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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-11

KS 2020/21.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 11 november kl 14.00–16.45

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Anette Eriksson, V. ordförande (C)
Daniel Markstedt (S)
Lennart Bryntesson (MP)
Kent Norman (C)
Jonas Ås (KD), jäv §152
Bengt-Olof Lorentzon (KD), §§147-154
Mikael Strifors (SD)
Torgny Sjögren (S), ersättare
Lennart Nilsson (KD), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Annelie Pettersson, VD Årjängs Nät AB § 149
Yvonne Nilsson, Näringslivsstrateg § 150
Andreas Winborg, Gatuchef § 154
Hans-Peter Dahlgren, VA/renhållningschef § 156
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

2020-11-16 kl 08.00

Paragrafer

147 - 166

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Daniel Schützer
Justerare

Kent Norman

Robin Olsson

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

2020-11-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2020-12-08
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Diarienummer
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KS 2020/21.01

Dnr KS 2020/60.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-11 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 200921.
2. Årjängs Bostads AB, Protokoll 200923.
3. Nordmarkens Näringsliv, Protokoll 200518.
4. Länsstyrelsens krisorganisation, Mötesanteckningar 201013.
5. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Protokoll 200925.
6. Gemensam Drift- och servicenämnd, Protokoll 200924.
7. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll 201012.
8. Överenskommelse mellan Årjängs kommun och Arbetsförmedlingen.
9. Lärarförbundets huvudskyddsombud begär med stöd av arbetsmiljölagen
6:6a om arbetsmiljöåtgärder.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Diarienummer
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KS 2020/21.01

Dnr KS 2020/60.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-11 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2020-10-28
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 149

Besök Årjängs Nät AB
VD Annelie Pettersson från Årjängs Nät AB besöker kommunstyrelsen på
dagens sammanträde. Hon redovisar pågående projekt och ekonomi samt
planeringen framåt.
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Diarienummer
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Dnr KS 2020/133.14

Information från näringslivet
Yvonne Nilsson, kommunens näringslivsstrateg, informerar kommunstyrelsen på dagens sammanträde om status för kommunens företag med
anledning av Covid-19 pandemin.
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Dnr KS 2020/261.13

Diskussion- Regional utvecklingsstrategi för Värmland,
Värmlandsstrategin 2040.
Region Värmland ansvarar för den Regionala utvecklingsstrategin för
Värmland. Den nuvarande strategin sträcker sig till 2020 och arbetet med att
ta fram en ny har därför pågått sedan 2019. Nu finns ett förslag att tycka till
om senast den 18 december 2020.
En regional utvecklingsstrategi ska, enligt förordningen (2017:583) om
regionalt tillväxtarbete, vara en samlad och sektorsövergripande strategi för
det regionala tillväxtarbetet och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar
för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till sektorsövergripande
samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och
internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen
och beaktas när andra regionala strategier och program tas fram.
Det är Region Värmland som har ansvaret att samordna framtagandet av den
regionala utvecklingsstrategin, men det är hela Värmlands
utvecklingsstrategi. Såväl framtagande av strategin som genomförandet av
dess insatser kräver samverkan över tid.
Förarbetet till Värmlandsstrategin 2040 har inkluderat en genomgång av
strategier, handlingsplaner och dokument på nationell och europeisk nivå
med påverkan på Värmlands framtid. Analyser och bakgrundsmaterial om
Värmlands förutsättningar har vägts samman med det som framkom i den
dialogprocess som genomfördes hösten 2019. Där bidrog aktörer från
kommuner, myndigheter, näringslivsorganisationer och idéburen sektor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen diskuterar.
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Diarienummer
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KS 2020/21.01

Dnr KS 2020/320.04

Alternativ till social aktivitet inför julen 2020
Enligt kommunens representationspolicy bekostar inte Årjängs kommun
julklappar. Däremot är det önskvärt att varje chef anordnar någon form av
social aktivitet inför julen.
Utifrån rådande läge avseende Covid-19 är bedömningen att det är stora
svårigheter att anordna social aktivitet inför julen, dvs julbord.
Skatteverket har beslutat om tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor under
perioden 1 juni till 31 december till ett värde om 1000 kr per anställd.
På kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober fick kommunchefen i
uppdrag att utreda möjligheten till julgåva motsvarande samma värde som en
social aktivitet, dvs 450 kronor inklusive moms, samt i tillägg ett
presentkort.
Kommunchefen föreslår en gemensam julgåva till ett värde av 450 kr
inklusive moms till alla medarbetare i Årjängs kommun. Kostnaden för
julgåva är inkluderad i budget för respektive nämnd.
I tillägg föreslås att Årjängs kommun köper in presentkort som distribueras
av MasterCard till ett värde av 500 kr/styck till samtliga medarbetare i
Årjängs kommun.
Presentkortet gäller i alla butiker som accepterar MasterCard som betalkort.
Presentkortet kostar 39 kr per styck utöver värdet på kortet.
Total kostnad för presentkort föreslås belasta Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Julbord som social aktivitet inför julen anordnas inte 2020.
2. Gemensam julgåva till ett värde av 450 kr inklusive moms ges till alla
medarbetare i Årjängs kommun 2020.
3. Presentkort till ett värde om 500 kr ges till alla medarbetare i Årjängs
kommun 2020.
4. Kommunstyrelsen förstärks med 624 tkr 2020.
5. Budget för finansiella kostnader minskar med 624 tkr 2020.
Jäv
Jonas Ås, KD deltar inte på grund av jäv.
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Dnr KS 2020/94.10

Motion - Hundrastgård centralt belägen i Årjäng och
Töcksfors
I mars 2020 inkom en motion till Årjängs kommunfullmäktige angående
anläggande av hundrastgård i Årjäng och Töcksfors. Samhällsbyggnad fick i
uppdrag av kommunstyrelsens beredning att undersöka möjligheten att
anlägga en Hundrastgård i Årjäng och Töcksfors.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28 § 127
Gatuchefen och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-09-30
Motion 2020-03-05
Kommunfullmäktige 2014-12-17 § 275
Yrkanden
Bengt-Olof Lorentzon (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen till Årjängs kommunfullmäktige att anlägga en hundrastgård
avslås i enlighet med beslutet som fattades 2014.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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Dnr KS 2020/285.30

Taxa för grävtillstånd
Samhällsbyggnadsavdelningen vill införa en taxa för grävtillstånd. Detta
omfattar kommunal mark, gator och parker.
Anledningen till detta är flera men först och främst att förenkla för
ledningsägare/entreprenör att söka grävtillstånd. I samband med införandet
av taxa vill samhällsbyggnadsavdelningen lansera en e-tjänst för
grävtillstånd, vilket underlättar hantering av ärenden både för ledningsägare
/entreprenör och kommunen. En del av taxan är till för att finansiera denna etjänst, i övrigt ska den täcka administration kring ärendet t.ex. beslut,
platsbesök, besiktning och diarieföring.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28 § 128
Gatuchefen och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-09-25
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En taxa om 1000 kr exkl. moms införs för ansökan om grävtillstånd.
2. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.
3. E- tjänst för grävtillstånd införs.
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Dnr KS 2020/293.45

Remissvar producentansvar returpapper,
Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper
Miljödepartementet har den 1 juli 2020 genom promemoria ”Kommunalt
ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper”
(M2020/01079/Ke) föreslagit ett upphävande av producentansvaret för
returpapper. Historiskt har tidningsproducenten ansetts varit
avfallsproducent och har därför burit kostnaden. Till följd av minskad
försäljning av dagstidningar har tidningsbranschen aviserat att de inte längre
har möjlighet att bära den kostnaden. Det brådskar därför att hitta en lösning
som innebär att vi fortsatt kan ha en mångfald av starka oberoende medier
vilket är en förutsättning för en stark demokrati. Förslaget innebär i realiteten
att det sker en förskjutning av principen om att förorenaren betalar.
Utredningen argumenterar för att returpapper uppstår när konsumenten har
läst färdigt tidningen och vill göra sig av med den. Konsumenten bli då
avfallsproducenter och ska därför bära kostnaden för avfallet, returpappret
anses då vara kommunalt avfall och därför ett kommunalt ansvar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28 § 129
VA- och renhållningschefens tjänsteskrivelse 2020-10-02
Förslag till remissyttrande den 26 september 2020
Gemensamt remissyttrande från Avfall Sverige och SKR den 18 september
2020
Promemoria ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av
returpapper” (M2020/01079/Ke)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom det gemensamma
remissförslaget från Avfall Sverige och SKR.
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
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Dnr KS 2020/307.45

Renhållningstaxa för 2021
Renhållningen har de senaste åren dragits med förluster och har byggt upp en
skuld på ca 4,5 Mkr t.o.m. 2019. Under 2020 har kommunen lämnat
”Coronarabatt” på fasta avgifter under 3 månader vilket medfört ett
intäktsbortfall på ytterligare 2,65 Mkr. Renhållningens skuld 2020 beräknas
därför till ca 7 Mkr. Orsakerna till underskotten är framförallt sluttäckningen
av Furskogs deponi, och nu ”Coronarabatten”. På marginalen kan nämnas
ökade kostnader för transporter, förbränningsskatt, och Länsstyrelsens
tillsyn.
VA- renhållningschefen fick i uppdrag till dagens sammanträde att utreda
hur mycket höjning som måste göras för att täcka den statliga skatten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28 § 130
VA- och renhållningschefen och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse
2020-10-19
Förslag till Renhållningstaxa och slamtömningstaxa för 2021
Renhållningstaxa 2020
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar att renhållningstaxan höjs med 3,5% årligen.
Jonas Ås (KD) yrkar 0 kr i höjning av taxan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de två yrkandena emot varann och finner att
kommunstyrelsen beslutar att majoritetens förslag om en höjning med 3,5 %
ställs mot arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att höja taxan med 3,5% enligt yrkande från
Daniel Schützer.
Omröstningsresultat
Renhållningstaxa och slamtaxa för 2021 höjs med 3,5% årligen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Renhållningstaxa och slamtaxa för 2021, höjs med 3,5%.
2. Mottagningsavgifterna på återvinningsstationerna sätts årligen som avgift
av förvaltningen, utifrån den för tillfället gällande kostnadsbilden.
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Forts § 156
Reservationer
Samtliga ledamöter inom KD, M och SD reserverar sig mot beslutet, till
förmån för Jonas Ås yrkande.
Beslutet skickas till
VA- och renhållningschefen
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Dnr KS 2020/296.29

Sköljrum äldreboendet Kvarnåsen
Verksamheten stöd och omsorg har påtalat behov av sköljrum med
tillhörande diskmaskin på äldreboendet Kvarnåsen. Det finns ett krav enligt
gällande hygienföreskrifter, att det skall finnas sköljrum till avdelningarna.
Verksamheten stöd och omsorg har informerat om att de har en tillfällig
dispens för att klara av de krav som ställs.
Efter samråd med socialchefen har det fastställts att det behövs totalt 7 st.
sköljrum för att tillgodose kraven.
En uppskattad projekteringskostnad för bygg, el, ventilation och rör är 300
tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28 § 132
Fastighetsingenjören och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 202010-09
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar att även äldreboendet Solgården innefattas i
förslaget till investering.
Daniel Schützer (S) yrkar avslag till yrkandet, på grund av platsbrist, för en
sådan utbyggnad på Solgården.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Robin Olssons yrkande emot arbetsutskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medel om 300 tkr för projektering av 7 st sköljrum tillförs projekt sköljrum
äldreboendet Kvarnåsen.
Reservationer
Samtliga ledamöter inom KD, M och SD reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2020/73.04

Budget 2021-2023 Årjängs kommun
Kommunfullmäktige fattade i juni 2020 beslut om budget 2021 med
tillhörande flerårsplan för 2022-2023. Utifrån beslutsformuleringen ska
budgetärendet revideras i november baserat på förändrade ekonomiska
förutsättningar.
SKR:s skatteprognos för oktober visar på förbättrade siffror för 2021.
Resultatnivån ökar, allt i övrigt lika, med 7,3 mkr, från 1,2 mkr till 8,5 mkr.
Det betyder även att kommunens lånestock minskar från 369 mkr till 364
mkr för 2021.
Följdeffekt blir att lånestock i beslutad flerårsplan minskar till 434 mkr för
2022 och 464 mkr för år 2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28 § 133
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-12
Ramfördelningsmodell för 2021
Kassaflödesanalys
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftsplan 2021 fastställs till:
- Bygg och miljönämnden 5 617 tkr
- Kommunstyrelsen 110 167 tkr
- Kultur och fritidsnämnden 17 995 tkr
- Barn och utbildningsnämnden 257 305 tkr
- Stöd och omsorgsnämnden 227 361 tkr
- Justering finans drift 13 800 tkr
- Centralt utrymme lönesatsning 500 tkr
- Avgår internredovisning - 49 147 tkr
- Avskrivningskostnad 43 700 tkr
- Nedskrivningskostnad 5 400 tkr
Verksamhetens nettokostnader 632 698 tkr
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Forts §158
2. Skattesatsen för 2021 fastställs till 21,97 kr.
3. Låneramen för 2021 fastställs till 369 mnkr.
4. Investeringsbudget för år 2021 fastställs till 125 680 tkr.
5. Det finansiella målet för 2020 fastställs till;
- resultatnivå 1,1 % av summa skatter och statsbidrag.
7. Koncernmål med tillhörande målindikatorer fastställs enligt
budgetdokument 2020-05-15.
8. Årets resultat för 2021 budgeteras till 7049 tkr.
9. Revisionen räknas upp med 5,1 %.
10. Stöd- och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktige redovisa hur
man tänker använda det permanenta statsbidraget.
Flerårsplan 2022-2023
1. Flerårsplan för drift 2022-2023 fastställs till:
2022 (tkr)
Bygg och miljönämnden

2023 (tkr)

5 567

5 567

108 446

108 246

17 995

17 085

Barn och utbildningsnämnden 257 305

256 945

Stöd och omsorgsnämnden

225 361

225 361

- Justering finans drift

14 800

16 500

- Ökning ram

14 575

29 800

- 49 147

- 49 147

42 700

50 100

637 602

660 457

Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsnämnden

Avgår internredovisning
Avskrivningskostnad
Verksamh. nettokostnader

2. Låneramen för 2022 fastställs till 439 mnkr.
3. Låneramen för 2023 fastställs till 469 mnkr.
4. Årets resultat för 2022 budgeteras till 8 309 tkr.
5. Årets resultat för 2023 budgeteras till 6 274 tkr.
6. De finansiella målen för 2022 och 2023 fastställs till;
- resultatnivå 1,3 % av summa skatter och statsbidrag för 2022 och 0,9 % av
summa skatter och statsbidrag för 2023.
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Forts §158
Avståenden
Ledamöterna inom KD, M, samt SD avstår från att delta i beslutet.
Protokollsanteckningar
Jonas Ås lämnar en protokollsanteckning.
Årjängs Borgerliga Opposition (ÅBO) ser med oro på coronapandemins
konsekvenser för vårt samhälle i stort och hur detta kan komma att drabba
vår kommun långsiktigt. Handeln avtar och gränsen mot Norge ser tyvärr ut
att förblir stängd under en längre period. I detta alvarliga ekonomiska läge
anser vi att det är ytterst viktigt att hålla nere alla utgifter, för att ha muskler
att satsa på kommunala kärnuppgifter som skola, vård och omsorg. Vi ställer
oss positiv till framtida investeringar i både skola i Töcksfors och simhall när
det ekonomiska läget stabiliserats och utrymme finns. Där är vi ingalunda
idag med många permitteringar och riskerar en stigande arbetslöshet i
kommunen. Därav väljer vi att inte delta i detta beslut.
Årjängs Brgerliga opposition
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KS 2020/21.01

Dnr KS 2020/243.90

Kommunalt investeringsstöd till solcellsanläggning,
Hämnäs bygdegård, Karlanda Jordbrukare ungdoms
byggnadsförening
Karlanda Jordbrukare-ungdoms byggnadsförening ansöker om kommunalt
investeringsstöd för solcellsanläggning samt byte av yttertak på Hämnäs
bygdegård.
Föreningen kommer att ansöka om pengar från Boverket vilket om det
beviljats täcker 50 % av beräknad kostnad. Föreningens egeninsats beräknas
till 20 %.
En av förutsättningarna för ett positivt besked från Boverket är att Årjängs
kommun beviljar medel om 30 % av kostnaden, vilket motsvarar 378 300 kr.
Årjängs kommun riktlinjer om investeringsbidrag till nybyggnation,
ombyggnation, tillbyggnad eller större reparationer tillåter ett bidrag på
högst 30 % eller 300 000 kr av den totala kostnaden för åtgärden.
Karlanda Jordbrukare-ungdoms byggnadsförening ansökte om kommunalt
investeringsstöd under 2018 och under 2019. Kommunstyrelsen beviljade
medel under förutsättning att Boverkets beviljade medel. Boverket har
hittills avslagit ansökningarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28 § 134
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-08
Ansökan från Karlanda Jordbrukare-ungdoms byggnadsföreningen
2020-08-11
Riktlinjer för investeringsbidrag
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar bifall till att investeringsstödet beviljas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ansökan om investeringsstöd från Karlanda jordbrukare-ungdoms
byggnadsförening på 378 300 kr för uppförande av solceller samt byte av tak
vid Hämnas bygdegård beviljas under förutsättning att Boverket beviljar
medel.
2. Kostnaden inarbetas i budgetberedningens arbete för driftsbudget 2021.
3. Beslutet är ett avsteg från riktlinjerna.
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Dnr KS 2019/364.10

Digital strategi 2020-2022 Årjängs kommun
Sedan ett par decennier befinner vi oss i en samhällsutveckling där
digitaliseringen är katalysatorn, möjliggöraren och motorn. Utvecklingen
innebär helt nya förutsättningar för samhället och människan: vad vi gör, hur
vi gör det och vad som går att göra.
Därtill kommer utmaningar så som globalisering, urbanisering,
klimatförändringar och en åldrande befolkning som också påverkar
samhället i hög grad.
Samhället blir allt mer digitaliserat och medborgarnas förväntningar på
digitala tjänster ökar. Det ställs också ökade krav på digitalisering hos
kommunerna från regering och riksdag. För att klara omställningen måste
Årjängs kommun öka takten i digitaliseringsarbetet.
Regeringens övergripande mål för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Årjängs kommuns mål, är att med hjälp av digitaliseringens möjligheter
skapa en effektiv verksamhet med hög kvalitet och god service.
Digitaliseringsstrategin omfattar kommunens samtliga nämnder och
förvaltningar samt de kommunala bolagen. Syftet med den är att skapa ett
gemensamt förhållningssätt i digitaliseringsarbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28 § 135
IT-strategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-21
Förslag till digitaliseringsstrategi
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Digitaliseringsstrategi för Årjängs kommun 2020-2022, antas med följande
tillägg:
- Att digital signering läggs till som prioritering under 2021.
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KS 2020/21.01

Dnr KS 2020/291.01

Digitalt diarium och ärendehantering from 1 januari
2021
Idag sparas diarieförda handlingar ner digitalt i dokument- och
ärendehanteringssystemet W3D3. Alla handlingar skrivs även ut på papper
och sparas i en mapp. Vissa handlingar gallras (strimlas och slängs) bort
innan den lämnas ner till kommunarkivarien som slutarkiverar handlingarna
i kommunarkivet. Det går dags dato inte att gallra handlingarna ur
dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3 utan gallring sker endast i
pappershandlingar.
1 januari 2021 kommer verksamheterna använda ett nytt dokument- och
ärendehanteringssystem, Lex. I Lex kommer man att kunna gallra
handlingar.
Administrativa avdelningen föreslår att från och med 1 januari 2021 hanteras
handlingar som diarieförs i Lex endast digitalt, med enstaka undantag där vi
måste bevara handlingar i original. Det kan röra sig om t.ex. handlingar vid
köp- och försäljning av fastighet, handlingar som klassas som hemliga osv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28 § 136
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-05
Kommunstyrelsens beslut
Digitalt diarium och ärendehantering införs from 1 januari 2021.
Beslutet skickas till
Kommunchefens ledningsgrupp
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Dnr KS 2020/301.60

Viljeinriktning för ökat samarbete mellan Årjängs
kommun och Region Värmland
Områdeschef för kultur och folkbildning och kommunchefen har av Region
Värmland och Årjängs kommun fått i uppdrag att ge förslag till ökat
samarbete med särskilt fokus på begreppet Lärcentrum.
Bland unga vuxna som varken arbetar eller studerar finns det en
överrepresentation av de som saknar en gymnasieutbildning, unga med
funktionsnedsättning och unga utrikes födda. För de unga vuxna som inte
tagit en examen inom gymnasieskolan är det viktigt att det finns andra
alternativ för att kunna slutföra en utbildning- vid kommunal
vuxenutbildning eller folkhögskola. (SOU 2018:11)
Samverkan mellan olika huvudmän ger bättre förutsättningar att
individanpassa insatser för den enskilde.
Ett av kommunens övergripande mål är att erbjuda ett livslång lärande för
alla medborgare samt skapa förutsättningar för ett brett kultur och
fritidsutbud.
Arbetsförmedlingen ska, som ett led i arbetet med övergångar till arbete och
studier, förstärka samverkansstrukturer med kommunerna.
Som ett led i framtagandet av den lokala DUA överenskommelsen har det i
samverkan mellan Årjängs kommun och Kyrkerud folkhögskola skapats
förutsättningar för lokala jobbspår.
Förutsättningar för god och jämlik hälsa skapas genom jämlik tillgång till
olika livsområden exempelvis det andra folkhälsopolitiska målet
Kompetenser, kunskaper och utbildning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28 § 137
Skolchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-12
Viljeinriktning - Årjängs kommun och Kyrkeruds folkhögskola i samarbete
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Viljeinriktningen mellan Årjängs kommun och Kyrkeruds folkhögskola,
godkänns.
2. Barn och utbildning får i uppdrag att tillsammans med Kyrkeruds
folkhögskola arbeta för ökad samverkan i enlighet med viljeinriktningen.
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Dnr KS 2019/270.04

Ansökan om medel ur Stiftelsen Anders och Karl
Olssons donationsfond
Ansökningar om medel ur Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond
har inkommit.
Arbetsgruppen har bedömt huruvida ansökningarna stämmer överens med
fondens riktlinjer och ett förslag till utdelning presenteras.
Beslutsunderlag
Nämndsekreteraren och administrativa chefens tjänsteskrivelse 2020-11-04
Minnesanteckningar från arbetsgruppen 2020-11-04
Förslag till utdelning av fond
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsgruppens förslag till utdelning, godkänns.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare, redovisningsansvarig
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KS 2020/21.01

Dnr KS 2019/146.04

Ansökan om medel ur Stiftelsen Makarna Kristian och
Anna Ihles kapitalfond
Ansökningar om medel ur Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles
kapitalfond har inkommit.
Enligt fondens riktlinjer ska utdelning med maximalt 10.000 kr utdelas per
år, med fördelning 80% till enskilda och 20% till grupper.
Bedömning har gjorts huruvida ansökningarna stämmer överens med
fondens riktlinjer och ett förslag till utdelning presenteras.
Beslutsunderlag
Nämndsekreteraren och administrativa chefens tjänsteskrivelse 2020-11-06
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare, redovisningsansvarig
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KS 2020/21.01

Dnr KS 2019/272.04

Ansökan om medel ur Stiftelsen Helmer Anderssons
donationsfond
Ansökningar om medel ur Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond har
inkommit. Enligt fondens riktlinjer har utdelning fastställts till maximalt 50
tkr per år, med fördelning 80% till enskilda och 20 % till grupper.
Bedömning har gjorts huruvida ansökningarna stämmer överens med
fondens riktlinjer och ett förslag till utdelning presenteras.
Beslutsunderlag
Sammanställning ansökningar
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till utdelning, godkänns.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare, redovisningsansvarig
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§ 166

Information med anledning av pandemin
Daniel Schützer (S) lämnar den senaste aktuella informationen gällande
Coronapandemin, vilket innebär att nya restriktioner och lokala allmänna råd
kommer att införas i Värmland med omedelbar verkan.
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