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Payman Garmiani (S)
Henrik Wiig Pettersson (S)
Liselott Wignell (C)
Robin Olsson (M) tjänstgörande ersättare
Märta Ruus (S) tjänstgörande ersättare
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Övriga närvarande
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Birgitta Evensson, kommunchef
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Linda Sydengen, ekonomichef
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§ 51

Dnr

Fastställande av föredragningslista
Utsänd föredragningslista, fastställs.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§ 52

Dnr

Kommunalrådet informerar
Sammanfattning
Kommunalrådet informerar om följande:

Justerandes sign

-

Stort intresse för industrimark i Töcksfors.

-

På gång med en gemensam namngivning tillsammans med Årjängs
Bostads AB av ny väg vid nybygget vid Norra Gärdesgatan.

-

Snart dags för första spadtaget för ny förskola i Töcksfors.

-

Coronaläget; stor spridning på skolor i Karlstads området. Än så
länge lugnt i kommunen.

-

Gränsen mot Norge har börjat öppna. I första skedet så kan norska
medborgare som är som fått två vaccindoser samt en vecka efter, få
komma över till Sverige. Vid återresa till Norge tas snabbtest vid
gränsen.

-

Jämförelsesiffror mellan maj 2020 och maj 2021 visar på att
arbetslösheten sjunker. Årjängs kommun har återigen Värmlands
lägsta ungdomsarbetslöshet.

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr

Ärenden för kännedom
Sammanfattning
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14 redovisas följande
ärenden för kännedom:
1. Hjälpmedelsnämnden 2021-05-12 protokoll
2. Överförmyndarnämnden statistik april 2021
3. Överförmyndarnämnden ekonomisk prognos april 2021
4. Överförmyndarnämnden statistik maj 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 54

Dnr KS/2021:175

Tertialrapport per 2021-04-30- Årjängs kommun
Sammanfattning
Prognos på helår visar ett resultat på +20,8 mnkr. Det är 13,7 mnkr bättre än
budget.
Prognos för balanskravsresultatet är +17,8 mnkr. Reglering av värdepapper
finns inte med i balanskravsresultatet. Marknadsvärdet på kommunens
värdepapper är vid avstämningen den 30 april + 3,0 mnkr högre i jämförelse
med värdet vid årsskiftet.
Av kommunens fyra fokusområden förväntas två uppfyllda och två delvis
uppfyllda under året.
Av kommunens fyra finansiella mål förväntas två vara uppfyllda under året.
Stöd och omsorgsnämnden fick i uppdrag att återredovisa åtgärder för att
hantera underskottet till dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 52
Verksamhetschef stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse 2021-05-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 65
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-19
Tertialrapport 2021-04-30
Tertialrapport mål 2021-04-30
Yrkande
Kerstin Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tertialrapport per 2021-04-30- Årjängs kommun, godkänns.
2. Investeringsbudgeten för kultur- och fritidsnämnden utökas med

300 000 kr för innevarande år för inköp av is-sarg.
3. Stöd- och omsorgsnämndens budget förstärks med 8 miljoner kr för
innevarande år och skatter och statsbidrag ökas med lika mycket.
4. I förstärkningen ingår att förbättra utemiljön vid våra äldreboenden
och inköp av möbler inför byte av entreprenör samt en ökning av
antalet sommarjobb.

Justerandes sign
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2021-06-14

§ 54 forts.

Beslutet skickas till
Ekonomichef, kultur- och fritidschef, stöd- och omsorgschef,
förvaltningsekonom KOF och SOO

Justerandes sign
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§ 55

Dnr KS/2021:64

Budget 2022-2024
Sammanfattning
Tidsplan för projekt simhall har ändrats vilket får som effekt att driftsplan,
resultatplan samt kassaflöde har förändrats i jämförelse med underlagen från
budgetberedningens möte den 31 mars. Därtill återfinns i underlaget ny
skatteprognos från 29 april.
Driftsplanen har utgångspunkt i beslut om preliminära ramar korrigerat med
ny beräkning av kompensation för kultur och fritidsnämnden utifrån den
förändrade tidsplan samt även förändrat behov. Samtliga nämnder har därtill
justerats för kapitaltjänstkostnader, vilket är neutralt för samtliga.
Resultatplan samt kassaflöde har korrigerats från senaste flerårsplan
avseende ny tidsplan simhall och ny skatteprognos.
Resultaten är efter korrigering följande:
2022= 17 mkr (2,6 % av summa skatter/statsbidrag)
2023= 14,0 mkr (2,1 % av summa skatter/statsbidrag)
2024= 12,6 mkr (1,8 % av summa skatter/statsbidrag)
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 53
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 66
Oppositionens förslag (KD, M, L) 2021-05-27
Majoritetens förslag (S,C, MP) 2021-05-26
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-04-29
Ramfördelningsmodell Budgetberedning 12 maj
Investeringsbudget 2022-2024 12 maj
Kassaflöde 2022-2024 12 maj
Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Anette Eriksson (C), Tony Nilsson
(MP) och Kristina Kristiansson (S) bifall till majoritetens förslag till budget
2022-2024.
Jonas Ås (KD) yrkar med bifall av Mikael Olsson (M), Robin Karlsson (L),
Robin Olsson (M) och Mikael Strifors (SD) bifall till oppositionens förslag
till budget 2022-2024.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Propositionsordning
Ordförande ställer majoritetens förslag mot oppositionens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med majoritetens budgetförslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs enligt följande propositionsordning: JA för
majoritetens förslag till budget och NEJ för oppositionens förslag till budget.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med följande resultat: 19 röster för JA och 14 röster
för NEJ.
Beslutande
Daniel Schützer
Kristina Kristiansson
Mikael Strifors
Robin Olsson
Märta Ruus
Jonas Ås
Thord Andersson
Lars Gustafsson
Ulla-Britt Svensson
Agneta Nilsson
Torgny Sjögren
Anette Eriksson
Torbjörn Lindskog
Lars-Göran Larsson
Inger Digrell
Mårten Karlsson
Kent Norman
Anders Västsäter
Johnny Brustuen
Siv Ögren
Hans Karlsson
Tony Nilsson
Gertrud Berglund
Robin Karlsson
Mikael Olsson
Rolf Emanuelsson
Payman Garmiani
Henrik Wiig Pettersson
Kerstin Andersson

Justerandes sign

Parti
S
S
SD
M
S
KD
C
L
S
KD
S
C
M
KD
S
S
C
KD
SD
S
S
MP
KD
L
M
C
S
S
KD

Ja
X
X

Nej

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
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Lise-Lotte Wignell
Bengt-Olof Lorentzon
Gunilla Svantorp
Katarina Johannesson

C
KD
S
C

X
X
X
X

Totalt

19

14

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

Forts.

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

2024 (tkr)

5 649

5 649

116 183

114 333

18 320

17 570

Barn och utbildningsnämnden 261 311

258 451

Stöd och omsorgsnämnden

235 952

235 952

- Justering finans drift

11 000

11 000

- Ökning ram

15 069

31 269

Avgår internredovisning

- 53 173

- 53 173

Avskrivningskostnad

41 100

48 400

Nedskrivningskostnad

600

1 000

Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden

Verksamh. nettokostnader

652 011

670 451

2. Låneramen för 2023 fastställs till 424 mnkr.
3. Låneramen för 2024 fastställs till 389 mnkr.
4. Årets resultat för 2023 budgeteras till 14 041 tkr.
5. Årets resultat för 2024 budgeteras till 12 646 tkr.
6. De finansiella målen för 2023 och 2024 fastställs till;
- resultatnivå 2,1 % av summa skatter och statsbidrag för 2023 och 1,8 % av
summa skatter och statsbidrag för 2024.
Reservation
Jonas Ås (KD), Bengt-Olof Lorentzon (KD), Mikael Olsson (M), Robin
Karlsson (L), Lars Gustafsson (L), Robin Olsson (M), Anders Västsäter
(KD), Gertrud Berglund (KD), Agneta Nilsson (KD), Tor-Björn Lindskog
(M), Lars-Göran Larsson (KD), Kerstin Andersson (KD) Mikael Strifors
(SD) och Johnny Brustuen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Justerandes sign
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§ 56

Dnr KS/2021:49

Årsbokslut 2020- Samordningsförbundet BÅDESÅ
Sammanfattning
Årsredovisning för samordningsförbundet har översänts till kommunen.
Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland,
Västragötalandsregionen samt kommunerna Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle och Årjäng som medlemmar.
Samordningsförbundets uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd
och rehabilitering till egen försörjning.
Upprättad årsredovisning avseende 2020 visar ett resultat på +0,6 mnkr.
Resultatet påverkas i hög grad av rådande pandemi.
För 2020 uppgår det egna kapitalet till 1,7 mnkr vilket innebär att förbundet i
överskrider rekommendationen som innebär att eget kapital skall motsvara
max 20 % i förhållande till erhållna bidrag. Det egna kapitalet motsvara 34
%.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 54
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 67
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-04-23
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020, Samordningsförbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, DalsEd, Säffle, Årjäng 2020 godkänns.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
Jäv
Daniel Schützer (S) deltar inte på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle,
Årjäng

Justerandes sign
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§ 57

Dnr KS/2021:172

Årsbokslut 2020- Stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg, DVVJ
Sammanfattning
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare.
Årets resultat 2020 visar ett överskott på +363 tkr. Det är en klar förbättring
av resultatet i jämförelse med förra året. Bengtsfors samt Melleruds kommun
har under 2020 lämnat ett förstärkt driftsbidrag på totalt 800 tkr.
Stiftelsens soliditet är 35 % och en minskning från förra året.
Försäljning av tågtrafik har minskat med 54 % i jämförelse med 2019.
Försäljningen från dressinverksamheten har ökat med 10 % i jämförelse med
förra året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 55
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 68
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2020
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg år 2020
godkänns.
2. Styrelsen för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg beviljas
ansvarsfrihet för år 2020.
Jäv
Rolf Emanuelsson (C) och Siv Ögren (S) deltar inte på grund av jäv.
Beslutet skickas till
DVVJ

Justerandes sign
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§ 58

Dnr KS/2021:176

Årsbokslut 2020- Dalslands kanals framtida bestånd
Sammanfattning
Årsredovisning för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har översänts
till kommunen. Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av
Kanalbolagets driftsunderskott och till att bevara kanalen för framtiden.
Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna
erhållna medlen överförts till Dalslands kanal AB som aktieägartillskott.
Koncernredovisningen omfattar förutom moderföretaget de delägda
dotterbolagen Dalslands Kanal AB och Kanalaktiebolaget Stora Lee-Östen.
Stiftelsens resultat för 2020 är på +13 mnkr. Lämnade aktieägartillskott till
Dalslands kanal AB är under året 13 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 56
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 69
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020, Stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Stiftelsen Dalslands kanal 2020 godkänns.
2. Styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd beviljas ansvarsfrihet
för år 2020.
Jäv
Gunilla Svantorp (S) deltar inte på grund av jäv.
Avståenden
Katarina Johannesson (C) avstår från att delta i beslutet.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Dalslands kanal

Justerandes sign
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§ 59

Dnr KS/2020:77

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

Granskning
utan
avvikelser

Mindre
avvikelser

Större
avvikelser

Granskning
ej
genomförd

Kommunstyrelsen

10

4

6

-

-

Kultur- och
fritid

4

3

1

-

-

Stöd och
omsorg

6

1

4

-

1

Bygg och
miljö

2

1

1

-

-

Barn och
utbildning

11

5

3

2

1

33

15

14

2

2

TOTALT

Forts.

Justerandes sign
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2021-06-14

§ 59 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 59
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 72
Förvaltningsekonomen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Uppföljning internkontroll 2020 alla nämnder
Kommunfullmäktiges beslut
Uppföljning av internkontroll 2020 för Årjängs kommun, godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, ekonomichef

Justerandes sign
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§ 60

Dnr KS/2021:174

Barnbokslut 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljningen sammanställs i ett särskilt
barnbokslut. Det gemensamma barnbokslut har till uppgift att ge en
helhetsbild av hur verksamheterna arbetar med barn och ungas rättigheter.
Det är ett viktigt verktyg för att synliggöra barn och ungas livssituation.
Det finns mycket att vara stolt över när det kommer till arbete med barnets
rättigheter i Årjängs kommun. Arbetet med att synliggöra barnets rättigheter
inom de olika verksamhetsprocesserna går stadigt framåt, vilket är viktigt för
barn och unga som medborgare. Trots att arbetet kommit långt finns det
alltid saker att förbättra för att tillgodose barnens rättigheter utifrån
barnkonventionen
Under 2020 har Covid-19 pandemin påverkat hela samhället. Beslut som har
fattats för att minska smittspridningen har haft stor påverkan på barn och
ungas situation. Det blir under 2021 viktigt att systematiskt arbeta för att
säkerställa att barn och ungas rättigheter blir tillgodosedda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 60
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 73
Kvalitetsutvecklaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-11
Barnbokslut 2020 dat 2020-05-10
Kommunfullmäktiges beslut
Barnbokslut för 2020 antas.
Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklaren
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§ 61

Dnr KS/2020:86

Svar på motion- Åtgärder mot hög värme på särskilt
boende
Sammanfattning
En motion har inkommit beträffande solskyddad utemiljö samt
persienner/markiser till äldreboenden i kommunen. Enligt gällande
gränsdragningslista så åligger det verksamheten att ordna med
persienner/markiser.
Vem som ansvarar för olika inventarier i en fastighet mellan hyresgäst och
hyresvärd regleras av en gränsdragningslista. Listan som Årjängs kommun
använder är samma som används i andra kommuner och har sin grund i
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Solskydd, insynsskydd och fläktar
är något som alltid faller på hyresgästen medan ventilationen och ev.
kylaggregat är hyresvärdens ansvar. Fastighetsavdelningen har häromåret
kompletterat med solskydd på vissa fönster på Kvarnåsen trots att detta
enligt gränsdragningslista åligger verksamheten. Beträffande utomhusmiljön
kommer fastighetsingenjören tillsammans med verksamhetschefen för stöd
och omsorg under juni att gå igenom förbättringar av utemiljön både
gällande Kvarnåsen och Solgården.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 64
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 77
Fastighetsingenjören och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 202105-11
Motion 2020-02-25
Kommunfullmäktiges beslut
1. Gränsdragningslistan som finns ska vara det styrande dokumentet.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Motionären
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§ 62

Dnr KS/2020:201

Svar på motion- Kostnaden för boende på särskilt
boende
Sammanfattning
Liberalerna i Årjäng har överlämnat en motion angående kostnaderna för att
bo på särskilt boende i Årjängs kommun. Boendeformen kräver att den
enskilde får ett beviljat biståndsbeslut. Den enskilde får en lägenhet tilldelad.
Kostnaden för den enskilde beräknas på antal m2 vilket leder till att det
skiljer en del på hyrorna för de som bor på boendena i kommunen.
Motionären anser inte att det är rimligt att hyressättningen kopplas till ytan
den boende nyttjar, eftersom man själv inte väljer rum. Förslaget i motionen
innebär att kommunen ser över möjligheten till en mer rättvis hyressättning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 65
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 78
Stöd- och omsorgsnämnden 2021-05-05 § 38
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22 § 78
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2021-03-24
Motion från Liberalerna
Kommunfullmäktiges beslut
1. En översyn av avgifter och taxor görs inför det beslut som ska fattas
gällande avgifter för 2022.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Motionären
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§ 63

Dnr KS/2019:168

Svar på medborgarförslag- Bostäder i kommunal regi
bör införa "Huskurage"
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats om att bostäder i kommunal regi borde
införa Huskurage. Det kan vara ett verktyg för grannar i bostadsområden att
ingripa och agera vid våld i nära relation, genom att en policy som uppmanar
grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa upprättas
genom styrelse, förening eller hyresvärd.
Stöd- och omsorgsnämnden har yttrat sig i ärenden och ser positivt på
initiativet.
Inom socialtjänsten ser man ett ökat problem med våld i nära relationer där
det ofta även finns barn som bevittnar våld. Kan detta avvärjas i så stor
utsträckning som möjligt genom att kommunen anammar ”huskurage” så är
det positivt för alla i kommunen.
Ansvaret för att detta kommer till stånd ligger på det kommunala
bostadsbolaget, som får hantera frågan. Uppmaning kan riktas till
hyresgästernas organisation som en form av grannsamverkan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 66
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 79
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-19
Stöd- och omsorgsnämnden 2019-09-05 § 69
Medborgarförslag 2019-04-03
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansvaret för att föra diskussionen gällande huskurage tilldelas
kommunens bostadsbolag.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Motionären
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§ 64

Dnr KS/2021:143

Överenskommelse för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Sammanfattning
I Värmland har ett arbete med revidering av lagstadgade
samverkansöverenskommelser pågått under 2020. Fram till idag har de tre
lagstadgade överenskommelser (psykiskt funktionsnedsatta personer, barn
som vårdas utanför det egna hemmet samt personer som missbrukar alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel
eller spel om pengar) hanterats i separata spår vad gäller upprättande,
implementering, beslutsnivå och uppföljning. Ambitionen är att samtliga
lagstadgade överenskommelser hanteras på liknande sätt vid nästa
revidering. Överenskommelsen som gäller personer med psykiska
funktionsnedsättningar i alla åldrar är nu reviderad och godkänd i
beredningsgruppen i Nya perspektiv. Överenskommelsen skickas härmed ut
till samtliga kommuner och Region Värmland med rekommendation att
antas politiskt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 83
Stöd- och omsorgsnämnden 2021-03-04 § 14
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-02-18 § 33
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Följebrev med reviderad överenskommelse
Samverkansöverenskommelse
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Överenskommelse för personer med psykisk funtionsnedsättning,
godkänns.
2. Årjängs kommun ställer sig positiv till att framtida revidering och
uppföljning samordnas, så även gemensam implementering.
Beslutet skickas till
Region Värmland, stöd- och omsorgsnämnden
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§ 65

Dnr KS/2020:126

Rapportering till IVO av ej verkställda gynnande beslutkvartal 4 2020
Sammanfattning
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen [SoL] kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader, till
Inspektionen för vård och omsorg [IVO].
Stöd och omsorgsnämnden ska också rapportera detsamma till
Kommunfullmäktige.
Under fjärde kvartalet 2020 har Stöd och omsorg Årjängs kommun, två
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Ett angående särskilt
boende och ett avseende kontaktperson LSS.
De tio beslut avseende avbrott i insatser och som på nytt inte hade verkställts
inom tre månader gällande dagverksamhet för personer med demenssjukdom
(Oasen), har verkställts 2020-11-02.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 70
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 84
Stöd- och omsorgsnämnden 2021-03-04 § 18
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-02-18 § 37
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse, 2021-01-26
Kommunfullmäktiges beslut
Information om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS,
som 2020-12-31 inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i
verkställighet pågått i mer än tre månader, godkänns.
Beslutet skickas till
Stöd- och omsorgsnämnden
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§ 66

Dnr KS/2021:144

Rapportering till IVO av ej verkställda gynnande beslutkvartal 1- 2021
Sammanfattning
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen [SoL] kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg [IVO].
Stöd och omsorgsnämnden ska till Kommunfullmäktige rapportera
detsamma.
Under första kvartalet 2021 har Stöd och omsorg Årjängs kommun totalt 13
beslut som inte verkställt inom tre månader.
Nio ärenden rör dagverksamhet för personer med demenssjukdom, där det
varit avbrott i verkställigheten på grund av Covid-19, denna verksamhet har
öppnat igen.
Två ärenden rör kontaktperson enligt SoL på IFO, dessa har nu verkställts.
Två ärenden har ännu inte verkställts, de rör kontaktperson enligt LSS och
särskilt boende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 71
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-26 § 85
Stöd- och omsorgsnämnden 2021-05-05 § 40
Stöd och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-04-22 § 80
Social ansvarig samordnares tjänsteskrivelse, 2021-04-09
Kommunfullmäktiges beslut
Information om beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställighet
pågått i mer än tre månader, godkänns.
Beslutet skickas till
Stöd- och omsorgsnämnden
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§ 67

Dnr KS/2021:178

Fullmäktigeberedning om arvoden och andra
ersättningar för mandatperioden 2023-2026
Sammanfattning
I enlighet med bestämmelserna i kommunallagens 4:e kapitel ska
kommunfullmäktige fatta beslut om vissa ersättningar som de
förtroendevalda förlorar på grund av uppdraget. Fullmäktige får även fatta
beslut om sammanträdesarvoden.
Det nuvarande reglementet för arvoden och andra ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda antogs av kommunfullmäktige i mars 2018 innan den
nya mandatperioden inleddes och det är därför lämpligt att ånyo göra en
genomlysning av reglementet. Utredningen har tidigare gjorts av en
fullmäktigeberedning vilket föreslås även inför den här genomlysningen.
Fullmäktigeberedningen ska bestå av förtroendevalda som sitter i
kommunfullmäktige med en representant från varje parti. Ett förslag till
direktiv för beredningen har upprättats som beskriver beredningens syfte och
mål, vilken tidsplan som gäller för beredningens arbete samt vilken budget
som anslagits för beredningens möten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-06-02 § 72
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-26 § 86
Administrativ chef och kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-05-17
Förslag till direktiv till fullmäktigeberedning för en översyn av arvoden
m.m., dat. 2021-05-18
Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. En tillfällig fullmäktigeberedning tillsätts i enlighet med direktiv för
fullmäktigeberedning om arvoden m.m.
2. Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun
ska tillämpas av beredningen.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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§ 68

Dnr KS/2021:198

Val av ledamöter och ersättare till
fullmäktigeberedningen om arvoden och andra
ersättningar för mandatperioden 2023-2026
Fullmäktigeberedningen om arvoden och andra ersättningar ska bestå av
förtroendevalda som sitter i kommunfullmäktige.
Fullmäktige ska utse en representant och en ersättare från varje parti.
Beslutsunderlag
Valberedningen 2021-06-14 § 4
Direktiv till fullmäktigeberedning 2021-05-18
Yrkande
Kent Norman (C) yrkar på följande ändring från valberedningens förslag,
Rolf Emanuelsson (C) föreslås som ordinarie ledamot och Allan Spets (C)
som ersättare från Centerpartiet.
Robin Karlsson (L) yrkar på följande ändring från valberedningens förslag,
Robin Olsson (M) föreslås som ordinarie ledamot och Mikael Olsson (M)
som ersättare för Moderaterna.
Kristina Kristiansson (S) yrkar på följande ändring från valberedningens
förslag, att Rolf Emanuelsson (C) utses till vice ordförande.
Kommunfullmäktiges beslut
Följande ledamöter väljs till Fullmäktigeberedningen om arvoden och andra
ersättningar för mandatperioden 2023-2026:
Kristina Kristiansson (S), ersättare: Mårten Karlsson (S)
Rolf Emanuelsson (C), ersättare Allan Spets (C)
Stefan Moberg (KD), ersättare Agneta Nilsson (KD)
Lars Gustafsson (L), ersättare Therese Gustafsson (L)
Robin Olsson (M), ersättare Mikael Olsson (M)
Peter Lustig (MP), ersättare Tony Nilsson (MP)
Johnny Brustuen (SD), ersättare Mikel Strifors (SD)
Till ordförande utses Kristina Kristiansson (S)
Till vice ordförande utses Rolf Emanuelsson (C)
Forts.
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§ 68 forts.
Beslutet skickas till
Kommunchef, registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27 (31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-14

Kommunfullmäktige

§ 69

Dnr KS/2021:195

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande gällande lovskola
Sammanfattning
Robin Karlsson från Liberalerna har ställt en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande enligt följande:
Pandemin har inneburit distansundervisning och ökad sjukfrånvaro för
många av Årjäng kommuns elever. För en del har konsekvensen av detta
inneburit sämre studieresultat. ”Covidgenerationen” riskerar att på sikt betala
ett högt pris. För eleverna som lämnar årskurs 9 och för dem som tar
studenten i juni kan pandemins konsekvenser påverka deras möjligheter att
komma in på den gymnasieutbildning de önskar eller den högskoleutbildning
de drömt om. Det innebär orimliga konsekvenser för en ung människa.
Liberalerna har på nationell nivå drivit igenom en skolsatsning i
vårbudgeten. Totalt ska det tillföras 350 miljoner extra till Sveriges
kommuner för att säkerställa att kunskapstappet blir så litet som möjligt.
Kommunerna får möjlighet och resurser från staten för att genomföra
lovskola och extra undervisningstid.
Liberalerna i Årjängs Kommun vill använda pengarna för att säkerställa att
lovskola genomförs i så stor utsträckning som möjligt och att ökad
undervisningstid kan ges under sommaren 2021. För att få fler elever att
delta i undervisningen under sommaren föreslår Liberalerna att ett nytt
koncept för att erbjuda extra undervisningstid under sommaren. Eftersom
många planerat för att sommarjobba erbjuds den som deltar i
sommarundervisningen förlorad sommarjobbsinkomst, samma ekonomiska
ersättning som om man deltar i kommunens feriepraktik.
Målgruppen för satsningen bör vara ungdomar som i juni 2021 går ut årskurs
9 eller tar studenten och som går i en skola i kommunen. I första hand bör
elever som inte är behöriga få plats, därefter fördelas platserna utifrån
anmälningstidpunkt.
Den traditionella lovskolan som inte berättigar till ekonomisk ersättning ska
fortgå.
Målsättningen är att skolan under vårterminen ska lyckas ge eleverna
kunskaperna som de behöver. Men om någon behöver lite mer tid efter
skolavslutningen så är sommarundervisningen en viktig åtgärd för att säkra
kunskapsnivåerna i pandemitider. Det är ett sätt att se till så att ingen väljer
bort chansen att fixa betygen för att sommarjobbslönen lockar.

Forts.
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§ 69 forts.
Därför föreslår Liberalerna att:
●
Årjäng kommuns kommunstyrelse snabbutreder om det finns
möjligheter att anordna extra undervisningstid för målgruppen elever som
lämnar åk 9 samt gymnasieskolans avgångselever. Samt att utreda
möjligheterna för att ersätta de deltagande eleverna utifrån samma modell
som tillämpas för kommunens feriepraktik.
●

Beslut i ärendet fattas så snart som möjligt och på lämpligaste sätt.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Tony Nilsson (MP) har besvarat
interpellationen skriftligt den 8 juni enligt följande:
I en interpellation daterad 2021-05-06 ställer Robin Karlsson (L) en fråga till
Barn- och utbildningsnämndens ordförande gällande möjligheten att anordna
extra undervisningstid, samt utreda möjlighet att ersätta deltagande elever på
samma sätt som tillämpas för kommunens feriepraktik.
Tack för visat intresse för BUN:s verksamhet och engagemang kring hur vi
på bästa sätt arbetar för att elever i Årjängs kommun ska kunna nå sin fulla
potential.
Hela läsåret 2020/2021 har på något sätt varit påverkat av pandemin, både
verksamheten och nämnden har fokuserat på hur vi säkerställer att
avgångselever från grundskolan och gymnasieskolan inte drabbas negativt av
rådande pandemi. Fokuset har främst legat på att eleverna ska nå
kunskapsmål, men även elevernas psykiska hälsa och välmående har varit
prioriterat.
Inför 2021 beslutade regeringen och samarbetspartierna om en ”extra
skolmiljard” för att hantera pandemins negativa konsekvenser och i
vårbudgeten kom ytterligare 250 miljoner till detta ändamål. Vårbudgeten
gav också ytterligare 100 miljoner för att finansiera möjligheter till stöd,
bland annat i form av förstärkt frivillig undervisning under skollov för elever
i grundskolan och gymnasieskolan.
Verksamheten har utifrån dessa extra anslag arbetat under våren och
nämnden antog en fördelning av dessa extrapengar för att hantera pandemins
konsekvenser i skolan under BUN AU 2021-05-18.
Årjängs gymnasieskola har tack vare detta kunnat säkerställa yrkespraktik på
plats i skolan, när de inte har haft möjlighet att genomföra sin praktik på ett
företag på grund av pandemin och skolan har stärkt upp undervisningen i
kärnämnen under våren. Trots långa perioder av distansstudier så har
eleverna lyckats bra. Skolan har gjort anpassningar så att eleverna har fått
komma in i mindre grupper och kunnat genomföra praktiska uppgifter som
de inte kunnat utföra på distans.
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§ 69 forts.
De elever som har haft behov har fått komma in till skolan för extra stöd.
ÅGY erbjuder inte lovskola i år, då skolans rektor menar att de insatser som
gjorts har kompenserat för distansundervisningens brister och ser inga avvik
gällande betyg jämfört med ett normalår.
Högstadiet på Nordmarkens skola har också tvingats till distansstudier i olika
perioder och i olika former. Under vårterminen har årskurs 9 varit på plats i
skolan, men årskurs 7 och 8 har varvat distansstudier med närstudier
varannan dag. Dessa beslut har tagits i samverkan med Smittskydd
Värmland för att undvika trängsel i skolans lokaler. Under våren har skolan
kunnat erbjuda extra undervisning i matematik genom utökad tjänst, då det
kan vara svårt att undervisa i matematik på distans, samt extra svenska och
engelska i stödet. Studieresultaten ser bra ut och de elever som har haft
behov av stöd har erbjudits plats på skolan enligt separat schema.
Grundskolan erbjuder lovskola under perioden 17 till 24 juni till elever som
inte når eller riskerar att inte nå målen. Det har även erbjudits lovskola under
sportlov och påsklov. Utöver lovskola har man under våren även kunnat
erbjuda extra läxhjälp.
Ekonomisk ersättning för lovskola känns däremot inte rättvis och den extra
satsningen på 100 miljoner till lovskola är inte ämnad till ekonomisk
ersättning, utan möjligheten att erbjuda lovskola, vilket vi kommer göra även
i fortsättningen där det finns behov.
En snabbutredning visar inte på att det finns ett behov för ytterligare akuta
insatser gällande extra undervisningstid för de som går ur grundskolans
årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 3. Uppföljning av kunskapsmål och betyg
för dessa avgångselever ser i stort ut som tidigare.
Även om resultaten för avgångselever är goda, så måste vi vara
uppmärksamma på de klasser som finns kvar i våra verksamheter. Vi ser
behov av extra stöd och insatser för att de som i större utsträckning har
drabbats av distansstudier. Rektorerna lyfter vikten av planerade och
långsiktiga insatser till de som har behov av detta. Planerade insatser inför
hösten består av extra stöd i kärnämnen och utökad kurator-tjänst för att
stärka elevernas psykiska hälsa och fånga upp de som mår dåligt.
Sammanfattningsvis, extra undervisningstid erbjuds redan genom extra
insatser i framförallt grundskolans och gymnasieskolans kärnämnen, men
även genom lovskola och läxhjälp. De insatser vi kunnat genomföra tack
vara ”extra skolmiljard” med mera har gett gott resultat, men viktigt att vi är
uthålliga och långsiktiga i vårt arbete, då pandemins konsekvenser kanske
inte till fullo har kommit till uttryck än.
Tony Nilsson
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
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§ 69 forts.
Beslutsunderlag
Interpellation från Robin Karlsson (L) 2021-05-14
Svar på interpellation från Tony Nilsson (MP) 2021-06-08
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
2. Tony Nilsson (MP) besvarar interpellationen. Det skriftliga svaret läggs
till handlingarna.
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