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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.05–15.30

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD)
Lars Gustafsson (L)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S), Jäv § 186
Birger Pettersson Wiik (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Kent Norman (C), Jäv § 186
Anette Eriksson (C)
Esbjörn Andersson (C)
Magnus Andreasson (L), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Lina Johannesson, Kommunjurist/utredare § 171
Peter Månsson, Verksamhetschef samhällsbyggnad § 172
Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg § 172
Elisabeth Dammyr, Näringslivsstrateg § 190
Robin Olsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Thord Andersson (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2017-11-16

Paragrafer

169 - 190

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Birger Pettersson Wiik Kent Norman ej § 186

Esbjörn Andersson § 186

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2017-12-08
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§ 169

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/64.01

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-15 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Hjälpmedelsnämnden i Värmland, protokoll 170922
2. Barn och utbildningsnämndens yttrande på Remiss: Entreprenad,
fjärrundervisning och distansundervisning, 2017-10-03 § 46.
3. Barn och utbildningsnämndens yttrande på Remiss: Utbildning,
undervisning och ledning, 2017-10-03 § 47.
4. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 171009.
5. Drifts- och servicenämnden, Protokoll, 100922.
6. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 170920.
7. Länsstyrelsen Värmland, Beslut om fördelning av anvisningar till
kommuner.
8. Värmlands län Vårdförbund, protokoll 171020.
9. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Protokoll, 171003.
10. Migrationsverket, Ny årscykel för bosättning ger en bättre årsfördelning
av kommunanvisningar.
11. Karlstads kommun, Utställning av fördjupning av översiktsplanen för
Välsviken.
12. Länsstyrelsen Värmland, Beslut för kännedom. Föreläggande om att
upphöra med och vidta återställningsåtgärder avseende täktverksamheten
inom Backa industriområde, Årjängs kommun.
13. Landstingsfullmäktige. Beslut för kännedom. Valkretsindelning inför
valet 2018.
14. Boverket. Bostadsmarknadsenkät, Miljömålsenkät och Plan-, bygg- och
tillsynsenkäten 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/64.01

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-15 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2017-10-16 och
2017-11-01
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 171

Information om nya kommunallagen
Kommunjuristen ger kommunstyrelsen information om de viktigaste
förändringarna i nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/94.29

Hemtjänstlokaler i Töcksfors
Nuvarande lokaler för hemtjänsten i Töcksfors är belägna på 2:a våningen
ovanpå Solgårdens kök. Lokalerna som har snedtak/takkupor, otillräcklig
ventilation, är slitna, trånga och mycket dåligt anpassade till verksamhetens
krav och behov. Hiss saknas vilket innebär att personalen får bära allt
material som de behöver i verksamheten upp- och nerför trapporna. Lokalen
uppfyller uppenbarligen ej Arbetsmiljöverkets krav.
Befintliga lokaler anses ej möjliga att renovera och bygga om för
verksamheten. Däremot har lokalen under Solgårdens matsal ansetts lämplig
att anpassa till ny hemtjänstlokal.
Samhällsbyggnadsavdelningen fick på arbetsutskottets sammanträde 201710-04 i uppdrag att återredovisa investeringsbudgeten för projektet.
Kommunstyrelsen har förslagit att finansiering till renoveringen sker enligt
följande:
1. 3 105 578 kr omdisponeras från projekt 17018, Konstgräs Hagavallen
Töcksfors, till projekt 13506.
2. 3 124 716 kr omdisponeras från projekt 17019, Konstgräs Tingevi Årjäng,
till projekt 13506.
3. 1 164 706 kr omdisponeras från projekt 13382, Renovering LoM
Nordmarkens skola, till projekt 13506
Ärendet återremitterades på senaste kommunfullmäktige som en
minoritetsremiss.
Verksamhetschef stöd och omsorg och verksamhetschef samhällsbyggnad
deltar på dagens sammanträde för att besvara de frågeställningar som fanns
på kommunfullmäktige.

Forts.
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§ 172 forts.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef stöd och omsorg svar på frågor från Centerpartiet 2017-1115
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-15 § 230
Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 143
Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 152
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 181
Verksamhetschef samhällsbyggnad, fastighetsingenjören och chef
medborgarservice tjänsteskrivelse 2017-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-04 § 181
Förvaltningsingenjören och verksamhetchef samhällsbyggnads
tjänsteskrivelse 2017-09-25
Ritning, situationsplan 2017-08-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-08, Dnr KS 2017/94.29
Uppdrag från stöd och omsorgsnämnden arbetsutskott till
samhällsbyggnadsavdelningen 2015-11-05, Dnr 2015/100.72.
Yrkanden
Kent Norman (C) yrkar på att:
1. Ge samhällsbyggnad i uppdrag att snarast titta på alternativ lösning för
lokaler till hemtjänstpersonalen i Töcksfors ex. nybyggnad alternativt hyra
extern lokal.
2. Ge Stöd- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
konsekvensanalys.
3. Ventilationsproblemen på Solgården åtgärdas enligt ursprungsförslaget.
Daniel Schützer (S), Lars Gustafsson (L) Kjell-Arne Ottosson (KD), Mikael
Olsson (M) och Birger Pettersson Wiik yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Schützer (S) med fleras
yrkande.

Forts.
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§ 172 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Finansiering till renoveringen sker enligt följande:
1. 3 105 578 kr omdisponeras från projekt 17018, Konstgräs Hagavallen
Töcksfors, till projekt 13506.
2. 3 124 716 kr omdisponeras från projekt 17019, Konstgräs Tingevi Årjäng,
till projekt 13506.
3. 1 164 706 kr omdisponeras från projekt 13382, Renovering LoM
Normarkens skola, till projekt 13506.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget
yrkande med följande motivering:
Några skäl till varför vi i Centerpartiet tycker att beslutet om bygget av
hemtjänstlokaler i Töcksfors bör ändras.
1. Det är oklart hur förslaget om ombyggnation av lokalerna på Solgården
kommunicerats och informerats om med de berörda vilket lett till rykten,
spekulationer och motsättningar mellan personalen.
2. Ingen konsekvensanalys över hur verksamheten påverkas är gjord.
3. Efter att vi i Centerpartiet besökt Solgården för att se på de tänkta
lokalerna finner vi att dessa inte är lämpliga för ändamålet.
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Dnr KS 2017/290.04

Årjängs Bostad AB (Åbab) skrivelse ang
nedskrivningsregler i samband med nybyggnation och
renovering
Styrelsen för Årjängs Bostads AB yrkar till kommunfullmäktige om att
godkänna att bolaget arbetar enligt Småkoms modell för nedskrivningar.
Småkom är inte normgivande i gällande redovisningsregler.
Förvaltningens förslag är att bolagets yrkan avslås.
Beslutsunderlag
Komplettering från Årjängs Bostads AB 2017-09-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 § 176
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2017-08-22
Tjänsteskrivelse angående nedskrivningsregler i samband med nybyggnation
och renoveringar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs Bostads yrkande om att kommunfullmäktige godkänner att bolaget
arbetar enligt Småkoms modell för nedskrivningar avslås.
Beslutet skickas till
Årjängs Bostads AB
Verksamhetschef ekonomi
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Dnr KS 2017/262.80

Medfinansiering till projekt Värket
Töcksfors IF har ansökt om stöd ur Landsbygdsprogrammet för renovering
av ekonomibyggnaderna på fastigheten Årjäng Töcksmarks-Stom 2:9, det
som i folkmun kallas ”Varke”. Renoveringsarbetet består av byte av tak,
fasadrenovering, målning mm. Syftet är att göra byggnaderna mera
tillgängliga och bidra till ökade utrymmen för olika fritidsaktiviteter.
Projektet kräver medfinansiering från Årjängs kommun med 115 632 kronor
av totalt 533 000 kronor.
Kultur och fritidsnämnden har tidigare godkänt att 115 632 kronor, från
föreningens driftsbidrag, får användas som medfinansiering och denna
summa har anslagits från verksamheten Idrottsanläggningar. Den ansökan
som föreningen nu har kommit in med innebär att de ansöker om ytterligare
115 632 kronor.
Föreningen har även ansökt om hjälp av Arbetsmarknadsenheten med
målning och städning av bostadshuset.
Töcksfors IF köpte fastigheten 2014 av Årjängs kommun till en kostnad av
500 000 kronor.
Chef medborgarservice och kommunchefen föreslår att Töcksfors IF:s
ansökan om ytterligare medfinansiering avslås då kultur och
fritidsnämnden tidigare godkänt medfinansiering. Arbetsmarknadsenheten
får i uppdrag att hjälpa Töcksfors IF med målningsarbeten och städning av
Värket om lämplig arbetskraft finns tillgänglig. Arbetskraften är gratis
medan föreningen står för övriga kostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 § 197
Verksamhetschef medborgarservice och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-08-30
Töcksfors IF:s skrivelser, 2017-06-08
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bifaller Töcksfors IF:s ansökan om ytterligare
medfinansiering på 115 632 kr.
2. Medel tas från kommunstyrelsens odefinierade utrymme.
3. Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att hjälpa Töcksfors IF med
målningsarbeten och städning av Värket om lämplig arbetskraft finns
tillgänglig. Arbetskraften är gratis medan föreningen står för övriga
kostnader.
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§ 174 forts.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi
Förvaltningsekonom KS
Verksamhetschef medborgarservice
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/193.04

Budget för kommunstyrelsen 2018-2020 -reviderad
Kommunstyrelsen har tilldelats en driftsbudget enligt
kommunfullmäktigebeslut om 116 733 tkr för 2018, 114 733 tkr för 2019
och 113 791 tkr för 2020.
Investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen är enligt
Kommunfullmäktigebeslut 2018 15 110 tkr, 2019 23 805 tkr och 2020
15 600 tkr. Låg- och mellanstadieskolornas investering behandlas separat
enligt politiska beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 § 198
Förvaltningsekonomens och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse
2017-10-01
Budgetdokument dat 2017-10-01
Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 122
Kommunfullmäktige 2017-06-19 § 104
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens budget 2018-2020 dat. 2017-10-01 godkänns.
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Dnr KS 2017/295.25

Årjängs Bostad AB ÅBAB önskar köpa mark för
byggnation av trygghetsboende Kvarnåsen 1, Årjäng
4:143
Lars Åberg, VD på Årjängs Bostad AB, har inkommit med en önskan om att
bostadsbolaget får köpa mark mellan de befintliga lägenheterna på
Gärdesgatan och äldreboendet Kvarnåsen. Avsikten är att uppföra ett
trygghetsboende på del av fastigheterna Kvarnåsen 1 och Årjäng 1:143.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 § 200
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-09-25
Mail från VD Årjängs Bostads AB 2017-06-26
Karta över markområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheterna Kvarnåsen 1 och
Årjäng 1:143 till Årjängs Bostad AB.
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Dnr KS 2017/385.40

Taxa. Avgift för tillsyn elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (Ecos 352.17.440)
En ny lag trädde ikraft 2017-07-01 Lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
Enligt 26 § utövas
1.) den omedelbara tillsynen över denna lag av kommunen när det gäller a)
förbud mot att tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
enligt 5-8, 10 och 14 §§ på försäljningsställen,
b)produktpresentation enligt 9 § på försäljningsställen,
2.) kommunen och Polismyndigheten när det gäller
a) åldersgräns enligt 17 och 18 §§
b) anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 20 och 23 §§ i andra fall
än gränsöverskridande distansförsäljning
En kommun får enligt 46 § ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare enligt 20 §
Avgiften för tillsyn miljö och hälsoskydd, naturskydd, tobak och vissa
receptfria läkemedel utgår 2017 med en timavgift på 1384 kr.
Taxor och avgifter ska antas av kommunfullmäktige.
Beslutanderätten att anpassa avgiften kan delegeras av kommunfullmäktige
till bygg och miljönämnden enligt följande.
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra
den i taxan angivna fasta avgiften med en procentsats som motsvarar de
senaste 12 månadernas förändring i arbetskraftsindex (totalindex) räknat
fram till den 1 oktober avgiftsåret.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 § 201
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Bygg- och miljönämnden 2017-09-06 § 98

Forts.
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§ 177 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Timavgiften för 2017 för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare fastställs till 1384 kr. Beslutet gäller fr.o.m. 2017-10-01
2. Beslutanderätten att anpassa avgiften enligt arbetskraftsindex AKI
delegeras av kommunfullmäktige till bygg och miljönämnden. Bygg och
miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i
taxan angivna fasta avgiften med en procentsats som motsvarar de senaste 12
månadernas förändring i arbetskraftsindex (totalindex) räknat fram till den 1
oktober avgiftsåret.
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KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/291.14

Förslag från Nordmarkens Näringsliv på förbättringar i
Årjängs centrum
Handlarna i Årjäng har genom Nordmarkens Näringsliv skickat in förslag på
förbättringar gällande Årjängs centrum för att göra centrum mer levande,
trivsamt och förhoppningsvis ge en ökad handel.
Förslagen innehåller önskemål om fler offentliga toaletter, gärna belägna vid
Smedens torg och öltält på Storgatan och då gärna i samband med
hästkraftshelgen.
Vid Claras torg önskar man fler sittplatser, en permanent scen, där till
exempel musikskolan och andra musiker kan få uppträda när de vill öva,
samt en bod för frivillig försäljning av lotter, glass m.m. i samarbete med
idrottsföreningar eller andra föreningar som vill tjäna extrapengar.
Kommunchefen har fört dialog med verksamhetschef samhällsbyggnad och
verksamhetschef medborgarservice. Kommunchefen har även tillsammans
med kommunstyrelsens ordförande fört en dialog med Nordmarkens
näringslivsförening.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-16 § 202
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-15
Nordmarkens Näringslivs skrivelse ang. förslag till förbättringar 2017-06-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen får i uppdrag att föra en dialog
med ordförande Nordmarkens Näringsliv om fortsatt process.
Beslutet skickas till
Kommunchef
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KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/369.03

Organisation för dataskyddsfrågor i Årjängs kommun
Den svenska personuppgiftslagen (PUL) har till syfte att skydda människor
mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Den
kommer att ersättas av en ny EU-förordning den 25 maj 2018.
Dataskyddsförordningen innehåller en del förändringar gentemot nuvarande
PUL och vissa helt nya bestämmelser. Kommunchefens ledningsgrupp har
beslutat att utse ansvariga kontaktpersoner i respektive verksamhet/bolag
som ansvarar för att kartlägga och registrera personuppgiftsbehandlingar.
Respektive verksamhet/bolag (personuppgiftsansvarig) är även ansvarig för
att upprätta rutiner för att säkerställa att förordningen följs.
Den nya förordningen föreskriver också att alla myndigheter
(personuppgiftsansvariga) måste utse ett dataskyddsombud som ansvarar för
att kontrollera att myndigheten följer förordningen. Förvaltningens förslag är
att kommunjurist/utredare utses till dataskyddsombud för samtliga
personuppgiftsansvariga i kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 209
Kommunjurist/utredarens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-10-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen om organisationen för
dataskyddsfrågor i Årjängs kommun.
2. Administrativa enhetschefen, Sandra Norsell, entledigas från uppdraget
som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
3. Kommunjurist/utredare, Lina Johannesson, utses till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen.
4. Barn- och utbildningsnämnden, stöd- och omsorgsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden samt bygg- och miljönämnden uppmanas att entlediga sina
respektive personuppgiftsombud samt utse kommunjurist/utredare, Lina
Johannesson, till dataskyddsombud.
5. Styrelsen för Årjängs Bostads AB samt styrelsen för Årjängs nät AB
uppmanas att utse kommunjurist/utredare, Lina Johannesson, till
dataskyddsombud.

Forts.
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Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

§ 179 forts.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare
Nämndsekreterare för BUN, SOO, KFN, BOM
VD för Årjängs Bostads AB
VD för Årjängs Nät AB
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/356.10

Förslag till nationell plan för transportsystemet 20182029
Årjängs kommun har fått möjlighet att yttra sig om Trafikverkets förslag till
nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Ett förslag till
tjänstemannayttrande har inkommit från Region Värmland som kommunen
kan ställa sig bakom och också komplettera med egna önskemål. Förslaget
har inte behandlats av Region Värmlands styrelse så det kan komma att
ändras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 210
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-10-24
Yttrande över remiss-Förslag till nationell plan för transportsystemet 20182029, tjänsteutlåtande Region Värmland 2017-09-27
Remiss- Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, 201709-01
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att KSAU ges i uppdrag att sammanställa
remissvar till Näringsdepartementet angående nationell plan för
transportsystemet 2018-2029.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/408.20

Fördjupade översiktsplaner för Årjäng och Töcksfors
tätorter
Tätorterna Årjäng och Töcksfors utvecklas positivt och byggandet för
handel, boende och industri är ständigt pågående. Kommunen har tagit fram
en översiktsplan för att styra användandet av mark och vattenområden i
kommunen men den är inte juridiskt bindande.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår nu att en fördjupad översiktsplan
(FÖP) tas fram för de båda orterna för att därmed formulera en gemensam
målbild över tätorternas utveckling och använda denna för hantering av
inkommande förfrågningar om etableringar samt egna kommunala
utvecklingsprojekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 211
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2017-10-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram en
fördjupad översiktsplan för tätorterna Årjäng och Töcksfors.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Kommunarkitekt
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2016/401.20

Behov av medel för förskoleplatser
Barn och utbilningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för att
hyra/köpa en modul som kan lösa behovet av nya förskoleplatser. Utifrån
känd kö så är behovet 30 platser. En avdelning behöver startas i oktober
2017 och en i januari 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 212
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse
2017-10-18
Barn och utbildningsnämndens beslut, 2017-10-03 §49
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-19 §46
Kommunstyrelsen 2017-02-01 §11
Verksamhetschef samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2017-01-04
Barnomsorgschefens och verksamhetschef barn och utbildnings
tjänsteskrivelse 2017-09-05
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2016-10-14
Barn och utbildningsnämnden 2016-12-06 § 87
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen en utökning av uppdraget
med att ta fram underlag enligt barn och utbilningsnämndens tidigare
ansökan med att även väga in andra alternativ.
Beslutet skickas till
Verksamhetchef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2016/317.10

Medborgarförslag - Upprusta gränsövergången vid E18
mellan Årjängs- och Marker kommuner
I ett medborgarförslag, inlämnat av Uno Halvardsson, föreslås att
gränsövergången vid E18 mellan Årjängs och Markers kommuner ska rustas
upp. Förslaget innebär att det ska tillsättas en arbetsgrupp som ska komma
med förslag på åtgärder. Dessa åtgärder kan exempelvis vara monument över
kanalerna, informationstavlor och återuppbyggnad av ett utsiktstorn.
Området runt gränsen har i många år varit föremål för utredningar och främst
då för en byggnation av en ny tullstation på svensk sida. Det finns nu en
påskriven avsiktsförklaring mellan Tullverket och Trafikverket om byggande
av en ny tullstation. I samband med de diskussioner som varit med
Tullverket har de meddelat att de vill vara så ostörda som möjligt i sitt arbete
med tanke på kontrollverksamheten. En upprustning av gränsområdet bör
därför avvaktas tills det nya tullstationsområdet är färdigt och då göras i
samråd med tullverken i Sverige och Norge.
Verksamhetschef medborgarservice och verksamhetschef
samhällsbyggnad föreslår därför att det inte görs någon utredning om
upprustning av gränsövergången vid E18 innan det nya tullstationsområdet
på svensk sida är klart och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 213
Verksamhetschef medborgarservice och verksamhetschef samhällsbyggnads
tjänsteskrivelse 2016-12-27
Medborgarförslag från Uno Halvardsson, 2016-09-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att någon upprustning av gränsövergången
vid E18 inte görs innan det nya tullstationsområdet på svensk sida är klart.
2. Medborgarförslaget är därmed besvarat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2016/91.04

Ramjustering för driftsbudget 2017, barn och
utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden har beslutat om att äska ramförstärkning för
2017 med 1,5 mnkr exkl. hyreskostnad för att därmed kunna lösa behovet av
nya förskoleplatser. Beslutet baseras på en uppskattad kostnad/halvår.
Senare beräkningar som verksamheten gjort avser årets två sista månader
och äskandet har därmed reviderats till 605 tkr inkl. hyreskostnaden.
Hyreskostnaden avser hyra av Clarabo 1.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 218
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-10-25
Barn och utbildningsnämnden 2017-10-03 § 49
Verksamhetschef barn och utbildning och barnomsorgschefens
tjänsteskrivelse 2017-09-05
Verksamhetens kalkyl nov-dec 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn och utbildningsnämndens budgetram för år 2017 utökas med 605 tkr,
från 221 536 tkr till 222 141 tkr.
2. Budgeterade skattemedel för år 2017 utökas med 605 tkr, från 353 580 tkr
till 354 185 tkr.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/112.04

Budget för Årjängs kommun 2018- revidering
Barn och utbildningsnämnden har beslutat om att äska ramförstärkning för
2018 med 3,0 mnkr exkl. hyreskostnad för att därmed kunna lösa behovet av
nya förskoleplatser.
Hyreskostnad har senare beräknats och inklusive hyreskostnad blir det totala
äskandet 3 747 tkr. Hyreskostnaden avser hyra av Clarabo 1.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 215
Barn och utbildningsnämnden 2017-10-03 § 49
Verksamhetens kalkyl helår 2018
Kommunfullmäktige 2017-06-19 § 104
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn och utbildningsnämndens budgetram för år 2018 utökas med 3 747
tkr, från 228 206 tkr till 231 953 tkr.
2. Budgeterat resultat för år 2018 minskar från 16 735 tkr till 12 988 tkr.
3. Finansiellt mål för 2018 minskar från 2,8 % av summa skatter och
statsbidrag till 2,2 % av summa skatter och statsbidrag.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2016/337.04

Ansökan om amorteringsfritt lån samt utökad borgen
för Årjängs Nät AB
Årjängs Nät AB begär en utökad borgen med 7,1 mkr.
Med denna utökning är borgensåtagandet för bolaget 17,1 mkr.
Bolagets ansökan grundar sig på en intensiv investeringsperiod på grund av
utbyggnaden av tätortsnätet. Detta leder till ett stort behov av likvida medel.
Bolaget ser inte behov av ytterligare höjning av borgen på grund av
utbyggnaden av tätortsnätet i framtiden.
Förslaget till beslut är att bevilja en höjning av borgen upp till 17,1 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 214
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-10-24
Styrelseprotokoll Årjängs Nät AB nr 3 § 4
Tjänsteskrivelse från ordförande och VD dat. 2017-10-02
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Årjängs Nät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om
17 100 000 kr (17,1 mkr), jämte därpå löpande ränta.
Jäv
Kent Norman (C) och Kristina Kristiansson (S) deltar inte i beslutet på grund
av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/409.02

Policy mot kränkande särbehandling
Personalavdelningen har arbetat fram en policy gällande kränkande
särbehandling för Årjängs kommun. Policyn kommer vara en del av Årjäng
kommuns samlade personalpolicy. I dessa policys återfinns de förväntningar
som kommunen har på alla anställda.
Utöver vår policys arbetar Årjängs kommun fram tillhörande styrande
dokument:
Tillämpningsföreskrifter - hur lever vi upp till policys.
Rutiner - regler för den dagliga verksamheten samt mallar och checklistor.
Vår målsättning med Årjängs Kommuns policy för kränkande särbehandling
är:
- Att förebygga och förhindra att någon medarbetare utsätts för kränkande
särbehandling.
- Att det ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt att arbeta inom
Årjängs kommun. Vi tar därför avstånd från alla former av kränkande
särbehandlingar och trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på
vår arbetsplats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 216
Verksamhetschef personal tjänsteskrivelse 2017-10-23
Förslag till policy kränkande särbehandling Årjängs kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till policy mot kränkande särbehandling Årjängs kommun, antas.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/411.70

Avgiftstaxa inom stöd och omsorg
Ett förslag till ny avgiftstaxa för vård och övriga insatser som tillhandahålls
inom till exempel särskilt boende och hemtjänst har tagits fram.
Avgiftstaxan revideras enligt prisbasbelopp för 2018.
Prisbasbeloppet höjs från 44 800 kr (2017) till 45 500 kr för 2018.
Maxtaxan ska enligt Socialstyrelsens beslut utgöra högst en tolftedel av
53,92% av prisbasbeloppet. År 2017 var maxtaxan 2013 kr/månad. För år
2018 blir det 2044 kr/månad.
Priser för kost inom stöd och omsorgsnämndens verksamhet regleras inom
kostenheten som är organiserade under barn och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 217
Stöd och omsorgsnämnden 2017-10-05 § 88
Avgiftshandläggarens tjänsteskrivelse 2017-09-18
Avgiftstaxa stöd och omsorg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgiftstaxa för stöd och omsorg, antas.
2. Taxan gäller from 1 januari 2018.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/412.00

Remiss-kommunal tillstyrkan av vindkraft
Regeringen gav 2016 Naturvårdsverket och Energimyndigheten uppdraget
att utreda hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft
fungerar.
Målet för uppdraget är att effektivisera/ underlätta tillståndsprocessen vid
etablering av vindkraft. Syftet är att följa upp hur bestämmelserna om
kommunal tillstyrkan har fungerat.
Förslaget är nu ute på remiss, dock är inte Årjängs kommun remissinstans
men Ks au gav bygg och miljöchefen i uppdrag att lämna förslag på
remissvar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 222
Verksamhetschef för bygg och miljö tjänsteskrivelse 2017-11-01
Förslag till remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-01 § 206
Naturvårdsverkets och Energimyndighetens redovisning av
regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016
Kommunstyrelsens beslut
Remissvaret antas.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef bygg och miljö
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-11-15

KS 2017/28.01

Dnr KS 2017/441.14

Årjängs kommuns näringslivspris 2017
Näringslivsstrategen presenterar de nominerade till årets näringslivspris
2017.
Priset kommer att delas ut på företagsdagen 23 november.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-15 § 228
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen är eniga om näringslivspristagare 2017. Beslutet
tillkännages 23 november.
Beslutet skickas till
Näringslivsstrategen
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