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Sammanträdesdatum

2021-05-31

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Kommunhuset Silen/ digitalt, 2021-05-31 klockan 19:00-19:50

Beslutande

Katarina Johannesson (C), ordförande,
Gunilla Svantorp (S), 1:e vice ordförande, ordf.
Bengt-Olof Lorentzon (KD), 2:e vice ordförande
Daniel Schützer (S)
Kristina Kristiansson (S) jäv §§ 43, 46
Mikael Strifors (SD)
Thord Andersson (C)
Lars Gustafsson (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Agneta Nilsson (KD)
Torgny Sjögren (S)
Anette Eriksson (C)
Torbjörn Lindskog (M)
Inger Digrell (S)
Mårten Karlsson (S) jäv § 44
Kent Norman (C)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Johnny Brustuen (SD)
Siv Ögren (S) jäv §§ 43-44
Peter Lustig (MP)
Gertrud Berglund (KD)
Robin Karlsson (L) jäv § 43
Mikael Olsson (M)
Rolf Emanuelsson (C)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen 2021-06-02

Paragrafer

§39 - §50

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Katarina Johannesson
Justerare

Lennart Nilsson,

Henrik Wiig Pettersson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ avdelning

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2021-06-25
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Payman Garmiani (S)
Henrik Wiig Pettersson (S)
Lennart Nilsson (KD)
Liselott Wignell (C)
Robin Olsson (M) tjänstgörande ersättare
Märta Ruus (S) tjänstgörande ersättare
Anders Västsäter (KD) tjänstgörande ersättare, jäv § 43
Mogens Nielsen (KD) tjänstgörande ersättare
Lena Svensson (S) tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Justerandes sign

Birgitta Evensson, kommunchef
Sandra Norsell, administrativ chef
Kerstin Krogh, personalchef § 42

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr

Fastställande av föredragningslista
Utsänd föredragningslista fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr

Ärenden för kännedom
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-31 redovisas följande
ärenden för kännedom:
1. Överförmyndarnämnden 2021-04-12, protokoll
2. Stiftelsen Glaskogens naturreservat 2021-03-25. Protokoll
3. Gemensam granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland barn
och unga 2021-05-20
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 41

Dnr

Kommunchefen informerar
Sammanfattning
Kommunchefen informerar om följande:
Covid-19
2 veckor i rad har Årjängs kommun haft 2 smittade per 10 000 invånare.
Dock något osäker siffra eftersom databasen man registrerar i stängdes ned
den 26 maj.
Cirka 48% av invånarna har fått sin första dos.
Vi har påbörjat en process tillsammans med de fackliga organisationerna om
hur vi kan återgå till det ”nya” normala. Ska vara klart till den 18 juni för
internt beslut.
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om en plan i fem steg
för anpassning och avveckling av de nationella restriktionerna.
Steg 1 genomförs den 1 juni. Det handlar framför allt om att fler kan delta i
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Kultur och Fritid öppnar vi bad och friskvårdscenter med begränsningar på
antalet.
Idrottsanläggningar öppnar upp även för vuxna och privata bokningar.
Uppmanar att träna utomhus om verksamheten tillåter det.
Biblioteket fortsätter vara öppet men vi inför möjlighet till att sitta ner igen.
Värmlandsrådet
Det nya samarbetet mellan kommunerna och Region Värmland startade
2019. I samband med det skrevs ett samarbetsavtal, som nu efter två år
utvärderas.
Den 17 och 18 juni är det en regionkonferens där resultatet kommer att
presenteras och bearbetas av politikerna.
Det pågår även ett arbete kring hur vi tillsammans ska arbeta långsiktigt med
företagsetableringar i syfte att skapa tillväxt och arbetstillfällen i regionen.
Ytterligare ett område kommer att presenteras och diskuteras under dagarna
och det är en utredning kring vilken samverkansform vi ska ha för regional
utveckling i länet. Här finns det medel kvar från bland annat tidigare
kommunalförbundet ”Region Värmland” om 200 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6 (16)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-31

Kommunfullmäktige

§ 42

Dnr KS/2021:84

Kompetensförsörjningsstrategi för Årjängs kommun
Sammanfattning
Personalavdelningen har arbetat fram förslag till
kompetensförsörjningsstrategi för Årjängs kommun.
Kompetensförsörjningsstrategi är en långsiktig plan som beskriver hur vi
arbetar med en av kommunens stora utmaningar kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsstrategin utgår från kommunens vision,
fokusområden, koncernövergripande mål och värdegrund
Den innehåller mål för arbetet på kort och på lång sikt, samt prioriteringar
2021 - 2023.
För att nå de gemensamma målen krävs att alla i organisationen arbetar
utifrån kompetensförsörjningsstrategin. Personalavdelningen ska vara
vägledande i arbetet med att skapa en attraktiv arbetsgivare.
Strategin är ett styrdokument som gäller för Årjängs kommun som
arbetsgivare.
Strategin ska följa koncernens målarbete och revideras varje mandatperiod.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 40
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 53
Personalchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-04-14
Förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Årjängs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kompetensförsörjningsstrategi för Årjängs kommun, antas.
Beslutet skickas till
Personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr KS/2021:67

Årsbokslut 2020- Årjängs Nät AB
Sammanfattning
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 för
Årjängs Nät AB har upprättats.
Bolaget har som uppgift att inom Årjängs Kommun erbjuda digital
kommunikation till alla hushåll, företag och offentliga verksamheter samt
bygga, äga och förvalta fiberoptiskt nät samt bedriva därmed jämförlig
verksamhet.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till +2,5 mnkr.
Bolaget uppfyller kommunens avkastningskrav på 1,5 % som är baserat på
rörelseresultat i relation till totalt kapital.
Bolaget har under året amorterat lån i enlighet med ägardirektivet.
Årjängs kommun har tidigare utbetalat 2,2 mkr i villkorat aktietillskott. Det
ska återbetalas när det finns fritt eget kapital tillgängligt och bolagets
kapitalbehov gör en sådan utdelning försvarbar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 35
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 47
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-09
Årsredovisning Årjängs Nät 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen för Årjängs Nät AB 2020 godkänns och läggs till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Årjängs Nät AB
Ekonomichef
Jäv
Kristina Kristiansson (S), Anders Västsäter (KD), Robin Karlsson (L) och
Siv Ögren (S) deltar inte på grund av jäv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr KS/2020:174

Årsbokslut 2020- Årjängs Bostads AB
Sammanfattning
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2020 för
Årjängs Bostads AB har upprättats.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Årjängs kommun
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter.
Årets resultat 2020 uppgår till -4,1 mnkr. I resultatet ingår
nedskrivningskostnad med -7,5 mnkr.
Aktieägartillskott på 11,2 mnkr har under året erhållits.
Avkastningskravet, där resultatet före finansiella kostnader ska överstiga 2,5
% av balansomslutningen har inte uppfyllts. Avkastningen för året är 1,2 %.
Bolaget soliditet är 10,9 % och en ökning i jämförelse med föregående år
(9,9 %). Målsättningen för soliditeten enligt ägardirektivet är på 10 %.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 36
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 48
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-18
Årsredovisning Årjängs Bostads AB 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen för Årjängs Bostads AB 2020 godkänns och läggs till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Årjängs Bostad AB
Ekonomichef
Jäv
Siv Ögren (S) och Mårten Karlsson (S) deltar inte på grund av jäv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr KS/2018:458

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021
Sammanfattning
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 2020, utbetalas
inget stöd för nästkommande år. Sex av sju partier har lämnat in
redovisningen för 2019 års partistöd inom föreskriven tid. Ett parti har
lämnat in redovisningen efter påminnelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 41
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 54
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-22
Reglemente för kommunalt partistöd, reviderat 2017-05-29 § 76
Kommunfullmäktiges beslut
1. 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

2. Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts och
granskningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30
juni 2022.
Beslutet skickas till
Gruppledare
Kommunjurist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr KS/2021:133

Nedsättande av avgift för livsmedelstillsyn för
restauranger
Sammanfattning
De juridiska möjligheterna för att sänka eller efterge bygg- och
miljönämndens kontroll och tillsynsavgifter är begränsade. Det saknas praxis
för om rådande pandemisituation, utifrån kommunallagen, medger
avgiftsbefrielse till enskild näringsidkare.
Vad gäller avgifter för livsmedelskontroll ska kontrollmyndigheten ta ut
avgifter för offentlig kontroll, men däremot är det möjligt att avgiftsbefria
administrativt arbete som faller utanför själva kontrollen och regelverkets
efterlevnad.
Generellt ger kommunallagen ett större utrymme för betalningsanstånd än
för avgiftsbefrielse, då det enligt lagens förarbete ska råda en restriktiv syn
på stödinsatser mot enskilda företag. Detta skedde 2020, då företagen gavs
möjlighet att betala avgiften först i september. Enligt 2 kp 8§
kommunallagen finns det en möjlighet för kommuner att genomföra åtgärder
för att allmänt främja näringslivet i en kommun. Däremot får individuellt
riktat stöd till enskilda näringsidkare endast ske om det finns synnerliga skäl.
Dagens situation med covid-19 skulle kunna bedömas som extraordinär där
synnerliga skäl föreligger (enligt 2 kap 8 § KL) när ett företag som drabbats
hårt av pandemin, på olika sätt främjas. Men det saknas idag praxis för om
rådande situation medger rena eftergifter som avgiftsbefrielse. Om
synnerliga skäl föreligger blir dessutom en bedömningsfråga från fall till fall.
Enligt SKR kan kommunfullmäktige fatta ett generellt beslut om att nämnder
under en viss tid inte gå vidare med ansökan om betalningsföreläggande eller
med verkställighet av avgiftsbeslut mot företag. Det skulle i så fall kunna
betraktas som ett generellt riktat stöd enligt 2 kap 8§ KL.
Vad gäller avgifter för livsmedelskontroll så styrs dessa av EU:s
kontrollförordning (2017/625) Av artikel 79 och 82 i förordningen följer att
kontrollmyndigheten ska ta ut avgift för offentlig kontroll. Det föreligger
däremot inte någon skyldighet för myndigheten att ta ut rent administrativa
avgifter, dvs avgifter som faller utanför själva kontrollen av
livsmedelsregelverkets efterlevnad. Så man skulle kunna låta bli att ta ut
avgift för registrering och avgift för vissa handelsdokument. Dessa avgifter
är dock endast en liten del av den avgiftsfinansierade verksamheten.
Om en verksamhet vars omfattning och art har begränsats med anledning av
rådande situation, kan göra gällande att kontrollbehovet därför minskat,
skulle den kunna anföra detta till bygg och miljönämnden som kontrollerar
om det stämmer och låta det avspegla sig i avgiftsuttaget. Det blir då upp till
nämnden att avgöra från fall till fall.

Justerandes sign
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§ 46 forts.
Trots pandemin sker kontroll idag utifrån gällande plan. Behovet av kontroll
kvarstår också hos verksamheterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 44
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 57
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse 2021-03-03
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgifter för livsmedelstillsyn för restauranger och caféer tas bort
under 2021.
2. Bygg- och miljönämndens budgetram förstärks med 290 tkr för år
2021.
3. Medel tas från ekonomisk post ”nedskrivning simhall”.
Beslutet skickas till
Bygg- och miljöchef
Förvaltningsekonom
Jäv
Kristina Kristiansson (S) deltar inte på grund av jäv.
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§ 47

Dnr KS/2020:118

Återställande av hemsändningsbidrag med anledning
av covid-19
Sammanfattning
27 april 2020 beslutade kommunfullmäktige att öka hemsändningsbidraget
från 120 kr till 240 kr med anledning av covid-19. Kommunfullmäktige
beslöt även att hemsändningsbidraget skulle omfatta riskgrupper och äldre
över 70 år utan biståndsbedömning.
Som läget ser ut nu så bör personer över 70 år i princip vara fullvaccinerade.
Även riskgrupper kommer inom några veckor att ha ett fullgott skydd som
innebär att människor kan röra sig i samhället på ett annat sätt än under den
mest ansträngda perioden under pandemin. Även fas 4 inleds i denna vecka
och som inkluderar samtliga personer från 18 år.
Verksamheten bedömer att hemsändningsbidraget kan återställs till
ursprungssumman på 120 kr/hemsändning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 46
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-04
Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 50
Kommunfullmäktiges beslut
- Hemsändningsbidraget återställs till tidigare regelverk gällande belopp och
omfattning från 1 juni 2021.
- Kommunchefen får i uppdrag att revidera avtal gällande bland annat
upptagningsområde och redovisning.
Beslutet skickas till
Nära Dig Östervallskog
ICA Nära Sillerud
ICA Optimisten Gustavsfors
Kommunchef

Justerandes sign
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§ 48

Dnr KS/2020:341

Svar på motion- Införa tak för ÅBAB:s
lägenhetsbestånd
Sammanfattning
Varje kommun har ett ansvar för bostadsförsörjningen. I Årjängs kommun
tas det ansvaret genom att äga och fullgöra uppgifter genom ett allmännyttigt
bostadsaktiebolag (ÅBAB). Moderaterna har lämnat in en motion om att
utreda möjligheten att begränsa ÅBAB:s lägenhetsbestånd genom att införa
en övre gräns för antalet lägenheter i beståndet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 42
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 §55
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-03-08
Motion 2020-12-03
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reglering av ÅBAB:s lägenhetsbestånd kan åstadkommas genom
justering i ägardirektivet efter dialog med bolagets styrelse.
Ägardirektiven får inte vara så ingripande att de fråntar styrelsen eller
VD deras funktioner som bolagsorgan.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Gruppledare Moderaterna
Kommunjurist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr KS/2021:153

Nytt medborgarförslag- Gångbro vid E18 mellan
infarterna till Barås och Silleruds kyrka
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in med förslaget att göra en gångbro vid
E18 mellan infarterna till Barås och Silleruds kyrka.
Under E18 finns en bäck, så längs E18 går ett räcke på båda sidor. Att
gå/cykla där är mycket riskfyllt, både för fotgängare och bilister, då man inte
kan gå åt sidan när bilarna passerar. Det är en raksträcka med höga
hastigheter och många omkörningar. Det är många barn och vuxna som
går/cyklar denna sträckan för att ta sig till Svensbyn.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2021-04-26
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget skickas vidare till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning

Justerandes sign
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§ 50

Dnr

Nya inkomna ärenden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tar del av en redovisning av nya inkomna ärenden.
Beslutsunderlag
Redovisning
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16 (16)

