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Rolf Emanuelsson (C)
Katarina Johannesson (C)
Kent Norman (C)
Stefan Moberg (KD)
Ulla-Britt Svensson (S)
Liselott Wignell (C)
Siv Ögren (S)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Mårten Karlsson (S)
Lennart Nilsson (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Gertrud Berglund (KD)
Agneta Nilsson (KD)
Gunilla Svantorp (S)
Daniel Schützer (S)
Inger Digrell (S)
Johnny Brustuen (SD)
Birger Pettersson Wiik (S)
Jessica Danielsson (L)
Mikael Olsson (M)
Börje Liviken (M)
Anette Eriksson (C)
Rune Björkman (SD)
Thord Andersson (C)
Henrik Wiig Pettersson (S)
Mikael Strifors (SD)
Camilla Lind (SD)
Therése Gustafsson (L), ersättare
Lena Svensson (S), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
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Mogens Nielsen (KD), ersättare
Märta Ruus (S), ersättare
Tony Nilsson (MP), ersättare
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§ 144

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/35.10

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns utan ändringar.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendelistan godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/35.10

Meddelanden
Följande meddelanden har redovisats i utsänd bilaga:
1. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 180924
2. Drifts- och servicenämnden, Protokoll, 180921
3. Hjälpmedelsnämnden, Protokoll, 180928
4. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 181008
5. Årjängs Bostad AB, Protokoll 181024
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/35.10

Kommunchefen informerar
Kommunchefen, Birgitta Evensson informerar om två organisationsförändringar, som pågår just nu inom kommunens verksamhet;
Arbetsmarknadsenheten - Syfte med förändringen är att få fler personer ut
i egen försörjning och minska behovet av försörjningsstöd.
Enheten föreslås bli ett nytt verksamhetsområde inom stöd och
omsorgsnämnden innehållande AME, IFO, Samverket och
Flyktingmottagningen. Målet är en nystart senast 1 april 2019.
Näringslivsenheten - Syfte med förändringen är att öka samverkan med
näringslivet genom Nordmarkens näringslivsförening. Den nya enheten
föreslås ansvara för områdena näringsliv, besöksnäring och turism.
Att genomföra organisationsförändringar är en stor utmaning inte minst
eftersom den berör befintliga medarbetare, som riskerar att förlora sina jobb.
De flesta medarbetare vill ha förutsägbarhet och trygghet i arbetet. Risken är
stor att man upplever oro och stress med sjukskrivning som följd.
När det gäller dessa två förändringarna kommer initiativen från er politiker.
Det underlättar mitt arbete på så vis att kommande beslut vilar på en stabil
grund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/400.11

Val av ordförande i kommunfullmäktige t.o.m.
mandatperiodens utgång 2022
Kommunfullmäktige ska utse ordförande i fullmäktige till och med
mandatperiodens utgång 2022.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Till ordförande i fullmäktige till och med mandatperiodens utgång 2022
utses:
Katarina Johannesson (C)
Beslutet skickas till
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/400.11

Val av första vice ordförande i kommunfullmäktige
t.o.m. mandatperiodens utgång 2022
Kommunfullmäktige ska utse första vice ordförande i fullmäktige till och
med mandatperiodens utgång 2022.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Till första vice ordförande i fullmäktige till och med mandatperiodens
utgång 2022 utses:
Gunilla Svantorp (S)
Beslutet skickas till
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/400.11

Val av andra vice ordförande i kommunfullmäktige
t.o.m. mandatperiodens utgång 2022
Kommunfullmäktige ska utse andra vice ordförande i fullmäktige till och
med mandatperiodens utgång 2022.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Till andra vice ordförande i fullmäktige till och med mandatperiodens utgång
2022 utses:
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Beslutet skickas till
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/369.30

VA-taxa för brukningsavgifter 2019
VA-enheten har tagit fram ett nytt förslag till VA-taxa efter att den översyn
som gjordes förra året visade på brister i taxan. Bristerna innebär att Årjängs
kommuns VA-taxa inte överensstämmer med LAV (lagen om allmänna
vattentjänster) om att vara skälig och rättvis. Det nya förslaget är i enlighet
med den mall som svensk vatten skapat i sin publikation P96 då denna
överensstämmer med kraven i LAV.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-10-17 § 151
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 139
VA- utredaren och VA- och renhållningschefens tjänsteskrivelse 2018-09-11
Nytt förslag VA-taxa Årjängs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag på VA-taxa för brukningsavgifter 2019, antas.
Beslutet skickas till
VA-utredare, VA-renhållningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/370.45

Renhållningstaxa för Årjängs kommun
Renhållningskollektivet hade 2016 och 2017 ett minusresultat. Resultatet var
en konsekvens av dyrare avtal för bl.a. behandling av hushållsavfall och för
omhändertagande av returträ, nya containrar för farligt avfall, samt höjda
ersättningar till entreprenörer.
Prognosen för 2018 visar ett förväntat nollresultat. Fortsatta
kostnadsökningar i form av ökade driftkostnader enligt index och behovet av
att betala tillbaka skuld medför behov av en justering av taxan. En ökning
med 100 kr föreslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-10-17 § 152
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 140
VA/renhållningschefens tjänsteskrivelse 2018-09-18
Renhållningstaxa 2019
Taxa slamtömning 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till ny renhållningstaxa och taxa för slamtömning 2019, antas.
Beslutet skickas till
VA-renhållningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12 (37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 152

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/366.02

Diskrimineringspolicy för Årjängs kommun
Personalavdelningen har arbetat fram en ny diskrimineringspolicy för
Årjängs kommun. Diskrimineringspolicyn kommer att vara en del i en serie
av ett antal policys som tillsammans kommer att utgöra Årjängs kommuns
samlade personalpolicy. I dessa policys återfinns de förväntningar som
kommunen har på alla anställda.
Utöver vår policys arbetar Årjängs kommun fram tillhörande styrande
dokument:
• Tillämpningsföreskrifter - hur lever vi upp till policyn,
• Rutiner - regler för den dagliga verksamheten samt
• Mallar och checklistor
Diskrimineringspolicyn innebär:
- Att tydliggöra att Årjängs kommun inte tolererar någon form av
diskriminering. Det är inte i enlighet med våra värderingar att behandla
någon annorlunda av något ovidkommande skäl.
- Att målinriktat arbeta för att alla personer oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder har lika rättigheter och
möjligheter i arbetslivet. Dessa sju grupper har identifierats ha ett särskilt
skyddsbehov och skyddas i diskrimineringslagen.
- Att förebygga och förhindra att någon medarbetare, arbetssökande,
praktikant eller inhyrd eller inlånad arbetskraft utsätts för direkt- eller
indirekt diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier.
- Att förhindra att en person med funktionsnedsättning missgynnas på grund
av bristande tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-10-17 § 153
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 142
Verksamhetschef personal och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-26
Förslag till diskrimineringspolicy
Yrkanden
Kent Norman (C) yrkar att diskrimineringspolicyn ska gälla hela
kommunkoncernen, inklusive kommunens bolag.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts §152
Kommunfullmäktiges beslut
1. Diskrimineringspolicy för Årjängs kommun, antas.
2. Policyn gäller hela kommunkoncernen, inklusive kommunens bolag.
Beslutet skickas till
Kommunchef, personalchef, kommunsekreteraren, ÅBAB, Ånät

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/103.00

Policy för uppvaktning av föreningar och
organisationer (Jubileum)
Kultur och fritidsnämnden och kommunstyrelsen blir då och då inbjudna till
olika föreningars jubileum. Det kan gälla allt från 10-års till 100-årsjubileum. Det är viktigt att föreningarna behandlas lika vid uppvaktningarna
men det saknas en fungerande policy för hur detta ska gå till. Policyn bör
innehålla både tidsintervall och gåvornas värde.
Verksamheten har arbetat fram ett förslag till policy.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-10-17 § 160
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 151
Kultur och fritidsnämnden 2018-09-11 § 57
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2018-01-03
Förslag till policy för kommunens uppvaktning av föreningar och
organisationer 2018-07-18
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tidigare beslut taget 2018-02-13 § 8, upphävs.
2. Policy för kommunens uppvaktning av föreningar och organisationer,
godkänns.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice, kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2015/372.01

Omorganisation av arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten (AME) är en enhet placerad under kommunstyrelsen och medborgarservice. AME:s främsta uppgift är att hjälpa
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att så småningom komma i
egen försörjning. AME har tidigare även organiserats under stöd och
omsorgsnämnden samt under samhällsbyggnadsavdelningen. AME har de
senaste åren utvärderats vid flera tillfällen. En inspektion av Arbetsmiljöverket har genomförts under året. Utvärderingarna samt inspektionen har
visat på flera brister. Sammantaget är bristerna allvarliga särskilt med tanke
på att behovet av åtgärder har påtalats vid flera tillfällen och att ledningen
beskrivit att åtgärder vidtagits men som inte genomförts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 170
Yttrande från stöd och omsorgsnämnden 2018-10-18 § 92
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 135
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-24
Organisationsskiss 2018-09-24
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Arbetsmarknadsenheten och individ och familjeomsorgen blir tillsammans
ett eget verksamhetsområde med en verksamhetschef och placeras under
stöd och omsorgsnämnden.
2. Verksamheten får namnet Individ- familj och arbetsmarknadsenheten
(IFA).
3. Omorganisationen ska vara genomförd senast 1 april 2019.
4. Särskilda uppgifter gällande arbetsmarknad och integration under 2.1.4
i reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, flyttas till Stöd och
omsorgsnämndens kapitel i samma dokument under 2.3.1.
Beslutet skickas till
Kommunchef, verksamhetschef Stöd och omsorg, AME-chef,
kommunsekreterare, personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2017/77.10

Kommunikationspolicy för Årjängs kommun
Årjängs kommuns kommunikation gentemot invånare, företagare, besökare
och de målgrupper utanför kommunen som vi vill nå måste bli bättre. Det är
uppdraget formulerat av ledningsgruppen på uppdrag av politiken.
Förslag till ny kommunikationspolicy föreslås ersätta Riktlinjer för
kommunikation, Årjängs kommun, antagen av KF 2009-06-16 §77. Dnr KS
232.09.12
I Årjängs kommun skall det vara enkelt att bo och driva företag. Det är
viktigt att Årjängs kommun utvecklas till en attraktiv plats som lockar fler att
flytta hit för att jobba och investera.
Det är därför viktigt att utveckla kommunens kommunikationsarbete för att
bli en kundfokuserad framtidskommun med tillväxt som mål.
Kommunikation från Årjängs kommun skall beröra och ge service för de
som bor och vistas i kommunen. Kommunen ska informera och
kommunicera med medarbetarna så att de kan nå målen i verksamheten.
Det verksamheterna gör dagligen skall marknadsföras och presenteras på ett
professionellt och tydligt sätt. Platsen Årjängs kommun ska marknadsföras
som Värmlands tillväxtkommun, en attraktiv plats att vistas, bo, arbeta och
etablera sig i.
Kommunen skall sträva efter att i alla kanaler förenkla vardagen för
målgrupperna genom ett invånar-, näringslivs- samt medarbetardrivet
digitaliseringsarbete. Den digitala servicen likväl som personliga möten och
dialog är områden som bör prioriteras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 171
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 157
Kommunikationsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-17
Förslag till kommunikationspolicy 2018-09-03
Riktlinjer för kommunikation, Årjängs kommun, antagen av KF 2009-06-16
§77. Dnr KS 232.09.12
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunikationspolicy för Årjängs kommun, antas.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts §155
Beslutet skickas till
Kommunikationsstrateg, kommunsekreteraren

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2016/155.18

Revidering av krisorganisation/ krisledningsplan för
Årjängs kommun
Årjängs kommuns krisorganisation föreslås revidera sitt arbetssätt och även
göra förändringar i lokaler för arbete vid kris och extraordinär händelse.
Uppdraget från ledningsgruppen och krisledningsnämnden kom efter att
erfarenheter efter övningen RIS 2017 redovisats.
Förändringarna motiveras också efter att delar ur ledningsgrupp och
krisledningsnämnd utbildats i MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar. Det är rekommendationer till aktörer i förhållningssätt
och arbetssätt som underlättar aktörsgemensam inriktning och samordning.
I grunden har inte de uppgifter som beskrivs i, Krisledningsplan för Årjängs
kommun, KS 2016/155:18, förändrats utan samma grunder gäller
fortfarande. Däremot har den uppdelning mellan olika funktioner som
tidigare fanns tagits bort. Krisorganisationen får ett sammanhållet arbetssätt
mellan olika funktioner men också i form av gemensamma lokaler.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 172
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 158
Säkerhetssamordnaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-09-25
Krisledningsplan för Årjängs kommun 2016 - 2019
2016-04-28 KS 2016/156.18
Utvärdering efter övning RIS 2017-09-01
Kommunfullmäktiges beslut
Krisledningsplan 2019-2022 för Årjängs kommun, antas.
Beslutet skickas till
Säkerhetssamord/kommunikationsstrateg, kommunchef, kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/410.02

Representationspolicy för Årjängs kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-19 § 155 att anta representationspolicy för Årjängs kommun att gälla fr.o.m. 2013-01-01.
Behov av en översyn av denna policy finns, då Skatteverket på flera punkter
ändrat såväl maxvärde samt regelverk.
I denna policy specificeras prisuppgifter i separat bilaga för att enklare
justera nivåer p.g.a. prisjusteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 173
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 159
Förslag till ny representationspolicy 2018-10-23
Representationspolicy för Årjängs kommun med nu gällande
Revideringar gjorda av KF 2016-02-29 § 6 och 2016-10-31
Kommunfullmäktiges beslut
1. Representationspolicy för Årjängs kommun antagen 2012-12-19 § 155
samt revideringar gjorda av KF 2016-02-29 § 6 och 2016-10-31, upphävs.
2. Förslag till ny representationspolicy för Årjängs kommun, antas.
3. Policyn gäller för hela kommunkoncernen, inklusive kommunens bolag.
Beslutet skickas till
Kommunchef, personalchef, kommunsekreteraren, ÅBAB, Ånät

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/75.29

Kostnadsförslag förstärkning simhallen
Samhällsbyggnadsavdelningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott att återkomma med kostnadsförslag för förstärkning av
simbassängens konstruktion.
Projektet 13091 tillbyggnad av förskolan Junibacken är färdigt med gott
resultat och nöjd verksamhet. Kvar av projektbudgeten för tillbyggnad av
Junibacken är 737 000 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 178
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 164
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-10-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 § 136
Kommunfullmäktiges beslut
Medel från investeringsprojektet 13091 (tillbyggnad av förskolan
Junibacken) om 100 000 kr omdisponeras till att förstärka simbassängens
konstruktion.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, chef samhällsbyggnad, fastighetsingenjör, chef medborgarservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/405.29

Omdisponering av medel- Ny ugn Kvarnåsen
Ugnen i köket på Kvarnåsen är ca 15 år gammal och behöver bytas till en ny
ugn. Den har reparerats i omgångar och det finns inte reservdelar till den
längre.
Det finns pengar kvar från olika investeringsprojekt som är klara med gott
resultat. Nya fönster i matsalsdelen Svensbyns skola 13120, nytt
ventilationsaggregat på ÅGY-skolan 13402 samt tillbyggnad av förskolan
Junibacken 13091.
13120: Kvar av projektbudgeten för fönster matsalsdel Svensbyns skola
115.000 kr 13402: Kvar av projektbudgeten för nytt ventilationsaggregat
ÅGY-skolan 15.000 kr 13091: Kvar av projektbudgeten för tillbyggnad av
förskolan Junibacken 737.000 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 179
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 165
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-10-24
Kommunfullmäktiges beslut
Medel från investeringsprojekt 13120 (fönster Svensbyns skola) 115.000 kr,
13402: (ventilation ÅGY) 15.000 kr och 13091: (tillbyggnad förskolan
Junibacken) 20.000 kr, totalt 150.000 kr omdisponeras till
Ny ugn köket Kvarnåsen
Beslutet skickas till
Ekonomichef, chef samhällsbyggnad, fastighetsingenjör, kostchef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/404.29

Omdisponering av medel- Utbyte sportgolv B-hallen
Årjäng
Den s.k. B-hallen i Årjäng byggdes 1985, hallens sportgolv är det
ursprungliga och behöver bytas.
Sportgolven i Töcksfors och Svensbyns sporthallar har bytts under hösten.
Projekten är klara med mycket gott resultat och nöjda verksamheter.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att kvarvarande medel från projekt
13122 Töcksfors (350 tkr), 13123 Svensbyn (270 tkr), 13007 fönster
förskolan Pillret (50 tkr) och 13119 fönster Svensbyns skola (70 tkr)
omdisponeras till projekt utbyte sportgolv i B-hallen i Årjäng.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 180
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 166
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2018-10-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kvarvarande medel från projekt 13122 Töcksfors (350 tkr), 13123 Svensbyn
(270 tkr), 13007 fönster förskolan Pillret (50 tkr) och 13119 fönster
Svensbyns skola (70 tkr), totalt 740 tkr, omdisponeras till projekt utbyte
sportgolv i B-hallen i Årjäng.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, chef samhällsbyggnad, fastighetsingenjör, chef medborgarservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2017/195.13

Revidering av Hjälpmedelsnämndens reglementeantagande
Från och med den 1 januari 2019 bildas regionkommunen i
Värmland. Landstingsstyrelsen har fattat beslut om ett inriktningsbeslut
avseende förtroendemannaorganisationen vilket innefattar nämndorganisationen där Hjälpmedelsnämnden ingår. Med anledning av detta har
ett förslag till nytt reglemente tagits fram för Hjälpmedelsnämnden.
Revideringarna består av redaktionella ändringar samt en utökning av möten
från två ggr per år till tre gånger per år.
Sedan remissversionen av reglementet har ytterligare redaktionella ändringar
tillkommit samt närvarorätt för regionstyrelsens ordförande och ledamöter.
Innan landstingsfullmäktige tar beslut om nytt reglemente för
Hjälpmedelsnämnden har det översänts till kommunerna för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 181
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 167
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-15
Beslut från hjälpmedelsnämnden, 2018-09-28 § 5
Förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden i Värmland
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-05 § 139
Kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för Hjälpmedelsnämnden antas.
Beslutet skickas till
Region Värmland, Stöd o omsorgsnämnden, kommunjurist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/74.19

Gemensam överförmyndarnämnd- utökning av
medlemmar
Årjängs kommun har sedan 2015 ingått i gemensam överförmyndarnämnd
med Bengtsfors, Åmål och Säffles kommuner, Sydvästra Värmlands och
Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd. Den gemensamma
nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ankommer på en
överförmyndare.
Inför den nya mandatperioden 2019-2022 har utökning av antalet
medlemmar i nämnden aktualiserats genom att Dals Eds kommun framfört
en önskan att ansluta sig till samarbetet.
För att möjliggöra en anslutning av Dals Ed till den gemensamma nämnden
har ett förslag till reviderat samverkansavtal, nytt reglemente och budget för
2019 utarbetats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 182
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 168
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-16
Sammanträdesprotokoll från den gemensamma överförmyndarnämnden,
daterat 2018-10-08, med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till reglemente, daterat 2018-10-08 § 81
Förslag till samverkansavtal, daterat 2018-10-08 § 81, med bilaga 1
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årjängs kommun godkänner att Dals Eds kommun ansluter sig som ny
medlem i den gemensamma överförmyndarnämnden.
2. Den gemensamma nämnden ska byta namn till Sydvästra Värmlands och
Norra Dalslands överförmyndarnämnd.
3. Förslaget till reviderat samverkansavtal om överförmyndarverksamhet i
gemensam nämnd mellan Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Säffle
kommun, Åmåls kommun och Årjängs kommun med giltighetstid 1 januari
2019 till 31 december 2022 antas.
4. Förslaget till reviderat reglemente tillhörande samverkansavtal om
överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd mellan Bengtsfors kommun,
Dals-Eds kommun, Säffle kommun, Åmåls kommun och Årjängs kommun
antas.
5. Förslag till budget för 2019 antas att gälla från och med den 1 januari
2019.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Forts §162
6. Beslutet gäller under förutsättning att Dals Eds kommun fattar beslut om
att ansluta sig till den gemensamma nämnden och att övriga kommuner fattar
likalydande beslut som ovan.
Beslutet skickas till
Kommunjuristen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/380.04

Reglemente för internkontroll, Årjängs kommun
En uppdatering av kommunens reglemente för internkontroll har genomförts.
I uppdateringen har förtydligande gjorts kring bolagens ansvar för
internkontrollen och likställts med nämndernas ansvar.
I uppdateringen har även nämndernas ansvar för att genomföra riskanalys
förtydligats.
Reglementet för internkontroll gäller för Årjängs kommun och kommunens
helägda bolag.
Reglementet reglerar organisation och ansvar samt styrning och uppföljning
av internkontrollen.
Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och
bolagsstyrelser i kommunens helägda bolag upprätthåller en tillfredställande
intern kontroll.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 184
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 170
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-08
Reglemente för internkontroll, 2018-06-21
Tidigare reglemente från 2003-04-28
Kommunfullmäktiges beslut
Revidering av Reglemente för internkontroll, Årjängs kommun daterad
180621, godkänns.
Beslutet skickas till
Kommunchef, ekonomichef, kommunsekreteraren, ÅBAB, Ånät

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/100.04

Budget 2019-2021 Årjängs kommun
Vid valår skall nytt kommunfullmäktige besluta om budget.
Underlag till beslutet är den budget som kommunfullmäktige tagit beslut om
180618 kompletterad med kommunfullmäktiges beslut avseende
investeringsbudget från juni fram till och med september. Beslut om
tilläggsanslag för VA-Huken minskar kommunens budgeterade resultat med
-0,2 mnkr varje år under budgetperioden.
Utifrån beslut om skatteväxling med 48 öre revideras skattesatsen från 22:45
till 21:97.
I Kultur och fritidsnämndens förslag till nämndmål finns det med ett mål om
friska medarbetare med målindikatorn att minska sjuktalet från 3,17 % till
3,00 %. Målet var inte med i kommunfullmäktiges underlag för beslut
180618. Målet finns nu med i Budget 2019-2021 daterad 181010.
Utifrån den tidsplan som kommunfullmäktige tagit beslut om avseende
budget har samtliga nämnder beslutat om detaljbudget avseende
driftsbudget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 185
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 171
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-30
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-10
Budget 2019-2021 enlig KF 180618
Budget 2019-2021 dat.181010
Beslut om framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i
Värmland och genomförande av skatteväxling 180326
Beslut 2018/232.30 Asfaltering av infart till Smolmarks skola
Beslut 2018/4.01 Omdisponering av medel för asfaltering 2018
Beslut 2018/5.01 Inventering av kommunala lekplatser
Beslut 2018/5.01 Igångsättningsbeslut för renovering låg- och
mellanstadieskolorna i Årjäng och Töcksfors
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut, med
ett tillägg om utökat utrymme för kommunstyrelsens budget med totalt 1 370
tkr. Det utökade utrymmet ska finansiera medel för EU-projekt, investering i
solcellsanläggning på Hämnäs bygdegård, samt att en komplettering görs av
arvodesreglementet, med ett arvode för kommunstyrelsens vice
ordförande med 25 %.
Forts.

Justerandes sign
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Diarienummer
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KS 2018/7.01

Forts §164
Robin Olsson (M) yrkar avslag till Daniels Schützers (S) yrkande om arvode
till kommunstyrelsens vice ordförande med 25 %.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag med Daniels Schützers (S)
tilläggsyrkande mot Robin Olssons (M) avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med
Daniel Schützers tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Votering begärs och genomförs, med JA till kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkande och NEJ till Robin Olssons avslagsyrkande. Omröstningen
utfaller med 18 röster för JA och 16 röster för NEJ.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Driftsplan 2019 fastställs till:
- Bygg och miljönämnden 5 088 tkr
- Kommunstyrelsen 109 598 tkr
- Kultur och fritidsnämnden 16 819 tkr
- Barn och utbildningsnämnden 239 087 tkr
- Stöd och omsorgsnämnden 201 880 tkr
- Justering finans drift 17 200 tkr
- Centralt utrymme lönesatsning 1 064 tkr
- Avgår internredovisning 43 974 tkr
- Avskrivningskostnad 37 000 tkr
Verksamhetens nettokostnader 583 762 tkr
2. Skattesatsen för 2019 fastställs till 21,97 kr.
3. Låneramen för 2019 fastställs till 254 mnkr, vilket innebär en ökning
med 63 mnkr i jämförelse med 2018.
4. Investeringsbudget för år 2019 fastställs totalt till 106 870 tkr.
5. Årets resultat för 2019 budgeteras till 6 898 tkr.
6. Det finansiella målet för 2019 fastställs till;
- resultatnivå 1,2 % av summa skatter och statsbidrag.
7. Nämndmål samt målindikatorer daterade 2018-05-23 med komplettering
avseende kultur och fritidsnämndens mål 2018-10-31, antas.
Forts.
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Forts §164
1. Flerårsplan för drift 2020-2021 fastställs till:
2020 (tkr)
Bygg och miljönämnden

2021 (tkr)

5 022

4 980

106 587

105 388

16 605

16 472

Barn och utbildningsnämnden

235 888

233 417

Stöd och omsorgsnämnden

198 994

195 612

- Justering finans drift

17 200

24 400

- Ökning ram

16 396

33 408

-43 974

-43 974

38 300

42 100

591 018

611 803

Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden

Avgår internredovisning
Avskrivningskostnad
Verksamh. nettokostnader

2. Låneramen för 2020 fastställs till 312 mnkr vilket innebär en ökning
med 58 mnkr i jämförelse med 2019.
3. Låneramen för 2021 fastställs till 276 mnkr vilket innebär en minskning
med 36 mnkr i jämförelse med 2020.
4. Årets resultat för 2020 budgeteras till 8 122 tkr.
5. Årets resultat för 2021 budgeteras till 3 330 tkr.
6. De finansiella målen för 2020 och 2021 fastställs till;
- resultatnivå 1,3 % av summa skatter och statsbidrag för 2020 och 0,5 % av
summa skatter och statsbidrag för 2021.
- investeringar ska vara självfinansierade för år 2021.
-Arvodesreglementet ska kompletteras med ett arvode för kommunstyrelsens
vice ordförande med 25%.
Reservationer
Moderata fullmäktigegruppen samt Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp
reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Kommunchef, ekonomichef, verksamhetschefer, kommunsekreteraren

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/115.04

Barn- och utbildningsnämnden samt stöd och
omsorgsnämndens begäran om ramförstärkning för år
2018
Stöd och omsorgsnämnden begär ramförstärkning med 5 325 tkr.
Barn och utbildningsnämnden begär ramförstärkning med 2 180 tkr.
De begärda ramförstärkningarna är samma som nämndernas budgetavvikelser enligt delårsrapporten 180831.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 186
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 172
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2018-10-23
Sammanträdesprotokoll Stöd och omsorgsnämnden 2018/21.70
Sammanträdesprotokoll Barn och utbildningsnämnden 2018/18.01
Delårsrapport Stöd och omsorg 180831
Delårsrapport Barn och utbildningsnämnden 180831
Kommunfullmäktiges beslut
Barn- och utbildningsnämnden samt stöd och omsorgsnämndens begäran om
ramförstärkning för år 2018, avslås.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, verksamhetschefer

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/408.04

Omdisponering av investeringsmedel 2018, Barn och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att omdisponera medel om 50 000 kr
från projekt 18021 utemiljö förskoleavdelning Töcksfors och 50 000 kr från
projekt 18022 köksutrustning förskoleavdelning Töcksfors till projekt 18015
inventarier Töcksfors låg och mellanstadiet. Byggprojektet blev tidigarelagt i
Töcksfors och behov finns att under 2018 investera i inventarier.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 187
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 173
Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-16 § 64
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2018-10-02
Kommunfullmäktiges beslut
Omdisponering av investeringsmedel om 50 000 kr från projekt 18021
(utemiljö förskolan Töcksfors) och 50 000 kr från projekt 18022
(köksutrustning förskola Töcksfors) till projekt 18015 (inventarier Töcksfors
låg och mellanstadiet), godkänns.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/407.01

Målstruktur och målstyrningsmodell för mandatperiod
2019-2022
En översyn av målstruktur och målstyrningsmodell för kommunen ska göras
inför varje ny mandatperiod. Efter översyn lämnas förslag till ändringar som
införs i två steg.
Steg 1 införs 2019. Perspektiven tas bort och fullmäktigemål byter namn till
fokusområde vilket blir enklare och mer överskådligt jämfört med idag.
Fokusområden blir livskvalitet, näringsliv, hållbar tillväxt och medarbetare.
Steg 2 införs 2020. Nämndmål byter namn till koncernövergripande mål för
att bättre inkludera hela kommunkoncernen i målstyrningen.
Kommunstyrelsen uppdras att utforma koncernövergripande mål att gälla
från år 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-14 § 188
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-31 § 174
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-10-19
Bilaga 1. Bild målstrukturen
Bilaga 2. Bild målstyrning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Perspektiv tas bort från målstrukturen från år 2019.
2. Fullmäktigemål döps om till fokusområden från år 2019.
3. Fokusområden blir från år 2019:
Livskvalitet
Omsorg och service utgår från invånarnas förutsättningar och behov samt
ger möjlighet till livslångt lärande och utveckling. I ett öppet samhälle
välkomnas alla att delta.
Näringsliv
Företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för kommunens utveckling.
Kommunen bidrar till goda förutsättningar för ett mångsidigt och växande
näringsliv.
Hållbar tillväxt
Kommunen drivs och utvecklas på ett sätt som är hållbart, ekonomiskt,
ekologiskt och socialt.
Forts.
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Forts §167
Medarbetare
En effektiv verksamhet med ett tydligt ledarskap ger goda resultat,
delaktighet och engagerade medarbetare.
4. Nämndmål byter namn till koncernövergripande mål från år 2020.
5. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag på koncernövergripande mål
att gälla från år 2020.
Beslutet skickas till
Kommunchef, Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/391.11

Ny ersättare i fullmäktige, Margareta Nilsson
Länsstyrelsen har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna,
efter Gunnel Perman.
Ny ersättare från och med 2018-11-08 är Margareta Nilsson.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2018-11-08
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Registrator
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Dnr KS 2018/35.10

Nya inkomna ärenden
Kommunfullmäktige får en redovisning av de ärenden som inkommit och
som kommer att bli föremål för fullmäktiges behandling.
Beslutsunderlag
Redovisning av inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-26

KS 2018/7.01

Omröstningslista
Beslutande

Ja

Rolf Emanuelsson (C)
Katarina Johannesson (C)
Kent Norman (C)
Stefan Moberg (KD)
Ulla-Britt Svensson (S)
Liselott Wignell (C)
Siv Ögren (S)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Mårten Karlsson (S)
Lennart Nilsson (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Gertrud Berglund (KD)
Agneta Nilsson (KD)
Gunilla Svantorp (S)
Daniel Schützer (S)
Inger Digrell (S)
Johnny Brustuen (SD)
Birger Pettersson Wiik (S)
Jessica Danielsson (L)
Mikael Olsson (M)
Börje Liviken (M)
Anette Eriksson (C)
Rune Björkman (SD)
Thord Andersson (C)
Henrik Wiig Pettersson (S)
Mikael Strifors (SD)
Camilla Lind (SD)
Therése Gustafsson (L)
Lena Svensson (S)
Robin Olsson (M)
Agneta Eklund (S)
Mogens Nielsen (KD)
Märta Ruus (S)
Tony Nilsson (MP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totalt
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18

16

Utdragsbestyrkande

Ja

§
Nej

Avst

Ja

§
Nej

Avst

