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§ 155

Inledning
Dagens fullmäktigesammanträde har förlagts till Hämnäs Bygdegård. Erik
Ulriksson hälsar samtliga ledamöter och åhörare välkomna till bygdegården,
som byggdes 1929 och är Värmlands äldsta bygdegård.
Föreningen Karlanda Jordbrukareungdoms Byggnadsförening bedriver
verksamhet vid bygdegården och har genom året erbjudit ett mångsidigt
program med bland annat teater, dans, biograf, opera - och nu det senaste
tillskottet - digital filmvisning i Filmklubben.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

§ 156

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs utan ändringar.
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Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/392.10

Allmänhetens frågestund
En fråga har inkommit till Allmänhetens frågestund, från diakonerna i
Nordmarkens Pastorat:
Skulle Årjängs kommun kunna inrätta en tjänst med en föreningslivsstrateg
som jobbar för att stärka vårt civilsamhälle?
Föreningar skulle därigenom kunna få hjälp med samordning,
administration, utbildning, marknadsföring och utformning av gemensam
hemsida, för att föreningarna ska kunna ägna sig åt sina kärnverksamheter.
Liknande koncept kan man finna i flera andra både små och större
kommuner.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan, han beskrev hur kommunens
kultur och fritidsverksamhet är organiserad.
2,8 milj kr delas ut årets budget till föreningarna, där medlen gör mest nytta,
men utvecklingspotential finns.
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KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/70.00

Meddelanden
Följande meddelanden har redovisats till fullmäktige:
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 190819.
Patientnämnden, Årsredovisning och statistik för 2018.
Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll med delårsrapport 2019,
190923.
Värmlandstrafik, Hållbarhetsredovisning 2018.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/292.14

Presentation av föreningen Nordmarkens näringsliv
Näringslivsstrateg Yvonne Nilsson presenterar Föreningen Nordmarkens
Näringsliv ekonomisk förening, en samverkan mellan kommunen,
näringslivet och Westra Wermlands Sparbank, fyra styrelseledamöter från
näringslivet och fyra från kommunen.
Föreningen har sitt säte i Näringslivets Hus, Nertomtvägen 5, Årjäng.
Föreningen har fokusområden inom företagarbesök, näringslivsservice,
nyetableringar, den norska marknaden och marknadsföring.
Aktiviteter som prioriteras inom dessa fokusområden är bland annat
aktiviteter, olika projekt och kurser, EU-projekt, exportrådet,
centrumorganisationen, Clarorna, besöksnäringen, olika event som
Hästkrafthelgen, Årjängs Marknad m m.
Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige tar del av informationen.
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§ 160

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer informerar om aktuella
frågor:
-Föreläsning för all personal under ämnet psykisk ohälsa och suicidprevention, ”Våga fråga”, har nyligen hållits.
-Den 20 november tar Riksdagen beslut om förslag till nytt
kostnadsutjämningssystem för landets kommuner och regioner. Ett positivt
besked om tillskott i budgetarbetet skulle vara välkommet för Årjängs
kommun, som står inför stora investeringar, bland annat skolorna och
badhuset, som nyligen stängdes av säkerhetsskäl.
-En arbetsgrupp har tillsatts för att genomlysa frågan om byggande av ny
simhall.
-Kommunstyrelsens arbetsutskott och Årjängs Bostads AB har fortsatta
diskussioner om bostadsbyggandet i kommunen.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/329.18

Antagande av risk- och sårbarhetsanalys för Årjäng
kommun
Enligt lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 1§ ska
kommunen analysera vilka händelser i fredstid som kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk och
sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska enligt myndigheten för samhällskydd och
bereskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalys (MSBFS
2015:5) rapporteras till Länsstyrelsen senast 31 oktober under
mandatperiodens första år. Rapporteringen sker enligt följande punkter:
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
2. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska
område.
3. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga
verksamhet.
4. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens
geografiska område.
5. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom
kommunen och dess geografiska område.
6. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens
resultat.
Tidigare gällande risk- och sårbarhetsanalys för Årjäng kommun antogs
2015-08-31 av Kommunfullmäktige.
Ärendet har kompletterats till dagens sammanträde gällande avsnittet
åtgärder, där kriskommunikation, hur kommunen kommunicerar med
medborgare vid en kris.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 163
Kompletterande tjänsteskrivelse 2019-10-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 141
Säkerhetssamordnaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-09-19
Förslag till risk- och sårbarhetsanalys Årjäng kommun, 2019-2022
Forts.
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Forts § 161
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Risk- och sårbarhetsanalys för Årjängs kommun 2019-2022, antas.
2. Säkerhetssamordnaren får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
identifierade åtgärder.
Beslutet skickas till
Kommunchef, säkerhetssamordnare
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Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/348.45

Omdisponering av medel- Nytt tak vattenverket
Töcksfors
Under hösten 2018 upptäckte verksamheten att taket på vattenverket i
Töcksfors var i starkt behov av renovering. Efter samråd med
byggnadskunnig så togs beslut om att byta taket. Verksamheten lade ut ett
upphandlingsuppdrag med takbyte och möjlighet till installation av solceller.
VA/renhållningschef föreslår att arbetet skall gå som investeringsprojekt.
Medel från projekt 14 000 Nya vatten och avloppsanslutningar skulle kunna
omdisponeras till ett nytt investeringsprojekt: ”Nytt tak på vattenverket i
Töcksfors”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 164
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 144
VA/renhållningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-09
Kommunfullmäktiges beslut
Medel om 737 000 kr omdisponeras från projekt ”14 000 Nya vatten och
avloppsanslutningar” till nytt projekt ”Byte av tak på vattenverket i
Töcksfors”.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad, VA-chef, ekonomiavdelning
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Dnr KS 2019/361.29

Upprustning av tomten (Centrumkiosken) Töcksfors
Ett förslag har arbetats fram av kommunarkitekten för att förädla tomten i
Töcksfors centrum där centrumkiosken står. Avsikten är att skapa en trivsam
samlingspunkt med en miljö för rekreation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 145
Verksamhetschef samhällsbyggnad och gatuchefens tjänsteskrivelse 201909-20
Kiosktomten förslag 2019-01-11
Karta på Kiosktomten
Barnchecklistan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 utökas med 700 tkr för
upprustning av den kommunala tomten med ett utskjutande trädäck.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad, gatuchef

Justerandes sign
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KS 2019/8.10

Dnr KS 2015/466.00

Styr- och ledningssystem för Årjängs kommun revidering
Styr- och ledningssystemet beskriver hur Årjängs kommun leds och styrs
från beslut i kommunfullmäktige fram till utförande av kommunal service till
invånarna i kommunen. Detta ger en röd tråd från kommunfullmäktiges
övergripande vision och mål för verksamheten till nämndmål,
verksamhetsmål osv. Syftet med ledningssystemet är att ha en heltäckande
styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning samt att säkerställa
god ekonomisk hushållning i kommunens verksamheter.
Förvaltningen föreslår nu ett antal revideringar i styr- och ledningssystemet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 166
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 146
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-09-24
Styr- och ledningssystem för Årjängs kommun, reviderat förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Styr- och ledningssystem för Årjängs kommun antas med följande
revidering:
- I avsnitt 3.4 ska verksamhet IFA placeras under vård- och omsorg i bilden
på förvaltningsorganisationen.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare, kommunchef
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Dnr KS 2019/294.04

Riktlinjer för ekonomisk styrning i Årjängs kommun
Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras i kommunallagen kapitel 8
samt lagen om kommunal redovisning.
Riktlinjer för ekonomisk styrning kompletterar lagstiftningens reglering med
lokala föreskrifter samt syftar till att samla kommunens övergripande
riktlinjer för ekonomistyrning i ett gemensamt dokument.
Riktlinjerna har uppdaterats utifrån rådande lagstiftning och villkor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 167
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 147
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-07-01
Principer för ekonomisk styrning i Årjängs kommun antaget 030127
Riktlinjer för ekonomisk styrning för Årjängs kommun dat. 190701
Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjer för ekonomisk styrning för Årjängs kommun daterad 190701
antas.
2. Riktlinjen gäller från och med 1 januari 2020.
Beslutet skickas till
Kommunchef, ekonomichef

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/358.04

Attestreglemente för Årjängs kommun
Reglementet är en del av kommunens internkontrollarbete och gäller för
kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna
transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller
åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.
Attestreglementet har uppdaterats utifrån rådande lagstiftning och villkor
samt kompletterats för att tillmötesgå kommunens behov av ekonomisk
styrning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 168
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 148
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-07-05
Attestreglemente 020212
Attestreglemente 190705, rev inför KS 191002
Kommunfullmäktiges beslut
1. Attestreglemente daterad 190705 antas.
2. Reglementet gäller från och med 1 januari 2020.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, kommunchef
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2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/100.04

Barn och utbildningsnämndens begäran om
kostnadstäckning för driftskostnader i samband med
byggnation av Nordmarkens skola
Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen täcker de extra
kostnaderna som verksamheten har i samband med byggnation av
Nordmarkens skola på 1,4 mkr.
Förvaltningens förslag är att begäran avslås.
Ärendet har till kommunfullmäktiges sammanträde 28 oktober kompletterats
med en specifikation på kostnaderna på de 1,4 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 169 med tillägg
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 149
Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 § 44
Skolchefens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Kommunfullmäktiges beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens begäran att kommunstyrelsen täcker de
extra kostnaderna som verksamheten har i samband med byggnation
Nordmarkens skola, avslås.
2. Projektledare ansvarar för att ekonom inkluderas i projektgrupp vid större
projekt.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef barn- och utbildning, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/100.04

Delårsrapport för Årjängs Kommun
Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat
på 4,3 mnkr och det är en försämring jämfört med budget med -2,6 mnkr.
Prognosen totalt vid delåret är 2,0 mnkr bättre än prognosen i
tertialrapporten beroende på försäljning av värdepapper som gett
realisationsvinster samt förbättrad skatteprognos.
Orealiserade vinster/förluster avseende värdepapper finns inte redovisade i
årsprognosen.
Nämndernas årsprognos visar ett underskott med -12,2 mnkr. Det redovisas
för Stöd och omsorgsnämnden samt för Barn- och utbildningsnämnden ett
underskott, medan det för övriga nämnder redovisas en budget i balans eller
överskott.
Årjängs Bostads AB redovisar en helårsprognos på +1,8 mnkr.
Årjängs Nät AB redovisar en helårsprognos på +0,0 mnkr.
Sammantaget förväntas därmed årets resultat för koncernen att uppgå till 6,1
mnkr.
Av kommunens finansiella mål avseende god ekonomisk hushållning
förväntas 1 av 4 att vara uppfyllda vid årets slut.
Av kommunens verksamhetsmål avseende god ekonomisk hushållning
förväntas 1 av 4 att vara uppfyllda vid årets slut.
Befolkningen har ökat med 47 invånare sedan årsskiftet. Totalt bor per sista
augusti 10 058 personer i vår kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 170
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 150
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-09-24
Delårsbokslut 2019-08-31
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsbokslut per 2019-08-31 för Årjängs kommun, godkänns.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/326.17

Ombudgetering investeringsmedel från 2019 till 2020,
befälsbil räddningstjänsten (15016)
Det pågår ett arbete med att bilda en större region inom räddningstjänster i
Värmland, Närke, Dalarna, och vissa delar av Västmanland samt Dalsland
för att kunna möta behovet av tillgång till systemledning som framkommit i
ett flertal utredningar.
Flera av de tänkta medlemmarna i denna region har ett behov av att
investera i befälsbilar och en förfrågan har kommit om även Årjängs
kommun vill delta i en gemensam upphandling för leverans 2020.
Verksamheten ser tre stora fördelar med att vara med:
1. Kostnaden- Borde bli en del billigare om man beställer flera fordon.
2. Utrustningsnivå- Verksamheten får monterat rätt utrustning som är
kompatibel med övriga medlemmar av den tänkta regionen. Även om det
inte blir någon region så kommer vi enkelt kunna samverka med närliggande
räddningstjänster.
3. Arbetsbördan- Fler som kan dela på arbetet med framtagning av
förfrågningsunderlag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 172
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 152
Räddningschefens tjänsteskrivelse 2019-08-15
Kommunfullmäktiges beslut
Beviljade medel för 2019 om 900 000 kr i projekt 15016 för inköp av ny
befälsbil, ombudgeteras till 2020.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, räddningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2016/303.00

Integrationspolitiskt program för Årjängs kommunrevidering
På uppdrag av kommunchefens ledningsgrupp har integrationssamordnaren
fått i uppdrag att ta fram förslag på fortsatt inriktning för Årjängs kommuns
arbete med integration, genom att ta fram förslag till revidering av det
integrationspolitiska programmet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 173
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 153
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-09-05 § 70
Integrationssamordnaren och IFA chefens tjänsteskrivelse 2019-06-19
Förslag på revidering integrationspolitiskt program 2019-05-31
Integrationspolitiskt program- nu gällande
Kommunfullmäktiges beslut
Integrationspolitiskt program för Årjängs kommun, antas med följande
revideringar:
Första meningen i avsnitt 1.1 ändras: ”En mångfald av kulturer, språk och
religioner kan bidra till en positiv utveckling av samhället. Utan kunskap,
strategier och förståelse för det nya, finns det risk för att stigmatisering leder
till etnisk, social och ekonomisk exkludering.”
Ett tillägg görs i tredje meningen under avsnitt 1.6 Utbildning och språk:
”Utbildning i svenska ska kombineras med undervisning i
samhällsorientering, normer, värderingar och bemötanderegler i det svenska
samhället, samt kompletteras med arbetspraktik.”
Beslutet skickas till
Verksamhetschef IFA, integrationssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/96.10

Motion - Interaktiv turistguide för stenpromenaden till
Kyrkerud
Liberalerna i Årjäng har lämnat in en motion gällande en interaktiv
turistguide för stenpromenaden till Kyrkerud.
I samband med invigningen av tre kilometer skulpturpromenad 2011 gjordes
en broschyr med information om de olika skulpturerna och dess skulptörer.
2018 togs även en liknande broschyr/guide fram av Årjängs kommun med en
QR-kod som komplettering. Användaren kan scanna koden i broschyren
alternativt på nätet och får då upp en karta vart skulpturen finns samt
beskrivning av den.
Broschyren/guiden finns bland annat på biblioteken i Årjäng och Töcksfors,
köpcentret i Töcksfors och turistbyrån, samt digitalt på kommunens
webbplats.
Under hösten 2019 kommer en översyn göras av hur vi ska arbeta med
broschyrer. Översynen kan resultera i att visst informationsmaterial kan
komma att marknadsföras ytterligare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 174
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 154
Motion från Liberalerna 2019-02-19
Näringslivsstrategen och kulturutvecklarens tjänsteskrivelse 2019-06-17
Broschyr/guide ”tre kilometer skulptur”
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interaktiv turistguide för skulpturpromenaden till Kyrkerud finns redan,
både som broschyr/guide och digitalt på kommunens webbplats.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Motionär, kulturutvecklare, näringslivsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/355.13

Överenskommelse om samverkan för utveckling av
Dalslands kanal
Under 2018 genomförde konsultbolaget Ekan Management AB på
beställning av Västra Götalandsregionen och Region Värmland en analys av
Dalslands kanal. Syftet med analysen var att ta fram ett allsidigt underlag
samt konkreta handlingsalternativ som kan ligga till grund för
ställningstaganden om kanalens framtida drift och verksamhet.
Analysens slutsatser och rekommendationer har diskuterats bland stiftarna
under våren 2019 och bl.a. resulterat i ett utkast till överenskommelse.
Genom överenskommelsen vill parterna uttrycka sin gemensamma ambition
att säkra Dalslands kanals framtid genom satsningar på kanalens
infrastruktur, utveckling av verksamheten och på besöksnäringen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 175
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 155
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-09-24
Förslag till överenskommelse 2019-09-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årjängs kommun ställer sig positiva till förslag på överenskommelse om
samverkan för utveckling av Dalslands kanal.
2. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer får i uppdrag att
underteckna överenskommelsen.
Beslutet skickas till
Administrativ chef, näringslivsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/353.04

Omdisponering investeringsmedel 2019 - stöd och
omsorgsnämnden
Stöd- och omsorgsnämnden har ett investeringsprojekt som avser införande
av digital signering personlig assistans. Projektet är genomförbart som ett
driftprojekt, därför återstår investeringsbudgeten på 125 tkr. Verksamheten
har behov av ett IT-stöd som avser Lifecare handläggare LSS och föreslår
därför att budgeten omdisponeras till ett nytt investeringsobjekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 176
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 156
Stöd och omsorgsnämnden 2019-09-05 § 67
Ekonomichefen och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2019-08-16
Kommunfullmäktiges beslut
Investering om 125 tkr ombudgeteras från projekt 19012 digital signering
personlig assistans till ett nytt investeringsprojekt Lifecare handläggare
LSS.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelning, IT-samordnare stöd och omsorg
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§ 174

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/237.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader- andra kvartalet 2019
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 fullmäktige rapportera detsamma.
Under andra kvartalet 2019 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, inget gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 177
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 157
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-09-05 § 77
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2019-07-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten Stöd och
omsorg, Årjängs kommun, inte har något gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader.
Beslutet skickas till
SAS, verksamhetschef stöd och omsorg
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§ 175

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/331.00

Revisorernas uppföljning av tidigare genomförda
granskningar
Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av resultatet av tidigare
genomförda granskningar gällande kommunens lönerutin (2015),
kommunens organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för
ungdomar (2016), underhåll av gator och vägar samt VA (2017) samt
kommunens anpassning till GDPR (2018).
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen gällande kommunens
anpassning av GDPR att:
- Säkerställa uppföljningsrutiner för att upprätthålla kraven i lagstiftningen
för dataskyddsförordningen.
- Följa upp projektet att ta fram dokumenthanteringsplaner så att arbetet
färdigställs.
1. Kommunstyrelsen bedömer att arbetet med kommunens GDPR frågor sker
tillfredsställande.
2. Vid avvikelser förutsätter kommunstyrelsen att återrapport sker snarast
möjligt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-10-16 § 180
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 161
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-09-23
Revisorernas uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2019-08-26
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, projektgrupp GDPR, dataskyddsombud
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§ 176

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/368.10

Nytt Medborgarförslag om att byta namn på förskolor
Ett medborgarförslag har inkommit, om att byta namn på förskolor.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-09-15
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget sänds till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/370.10

Nytt Medborgarförslag, Namn på avdelningar nya
förskolan
Ett medborgarförslag har inkommit, med namnförslag till avdelningarna på
nya förskolan i Årjäng.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-09-19
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/379.10

Nytt Medborgarförslag, takskylt på nya förskolan
Regnbågen
Ett medborgarförslag har inlämnats, med förslag att sätta upp en takskylt på
förskolan Regnbågen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-10-07
Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-10-28

KS 2019/8.10

Dnr KS 2019/70.00

Nya inkomna ärenden
Kommunfullmäktige får en sammanställning av inkomna ärenden.
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