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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Plats och tid

Aulan, Nordmarkens skola, 27 april kl. 19.00–21.15
Ajournering kl 20.25-20.35

Beslutande

Katarina Johannesson, Ordförande (C)
Gunilla Svantorp, 1:a v ordförande (S)
Bengt-Olof Lorentzon, 2:a v ordförande (KD)
Mikael Strifors (SD)
Börje Liviken (M), närvaro från kl 19.15, jäv §41, ej § 25
Jonas Ås (KD), Jäv § 50
Thord Andersson (C)
Lars Gustafsson (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Agneta Nilsson (KD), närvaro från kl 19.15, ej § 25
Torgny Sjögren (S)
Anette Eriksson (C)
Inger Digrell (S), närvaro från kl 19.15, ej § 25
Mårten Karlsson (S), närvaro från kl 19.15, ej § 25
Kent Norman (C)
Siv Ögren (S), Jäv § 41
Hans Karlsson (S)
Gertrud Berglund (KD)
Robin Karlsson (L)
Rolf Emanuelsson (C)
Payman Garmiani (S)
Henrik Wiig Pettersson (S)
Forts. nästa sida

Justeringens plats och tid

2020-04-30 kl 07:30

Paragrafer

25 - 50

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Katarina Johannesson
Justerare

Robin Karlsson

Henrik Wiig Pettersson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-27

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Birgitta Schmidt

Datum då anslaget tas ned

2020-05-22
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Lennart Nilsson (KD), närvaro från kl 19.15, ej § 25
Liselott Wignell (C)
Mogens Nielsen (KD), ersättare
Märta Ruus (S), ersättare
Björn Karlsson (S), ersättare
Agneta Eklund (S), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Lars-Göran Larsson (KD), ersättare
Tony Nilsson (MP), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Linda Sydengen, Verksamhetschef ekonomi
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Sophia Paulsson-Sjödin, Revisor
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2014/305.10

Kommunfullmäktiges arbetsordning- revidering för att
möjliggöra mötesdeltagande på distans
Med anledning av Covid-19 har fråga uppkommit om möjligheten att
genomföra kommunfullmäktiges möten på distans/digitalt.
I enlighet med 5 kap. 16 § KL får ledamöter delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. För att möjliggöra
ett sådant deltagande måste fullmäktige revidera sin arbetsordning, 5 kap. 72
§ tredje stycket KL.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 37
Administrativ chef och kommunjuristens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Kommunfullmäktiges arbetsordning, senast reviderad 2016-12-19
§§200-201.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med följande punkter:
- Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor.
- Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till Administrativa
avdelningen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
2. Punkterna får rubriken Deltagande på distans, 5 kap 16 § KL och placeras
efter punkten 1.3 Tid och plats för sammanträdena.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 26

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
- Ärende ”Åtgärdspaket till näringslivet” läggs till föredragningslistan.
- Punkt 19, ”Internkontrollplan 2019 Årjängs kommun - uppföljning”,
ärendet stryks.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2020/70.00

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas till kommunfullmäktige 2020-04-27:
-Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, Ekonomisk prognos mars månad
-Hjälpmedelsnämnden, Protokoll 200220
-Revisorerna- Gemensam granskning av samverkan kring psykisk ohälsa
bland äldre
-Revisorernas granskning av den gemensamma överförmyndarnämnden
-Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, Protokoll 200309
-Drifts och servicenämnden, Protokoll 200220
-Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, Protokoll 200120
-Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll 20-02-24
-Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd -Beslut, avslag på begäran om utlämnande av allmän handling
200225
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§ 28

Kommunchefen informerar
Kommunchefen, Birgitta Evensson, informerar:
Information om kommunens arbete med anledning av Covid-19
Samverkansformer
Nationellt: Sveriges kommuner och regioner tillsammans med samtliga
kommundirektörer i landet
Regionalt: Länsstyrelsen, Region Värmland och kommundirektörerna i
Värmland
Lokalt: Västra krishanteringsråd, Inriktnings- och samordningsfunktion.
Jag samlar alla verksamhetschefer för en kort lägesavstämning tre gånger i
veckan. Varje fredag skrivs en summering av veckans arbete, som skickas
till gruppledarna i varje politiskt parti.
Den gemensamma säkerhetssamordningen för västra Värmland har en
strategisk roll i vårt arbete.
Vi märker alla extra kostnader med ett projektnummer för att kunna
utvärdera och eventuellt eftersöka ersättning.
Barn och utbildning
De första veckorna var det stor frånvaro både i skola och förskola, men efter
påsklovet har frånvaron återställts till normala förhållanden.
En plan finns förberedd i det fall skolor och förskolor tvingas stänga, så att
personer som arbetar i samhällsviktig verksamhet kan få fortsatt tillsyn av
sina barn.
Gymnasieskolan är stängd och utbildning sker på distans.
En plan har tagits fram för att kunna ta emot enstaka elever för t.ex. praktiskt
prov/moment.
Vi planerar för en studentavslutning genom begränsat antal inbjudna gäster
samt utsläpp i små grupper.
Stöd och omsorg
Det har varit bekymmersamt med brist på vikarier inom framför allt
hemtjänsten. Nu har vi anställt ett 20-tal personer efter att kommunen
annonserade efter personer som vill arbeta.
Vi har kontinuerligt behov av att fylla på med skyddsutrustning och i
dagsläget klarar vi oss tre-fyra veckor, vilket är en kort tid.
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Det finns ett begränsat antal provtagningskit som ska användas inom särskilt
boende om någon brukare visar symtom.
Vi har tagit fram en plan för att kunna ta emot vårdtagare om sjukhusen
skulle behöva flytta ut patienter. Skulle det bli aktuellt förutsätts att regionen
bemannar med läkare och sjuksköterskor.
Fram tills nu har vi inga bekräftat smittade personer i kommunen.
Information
Vi delar information på hemsidan som kommer från Folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner samt Region Värmland.
Information finns även på olika språk.
En särskilt riktad information har getts till personer 70+ och personer i
riskgrupp som bland annat informerar om hur man kan få hjälp att handla
och få hem dagligvaror. I det arbetet samarbetar vi med handlare och framför
allt FRG, som står för Frivillig resursgrupp.
Ni har säkert även sett att vi tar fram korta filminslag med information.
Kultur och fritid har börjat planera för att Nationaldagsfirandet sker i digital
form.
De flesta möten utanför kommunen samt nämndmöten sker numera i digital
form. Vi har även anställda som delvis arbetar på distans.
Till sist
Jag tycker att vi är väl förberedda om händelserna skulle eskalera. Just nu
handlar det om att orka hålla ut.
Tvätta händerna ofta, håll avstånd, stanna hemma om du har
förkylningssymtom!
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§ 29

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2019/100.04

Revisionsberättelse för Årjängs kommun 2019
Revisionsberättelsen för 2019 redovisas för kommunfullmäktige.
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder och tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för dessa, samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelsen och lägger den till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2019/100.04

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga
nämnder 2019
I revisionsberättelsen bedömer revisionen att kommunen uppfyller
kommunallagens krav på en ekonomi i balans genom ett positivt resultat på
22,3 mnkr, vilket är 15,4 mnkr bättre än budgeterat. Kommunen klarar sitt
finansiella mål, som för 2019 var ett resultat på 1,2 % av skatteintäkter och
generellt statsbidrag. Utfallet för 2019 blev 3,7%.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 2019 års räkenskaper och förvaltning
och att årsredovisningen 2019 godkänns.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Kommunfullmäktiges presidium 2020-04-15
Kommunfullmäktiges beslut
1. I enlighet med revisorernas förslag beviljas kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för
2019 års räkenskaper och förvaltning.
2. Nämnderna uppmanas att i övrigt beakta det som framförs av revisorerna i
revisionsberättelsen.
3. Arbetet med uppföljning av intern kontroll är ett område som fortfarande
framstår som ett tydligt utvecklingsområde i kommunen. Flera av nämnderna
behöver bli tydligare involverade i processen kring riskbedömning och val
av uppföljande kontroller utifrån sin roll som förtroendevalda.
4. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
Jäv
Ledamöterna i kommunstyrelsen, Anette Eriksson, Kent Norman, Jonas Ås,
Bengt-Olof Lorentzon, Lars Gustafsson, Mikael Strifors och ersättarna
Mårten Karlsson, Agneta Eklund, Torgny Sjögren, Thord Andersson,
Lennart Nilsson, Robin Olsson och Börje Liviken, deltar inte i beslutet
avseende ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen.
Ledamöterna Tony Nilsson, Ulla-Britt Svensson, Thord Andersson, Agneta
Nilsson och ersättarna Torgny Sjögren och Lars-Göran Larsson, deltar inte i
beslutet avseende ansvarsfrihet för Barn och utbildningsnämnden.
Ledamöterna Henrik Wiig Pettersson, Siv Ögren och ersättaren Mikael
Strifors, deltar inte i beslutet avseende ansvarsfrihet för Bygg och
miljönämnden.
Forts.
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§ 30 forts.
Ledamöterna Mårten Karlsson, Payman Garmiani och ersättarna Siv Ögren,
Lennart Nilsson och Robin Karlsson, deltar inte i beslutet avseende
ansvarsfrihet för Kultur och fritidsnämnden.
Ledamöterna Rolf Emanuelsson, Mårten Karlsson, Agneta Eklund, Hans
Karlsson, Märta Ruus, Mogens Nielsen, Robin Karlsson och ersättarna
Payman Garmiani, Liselott Wignell, Agneta Nilsson och Börje
Lilviken, deltar inte i beslutet avseende ansvarsfrihet för Stöd och
omsorgsnämnden.
Ledamoten Rolf Emanuelsson deltar inte i beslutet avseende ansvarsfrihet
för Drifts och servicenämnden.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2019/100.04

Årsbokslut 2019- Årjängs kommun
Årjängs kommuns ekonomiska resultat för 2019 är på 22,3 mnkr. Resultatet
enligt balanskravsavstämningen dvs. bland annat justering för
marknadsvärdering av kommunens värdepapper är på 10,0 mnkr. Det är
3,1 mnkr bättre än budget.
Kommunens resultat är 3,7 % i förhållande till vad kommunen under året fått
in i skatter och statsbidrag.
Årjäng har investerat för 116,5 mnkr under året. Det är något lägre än det
budgeterade investeringsutrymmet.
Av kommunens fyra fokusområden har 2 uppfyllts under året, Näringsliv
samt Hållbar tillväxt.
2 av 4 mål för god ekonomisk hushållning har uppfyllts under året.
Kommunkoncernens resultat, dvs. inkluderat bolagen, är 25,8 mnkr.
För andra året i rad redovisar nämnderna en sammantaget kraftigt negativ
avvikelse i jämförelse med budget. Det är inom grundskolan samt inom
individ- och familjeomsorgen som avvikelserna är som störst.
I och med att kommunen under året investerat mindre än planerat ger det
lägre avskrivningskostnader.
Skatter och statsbidrag redovisar ett överskott. Det beror på ett högre
invånarantal i jämförelse med budgetförutsättningarna.
Även finansnetto redovisar ett klart bättre läge i jämförelse med budget.
Den största orsaken är ny redovisningslag from 2019 gällande värdereglering
av kommunens värdepapper.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 44
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 42
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-16
Årsbokslut 2019- Årjängs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen för Årjängs kommun- 2019, godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi, kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2019/380.00

Revisorernas grundläggande granskning 2019, för
kännedom
Kommunens revisorer har påpekat brister i kunskapsnivån avseende
internkontroll och uppföljningen av internkontroll.
Det har tidigare till kommunchefens ledningsgrupp skett utbildningsinsatser i
samband med införandet av ett verksamhetssystem för nämndernas arbete
kring riskanalys samt uppföljning av den årliga internkontrollplanen. Detta
skedde under hösten 2018 samtidigt som verksamhetssystemet implementerades inför framtagande av internkontrollplan för 2019.
Därtill har reglementet avseende internkontroll reviderats med fokus på
arbetet kring riskanalys inför internkontrollplan 2019.
Utbildning för förtroendevalda avseende internkontroll kommer att
genomföras under våren 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 49
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 47
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-11
Revisorernas grundläggande granskning 2019
Inbjudan till utbildning i internkontroll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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§ 33

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2020/55.20

Begäran om godkännande av aktualitetsprövning och
planuppdrag, översiktsplan
Enligt plan och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång
under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet för att den
ska kunna ge rätt vägledning i beslut om exempelvis bygglov och tillstånd
enligt miljöbalken. Översiktsplanen ska tydligt visa kommunens viljeriktning
och intentioner när det gäller mark- och vattenanvändningen samt
bebyggelseutvecklingen för hela kommunen.
Aktualitetsprövningen innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om
översiktsplanen i huvudsak är aktuell med hänsyn till nya anspråk och
förutsättningar. Om översiktsplanen i sin helhet eller i en betydande
omfattning bedöms som inaktuell bör en ny översiktsplaneprocess inledas,
antingen för hela kommunen eller som en fördjupning för det område där
förutsättningarna eller anspråken har förändrats.
Aktualitetsprövningen innebär en genomgång av alla delar av den
kommunala översiktsplanen (även fördjupningar och tematiska tillägg) och
har därmed innefattat den kommuntäckande Översiktsplan (ÖP)
2050 (2016), tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i
strandnära läge (2016), vindbruksplan (2010), fördjupningar av
översiksplanen för Kyrkerud-Strand (2014), Hajom (2010), Årjäng (1991),
Töcksfors (1991) och Lennartsfors (1991).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 27
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 22
Samhällsbyggnadschefen och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2020-01-22
Aktualitetsprövning av Årjängs kommuns översiktsplan (2020-01-10)
samt Bilaga
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef, kommunarkitekt, administrativ chef
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§ 34

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2020/35.15

Kommunal serviceplan för Årjängs kommun 2020-2023
För att jobb och tillväxt skall ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service där människor verkar och bor. Platser där det är attraktivt
att bo och arbeta, starta och driva företag samt turista behöver ha både
kommersiell och offentlig service.
Det Regionala Serviceprogrammet 2014 - 2020 för Värmlands län har som
mål att samtliga kommuner har en aktuell serviceplan. En Serviceplan, eller
motsvarande, är en förutsättning för att Region Värmland och Länsstyrelsen
Värmland ska kunna bevilja stöd inom kommersiell service.
Kommunen har arbetet fram en Serviceplan för att uppfylla kriterierna samt
ha som stöd för den fortsatta utvecklingen inom kommunen.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22. Efter
sammanträdet har serviceplanen reviderats något då man tagit hänsyn till
vissa synpunkter, samt gjort redaktionella revideringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 20
Reviderad serviceplan 2020-02-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-22 § 4
Näringslivsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-01-09
Förslag till serviceplan Årjängs kommun
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar, med bifall av Mogens Nielsen (KD) och Thord
Andersson (C), på återremiss, med hänvisning till att områden i planen bör
kompletteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss emot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Serviceplan för Årjängs kommun 2020-2023, antas.
Forts
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

§ 34 forts.
Reservation
En skriftlig reservation lämnas från Robin Olsson (M), Mogens Nielsen
(KD), Lars-Göran Larsson (KD) och Thord Andersson (C). Reservationen
bifogas protokollet.
Beslutet skickas till
Kommunchef, Näringslivsstrateg
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§ 35

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2015/470.10

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglementerevidering
I samband med att kommunstyrelsen valde in nya ledamöter till pensionärsoch tillgänglighetsrådet inför den nya mandatperioden, fick kommunjuristen
i uppdrag att göra en översyn av reglementet inför den nya mandatperioden.
Bakgrunden till översynen var att en och samma förtroendevald hade blivit
vald som representant för både kommunstyrelsen och stöd- och omsorgsnämnden.
Punkten 1.4.2 Sammansättning
Nedanstående text föreslås i syfte att göra valen av ledamöter till rådet
enklare. Punkten om tjänstemännens sammansättning behövde också
uppdateras då tjänstemännens titlar blivit ändrade.
Förtroendevalda
Pensionärs och tillgänglighetsrådet består av sju ledamöter. En
förtroendevald från majoriteten väljs i varje nämnd och kommunstyrelsen
utser tre ledamöter varav två ska vara från oppositionen. Ordförande i rådet
är stöd- och omsorgsnämndens representant och vice ordförande är
kommunstyrelsens representant.
Tjänstemän
Från kommunens förvaltning ingår verksamhetschef för stöd och omsorg,
kultur och fritidschef samt samhällsbyggnadschefen.
Punkten 1.5.3 Ansvar och rapporteringsskyldighet
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet är organisationsmässigt placerat under
kommunstyrelsen, men i punkten 1.5.3 anges att rådet ska rapportera till
stöd- och omsorgsnämnden. Förvaltningen föreslår därför att detta ändras till
att rådet ska rapportera till kommunstyrelsen.
Punkten 1.5.4 Ansvarig tjänsteman
Socialchef ersätts av verksamhetschef för stöd och omsorg på grund av ny
titel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 21
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-01-15
Kommunstyrelsen 2019-02-06 § 4
Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

§ 35 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente revideras i enlighet med
följande:
Punkt 1.4.2 Sammansättning får följande lydelse:
Förtroendevalda
Pensionärs och tillgänglighetsrådet består av sju ledamöter. En
förtroendevald från majoriteten väljs i varje nämnd och kommunstyrelsen
utser tre ledamöter varav två ska vara från oppositionen. Ordförande i rådet
är stöd- och omsorgsnämndens representant och vice ordförande är
kommunstyrelsens representant.
Tjänstemän
Från kommunens förvaltning ingår verksamhetschef för stöd och omsorg,
kultur och fritidschef samt samhällsbyggnadschefen.
Punkt 1.5.3 Ansvar och rapporteringsskyldighet får följande lydelse:
Pensionärs och tillgänglighetsrådet ska årligen rapportera en
sammanställning av de insatser som genomförts, samt resultatet av dessa,
och redovisa för kommunstyrelsen.
Punkt 1.5.4 Ansvarig tjänsteman får följande lydelse:
Verksamhetschef för stöd och omsorg är ansvarig tjänsteman för pensionärsoch tillgänglighetsrådet.
Beslutet skickas till
Kommunjurist, administrativ chef, verksamhetschef stöd och omsorg, kulturoch fritidschef, pensionärs- och tillgänglighetsrådet (sekreterare och
ordförande)
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§ 36

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2020/66.01

Krisledningsplan för Årjängs kommun
Enligt lag SFS 2006:544 2 kap 1§ är kommunen ålagd att inför varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser, i
kommunen kallat krisledningsplan. Från och med 2014 trädde en ny
överenskommelse i kraft mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) samt kommunerna (Sveriges kommuner och regioner). Enligt
överenskommelsen ska kommunen, inför varje ny mandatperiod ta fram ett
styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, krisledningsplanen
ska utgöra en del av styrdokumentet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 25
Säkerhetsanordnaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-02-10
Förslag till krisledningsplan för Årjängs kommun 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Krisledningsplan för Årjängs kommun 2019-2022, antas.
2. Krisledningsplan för Årjängs kommun antagen 2018-11-26 § 156,
upphävs.
Beslutet skickas till
Kommunchef, säkerhetssamordnare

Justerandes sign

20 (35)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 37

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2016/223.00

Policy för barnkonventionen - Barnets rättigheter i
Årjängs kommun-revidering
Kommunfullmäktige beslutade 160914 att anta Policy för barnkonventionen.
Barnkonventionen var tidigare en ratificerad konvention, vilket innebar att
den inte kunde tillämpas direkt hos en myndighet eller i domstol.
Från och den 1 januari 2020 inkorporeras barnkonventionen i svensk
lagstiftning. Införandet innebär ett förtydligande av att domstolar och
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av konventionen.
Utifrån detta behöver Policy för barnkonventionen i Årjängs kommun att
revideras. Revideringen består i en förändring under första stycket, där det
förtydligas att konventionen nu är lag och hur det påverkar hur den ska
beaktas i beslut som rör barn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 27
Kvalitetsutvecklaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-01-23
Förslag till revidering policy för barnkonventionen
Policy för barnkonventionen, nu gällande
Kommunfullmäktige beslut 2016-09-26 § 125
Kommunfullmäktiges beslut
Föreslagna revideringar av Policy för barnkonventionen – Barnets rättigheter
i Årjängs kommun, antas.
Beslutet skickas till
Kommunchef, kvalitetsutvecklare, kommunsekreterare
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§ 38

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2019/99.10

Medborgarförslag - Hund i vården
Ett medborgarförslag har inkommit gällande hund i vården. Förslagsställaren
arbetar som undersköterska i hemtjänsten och påtalar att hon tror livskvalitén
skulle öka hos många brukare om de fick möjlighet att möta hundar.
Ytterligare information eller förslag på hur det skulle kunna se ut framgår ej
av medborgarförslaget.
Frågan har diskuterats med berörda områdeschefer, socialt ansvarig
samordnare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Verksamheten ser positivt på möjligheten till hund i vården. De faktorer man
har att förhålla sig till är dock följande;
Om hundar används är det viktigt att det sker enligt verksamhetens
systematiska kvalitetsarbete. Det innebär b.la. att en riskanalys görs, att
förebyggande åtgärder vidtas och följs upp samt att det finns etablerade
rutiner för att använda hundar (socialstyrelsens föreskrifter) Allergier hos
brukare och medarbetare, Försäkringar, Transporter.
Bedömningen är att ingen verksamhet idag har dessa etablerade rutiner och
arbetssätt att arbeta efter. Hund i vården lämpar sig bäst på boende, och
dessa bedriver kommunen på entreprenad. Ingen brukare har heller
efterfrågat insatsen. I de fall det skulle bli aktuellt ställer sig verksamheten
positiv till att en förfrågan ställs till ansvarig chef för fortsatt hantering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-03-04 § 32
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19 § 29
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-10-16 § 87
Verksamhetschef stöd- och omsorgs yttrande 2019-08-15
Medborgarförslag 2019-02-20
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årjängs kommun ställer sig positiv till en sådan insats som hund i vården.
Det finns idag ingen brukare som efterfrågat insatsen, men om behovet
uppstår hanteras frågan av ansvarig chef enligt rutin.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställare, verksamhetschef stöd och omsorg
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§ 39

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2015/458.20

Kulturmiljöprogram för Årjängs kommun
Årjängs kommun har saknat ett aktuellt kulturmiljöprogram. Det har gjorts
en byggnadsinventering delvis under 1980-talet men denna är idag inaktuell.
Kommunens översiktsplan har satt som mål att ett kulturmiljöprogram ska
tas fram för kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 39
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 37
Samhällsbyggnadschefen och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2020-02-19
Kulturmiljöprogram för Årjängs tätort
Kulturmiljöprogram för Töcksfors tätort
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kulturmiljöprogrammet godkänns som en policy och ett strategiskt
planeringsunderlag för utvecklingen och bevarandet av kulturmiljöer i
kommunens tätorter.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att använda kulturmiljöprogrammet som ett inspirationsmaterial i tidiga dialoger med
fastighetsägare, och som ett planerings- och beslutsunderlag vid beslut om
bygglov och detaljplaner.
3. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att ta hänsyn till kulturmiljöprogrammet vid förvaltning och utveckling av det egna
fastighetsbeståndet.
4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att tillgängliggöra och sprida
kunskapen om kulturmiljöprogrammet till berörda fastighetsägare och
intresserad allmänhet.
5. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att återkomma med förslag
på distribution till samtliga hushåll.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef bygg och miljö, verksamhetschef samhällsbyggnad
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§ 40

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2020/96.04

Ombudgetering investeringsmedel från år 2019 till 2020
Kvarstående investeringsbudget för 2019 är 18,1 mkr.
Totalt har det inkommit begäran om ombudgetering och omdisponeringar
med 7,3 mkr.
Stöd- och omsorgsnämnden har en negativ avvikelse 2019 på 0,8 mkr och
som orsakats av inköp av fordon som verksamheten ska ha under längre tid.
Huvudprincipen, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, är att
pågående projekt som inte är färdigställda, ombudgeteras. Investeringar som
inte är påbörjade under året är inte givna för ombudgetering.
Omdisponering, som innebär att investeringsbelopp flyttas till nya
investeringsprojekt, är heller inte givna för överföring.
Investeringsmedel som inte är påbörjade under året men begärs
ombudgeterade är på 3,7 mkr och innefattar inköp av infopoints och
befälsbil, underhåll fastigheter.
Investeringsmedel som begärts omdisponerade, dvs. att användas till något
annat än planerat, är sammanlagt på 0,4 mkr. Det avser omdisponering till
busstation Årjäng, byte av LED- armaturer, staket Hagavallen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 43
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 41
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-10
Sammanställning ombudgetering samt omdisponering av investeringsmedel
från 2019 till 2020 dat. 2020-03-04
Kommunfullmäktiges beslut
Begäran om ombudgetering samt omdisponering av investeringsmedel från
år 2019 till år 2020 enligt beslutsunderlaget 2020-03-04, godkänns med
följande tillägg:
Projekt 13814 diskmaskin Kyrkerud, 40 tkr omdisponeras från år 2019 till år
2020.
Beslutet skickas till
Kommunchef, verksamhetschef ekonomi
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§ 41

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2016/128.04

Begäran om utökad borgen för Årjängs Bostads AB
Årjängs Bostads AB begär en utökad borgen med 80 mnkr.
Med denna utökning är borgensåtagandet för bolaget 450 mnkr.
Bolagets ansökan grundar sig på en kalkyl för nybyggnation av hyresrätter
på Kvarnåsen samt renoveringsbehov i befintligt fastighetsbestånd.
Kommunkoncernen har en lånelimit hos Kommuninvest på totalt 1,1 mdrkr.
Lån via Kommuninvest var vid utgången 2019 för kommunkoncernen 0,6
mdrkr. Beräknat för år 2020 inklusive utökad borgen är 0,8 mdrkr.
Förslaget till beslut är att bevilja en höjning av borgen upp till 450 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 50
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 48
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-12
Styrelseprotokoll § 125
Investeringskalkyl Kvarnåsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Årjängs Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om
450 000 000 kr (450,0 mkr), jämte därpå löpande ränta.
Jäv
Börje Liviken (M) och Siv Ögren (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi, Årjängs Bostads AB
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§ 42

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2019/379.10

Medborgarförslag, takskylt på Regnbågens förskola
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om en utsmyckning i
form av en Regnbåge på taket på nya förskolan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 53
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 51
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-03 § 16
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2020-02-05
Medborgarförslag, 2019-10-07
Barnchecklista, 2020-02-06
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utsmyckning av förskolan ingår i den totala entreprenaden. En regnbåge
kommer att sitta på gaveln mot Storgatan.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren, verksamhetschef barn och utbildning
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§ 43

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2019/370.10

Medborgarförslag, Namn på avdelningar nya förskolan
Källan
Ett medborgarförslaget angående namn på avdelningarna till nya förskolan i
Årjäng har inkommit. Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 att
förskolan ska heta Regnbågen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 55
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 53
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-03 § 15
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2020-02-05
Medborgarförslag, 2019-09-24
Kommunfullmäktige, 2019-09-30 § 138
Barnchecklista, 2019-06-05
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn och utbildningsnämndens
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om att förskolan ska heta
Regnbågen och att verksamheten själv namnger avdelningarna.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren, verksamhetschef barn och utbildning
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§ 44

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2019/237.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader- fjärde kvartalet 2019
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen 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.
Barnrättsperspektiv
Barnrättsperspektivet har beaktats och är inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 56
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 54
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-03-05 § 14
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2020-01-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten Stöd och
omsorg Årjängs kommun, inte har några gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader. Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutet skickas till
SAS, verksamhetschef stöd och omsorg
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§ 45

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2018/458.10

Utbetalning av partistöd för år 2019
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige minst en gång per år
ska besluta om utbetalning av kommunalt partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 171 att anta ett reglemente,
Regler för partistöd. Enligt reglementet ska det utgå:
- ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 5 300 kronor per mandat och år
Reglementet innehåller vidare regler om under vilka förutsättningar som
partistöd ska utgå, t ex beträffande representation och om hur stödet ska
redovisas. Om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid, senast den 30 juni 2021, utbetalas
inget stöd för nästkommande år. Samtliga partier har dock lämnat in
redovisningen för 2018 års partistöd inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 58
Kommunjurist och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-20
Reglemente för kommunalt partistöd, senast rev. 2017-05-29 § 76
Kommunfullmäktiges beslut
Partistöd utbetalas, i enlighet med reglementet, enligt följande:
- 7 partier x 15 000 kr = 105 000 kronor
- 35 mandat x 5 300 kr = 185 500 kronor
Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts och granskningsrapport
ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni 2021.
Beslutet skickas till
Kommunchef, kommunjurist, verksamhetschef ekonomi
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§ 46

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2020/86.10

Ny Motion - Åtgärder mot hög värme behövs på
särskilt boende
En motion har lämnats in från Liberalerna, gällande åtgärder mot hög värme
sommartid, på särskilda boenden i kommunen.
Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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§ 47

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2020/94.10

Ny Motion - Hundrastgård centralt belägen i Årjäng och
Töcksfors
En motion har lämnats in från Sverigedemokraterna (SD) gällande hundrastgårdar i Årjäng och Töcksfors.
Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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§ 48

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2020/120.10

Nytt Medborgarförslag - gör Årjängs kommun mer
cykelvänlig
Ett medborgarförslag har inkommit, bl.a. angående åtgärder för fler
cykelvägar i kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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§ 49

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2020/70.00

Nya inkomna ärenden
En redovisning av nya inkomna ärenden har sänts ut till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen godkänns.
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§ 50

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

Dnr KS 2020/118.14

Åtgärdspaket till näringslivet
Med anledning av en ansträngd situation för både företag och invånare i
Årjängs kommun med anledning av Covid-19 har nu kommunstyrelsens
arbetsutskott tagit fram följande åtgärdspaket:
- VA- och avfallsavgiften för företag och invånare tas bort under perioden
april-juni.
- Avgift för bygglov tas bort för företag och invånare under resten av året.
- Företag får uppskov avseende kommunala avgifter upp till sex månader.
- Verksamheter med uteserveringar tillåts öppna redan i nuläget.
- Kommunen genomför enbart tillsyn som bedöms vara nödvändig. Detta för
att minska företagens kostnader och tidsåtgång.
- Lokala företag ska gynnas i upphandlingar genom att kommunen ställer
krav på hållbarhet, exempelvis minskade transporter. Om upphandling inte
krävs sker inköp lokalt.
- Kommunen har som målsättning att betala alla inkomna fakturor inom 10
dagar istället för 30.
- Hemkörning, utökas till att omfatta riskgrupper och äldre över 70 år, utan
biståndsbedömning. Bidraget ökas från 120 kr till 240 kr.
- Ersättningen till handlarna fördubblas.
- Drygt 300 000 kronor avsätts för sommarjobb till skolungdomar.
- Ett samarbete med kyrkor och samfund startas upp. Alla invånare ska ha
någon att prata med.
- Kommunen fortsätter samverkan med näringslivet för att ta fram fler
åtgärder.
- Förstärkt marknadsföring av Årjängs kommun, arbetet inleds med
framtagande av marknadsplan.
- Större investeringar, som lågstadiet Töcksfors, kommer att genomföras
enligt plan. Årjängs kommun ska bland annat också bygga en förskola i
Töcksfors, en ny simhall i Årjäng och nytt lågstadium i Töcksfors.
Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-04-27

KS 2020/25.01

§ 50 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 57
Bygg- och miljöchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-04-02
Bygg- och miljöchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Samhällsbyggnadschef och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25 § 56
Yrkanden
Lars Gustafsson (L), Anette Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Den fasta delen på VA-taxan reduceras till 0 kr under perioden 1 april30 juni 2020.
2. Renhållningstaxan reduceras till 0 kr under perioden 1 april- 30 juni 2020.
3. Avgiften för bygglov, enligt bygglovstaxan, tillämpas ej för perioden 25
mars - 31 december 2020. Avgiften för strandskydd kvarstår.
4. Hemkörning, utökas till att omfatta riskgrupper och äldre över 70 år, utan
biståndsbedömning. Bidraget ökas från 120 kr till 240 kr.
5. Förstärkt marknadsföring av Årjängs kommun, arbetet inleds med
framtagande av marknadsplan.
6. Alla kommunens anställda får ett presentkort på 400 kr att användas under
april och maj månad i det lokala näringslivet i Årjängs kommun.
Jäv
Jonas Ås (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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