgruppen föreslår följande prissättning vi upplåtelse av jakträtt:

Justerandes sign

•

Ungdom 18-25 år – All jakt 1000 kr, Vuxen 26 år och äldre - 2400 kr

•

Ungdom 18-25 år – Älg 600 kr, Vuxen 26 år och äldre – 1600 kr

•

Ungdom 18-25 år – Övrig jakt 500 kr, vuxen 26 år och äldre – 1500

Utdragsbestyrkande
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2021-06-02

§ 68 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 82
Administrativa chefen och nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-05-19
Beslut kommunfullmäktige 2020-09-28 § 98
Kommunstyrelsens beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen som ansvarar för kommunens
skogsförvaltning får i uppdrag att ta fram rutiner, administrera och
kommunicera jakträttsinnehav för ungdomar enligt arbetsgruppens förslag.
Beslutet skickas till
samhällsbyggnadschef

Justerandes sign
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§ 69

Dnr KS/2021:143

Överenskommelse för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Sammanfattning
I Värmland har ett arbete med revidering av lagstadgade
samverkansöverenskommelser pågått under 2020. Fram till idag har de tre
lagstadgade överenskommelser (psykiskt funktionsnedsatta personer, barn
som vårdas utanför det egna hemmet samt personer som missbrukar alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel
eller spel om pengar) hanterats i separata spår vad gäller upprättande,
implementering, beslutsnivå och uppföljning. Ambitionen är att samtliga
lagstadgade överenskommelser hanteras på liknande sätt vid nästa
revidering. Överenskommelsen som gäller personer med psykiska
funktionsnedsättningar i alla åldrar är nu reviderad och godkänd i
beredningsgruppen i Nya perspektiv. Överenskommelsen skickas härmed ut
till samtliga kommuner och Region Värmland med rekommendation att
antas politiskt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 83
Stöd- och omsorgsnämnden 2021-03-04 § 14
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-02-18 § 33
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Följebrev med reviderad överenskommelse
Samverkansöverenskommelse
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Överenskommelse för personer med psykisk funtionsnedsättning,
godkänns.
2. Årjängs kommun ställer sig positiv till att framtida revidering och
uppföljning samordnas, så även gemensam implementering.

Justerandes sign
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§ 70

Dnr KS/2020:126

Rapportering till IVO av ej verkställda gynnande beslutkvartal 4 2020
Sammanfattning
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 också rapportera detsamma till
Kommunfullmäktige.
Under fjärde kvartalet 2020 har Stöd och omsorg Årjängs kommun, två
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Ett angående särskilt
boende och ett avseende kontaktperson LSS.
De tio beslut avseende avbrott i insatser och som på nytt inte hade verkställts
inom tre månader gällande dagverksamhet för personer med demenssjukdom
(Oasen), har verkställts 2020-11-02.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 84
Stöd- och omsorgsnämnden 2021-03-04 § 18
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-02-18 § 37
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse, 2021-01-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Information om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS,
som 2020-12-31 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i
verkställighet pågått i mer än tre månader, godkänns.

Justerandes sign
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§ 71

Dnr KS/2021:144

Rapportering till IVO av ej verkställda gynnande beslutkvartal 1- 2021
Sammanfattning
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.
Under första kvartalet 2021 har Stöd och omsorg Årjängs kommun totalt 13
beslut som inte verkställt inom tre månader.
Nio ärenden rör dagverksamhet för personer med demenssjukdom, där det
varit avbrott i verkställigheten på grund av Covid-19, denna verksamhet har
öppnat igen.
Två ärenden rör kontaktperson enligt SoL på IFO, dessa har nu verkställts.
Två ärenden har ännu inte verkställts, de rör kontaktperson enligt LSS och
särskilt boende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 85
Stöd- och omsorgsnämnden 2021-05-05 § 40
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22 § 80
Social ansvarig samordnares tjänsteskrivelse, 2021-04-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Information om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet
pågått i mer än tre månader, godkänns.

Justerandes sign
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§ 72

Dnr KS/2021:178

Fullmäktigeberedning om arvoden och andra
ersättningar för mandatperioden 2023-2026
Sammanfattning
I enlighet med bestämmelserna i kommunallagens 4:e kapitel ska
kommunfullmäktige fatta beslut om vissa ersättningar som de
förtroendevalda förlorar på grund av uppdraget. Fullmäktige får även fatta
beslut om sammanträdesarvoden.
Det nuvarande reglementet för arvoden och andra ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda antogs av kommunfullmäktige i mars 2018 innan den
nya mandatperioden inleddes och det är därför lämpligt att ånyo göra en
genomlysning av reglementet. Utredningen har tidigare gjorts av en
fullmäktigeberedning vilket föreslås även inför den här genomlysningen.
Fullmäktigeberedningen ska bestå av förtroendevalda som sitter i
kommunfullmäktige med en representant från varje parti. Ett förslag till
direktiv för beredningen har upprättats som beskriver beredningens syfte och
mål, vilken tidsplan som gäller för beredningens arbete samt vilken budget
som anslagits för beredningens möten.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-26 § 86
Administrativ chef och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Förslag till direktiv till fullmäktigeberedning för en översyn av arvoden
m.m., dat. 2021-05-18
Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En tillfällig fullmäktigeberedning tillsätts i enlighet med direktiv för
fullmäktigeberedning om arvoden m.m.
2. Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun
ska tillämpas av beredningen.
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Kommunstyrelsen

§ 73

Dnr KS/2021:199

Remiss (17193006) - gällande förslag till ändring av
riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa
brott ÅM2019-1592 - Värmland , Dalarna och Örebro län
efterlyser skarpare verktyg med anledning av högt
spelande musik från fordon
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Värmland har tagit fram ett yttrande med synpunkter
gällande remiss av förslag till ändringar av Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott - ÅM2019-1592
Kommunerna i Värmland har fått möjlighet att ställa sig bakom yttrandet
från Länsstyrelsen. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda 3 juni.
Beslutsunderlag
Mail från Länsstyrelsen Värmland 2021-05-28
Yttrande med synpunkter gällande remiss av förslag till ändringar av
Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott ÅM2019-1592, 2021-05-20
Skrivelse den 7 oktober 2020 till inrikesminister Mikael Damberg
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun ställer sig bakom Länsstyrelsen i Värmlands
yttrande med synpunkter gällande remiss av förslag till ändringar av
Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
- ÅM2019-1592.
2. Det förebyggande arbetet i dialog med kommunens ungdomar är

viktigt och ska fortgå.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Värmland
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