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§1

Dnr 308.10.10

Motion om att bygga en högstadieskola
Lena Karlsson, vänsterpartiet, har väckt en motion om att bygga en
högstadieskola.
Motionären föreslår att kommunen utreder frågan om att lägga ihop nuvarande två
högstadieskolor till en och bygger en ny skola med moderna lokaler. Hon anser att
skolan är viktig och att barnen förtjänar en bra miljö.
Vidare menar hon att det finns stora samordningsvinster att slå ihop de två
högstadierna till ett gemensamt.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i frågan (BUN 2010-10-28 § 61) och
förslår att motionen avslås, med motiveringen att nuvarande skolorganisation med
två högstadieskolor och våra bygdeskolor ska behållas så länge det finns
elevunderlag.
Yrkanden
Kenny Svensson (S) yrkade bifall till Lena Karlssons motion. Vidare yrkade han
att skrivningen om bygdeskolor ska strykas.
Katarina Johannesson (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med den
ändringen att skrivningen om bygdeskolor ska strykas.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner fann ordföranden, Uno Halfvardsson, att
kommunfullmäktige beslutat att ta bort skrivningen om bygdeskolor.
Därefter fann han att kommunfullmäktige beslutat enligt Katarina Johannessons
förslag.
Votering
Votering begärdes och verkställdes enligt följande voteringsproposition: JA för
Katarina Johannessons förslag och NEJ för Kenny Svenssons yrkande. Voteringen
utföll med 25 röster för Johannessons förslag och 16 röster för Svenssons förslag.
Ordföranden konstaterade att fullmäktige beslutat enligt Johannessons förslag.
Voteringen redovisas i ett särskilt protokoll som bifogas detta protokoll.
Utdragsbestyrkande
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§ 1 forts
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås eftersom nuvarande skolorganisation med två
högstadieskolor ska behållas så länge det finns elevunderlag.
2. Motionen är därmed besvarad.

Samtliga ledamöter från socialdemokraterna, utom Ulla-Kerstin Aronsson (S) och
Bror Olofsson (S), reserverade sig mot beslutet och lämnade en skriftlig
reservation enligt följande:
"Socialdemokraterna stödjer motionen och reserverar sig mot beslutet då det för
elevens bästa är en gemensam högstadieskola."
Margareta Helg (V) reserverade sig mot beslutet och lämnade följande skriftliga
reservation:
"Vänsterpartiet yrkade bifall på förslaget och reserverar sig mot beslutet, då det
bästa för kommunen och eleven är en gemensam högstadieskola, helt enligt
förslaget."
Samtliga ledamöter från Nordmarkspartiet reserverade sig mot beslutet.

Expedieras till:
Lena Karlsson, BUN

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr 342.08.10

Medborgarförslag om kommunal medlare vid grannkonflikter
Olle Robertsson, Töcksfors, har lämnat ett medborgarförslag om kommunal
medlare vid grannkonflikter. Förslagsställaren menar att meningsskiljaktigheter
kan uppstå grannar emellan, t ex när det gäller rätten att beträda annans mark,
utnyttjande av badplatser, störande ljud m m.
Olle Robertsson föreslår med anledning härav att kommunen inrättar ett uppdrag
som kommunal medlare vid grannkonflikter.
Bygg- och miljönämnden har fått förslaget på remiss och har svarat att de inte har
någonting att yttra i frågan.
Kommunchefen och kommunsekreteraren har lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Årjängs kommun ska aktivt använda sig av de regler som finns i befintlig
lagstiftning för att förebygga och medla i grannkonflikter.
2. Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Expedieras till:
BOM

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 379.10.10

Motion om inrättande av ny konsthall i Årjäng
Roland Kylén, Bo Malm, Kenneth Christofferson, Kent Norman, Peter Ring,
Kerstin Andersson och Kjell Olsson samtliga tillhörande centerpartiet, Esbjörn
Andersson moderata samlingspartiet och Anna-Lena Knutsson folkpartiet har
väckt en motion angående Konsthall i Årjäng
Motionärerna föreslår att det inrättas en konsthall i anslutning till det nya
biblioteket vid det gamla torget i Årjäng. Man menar att det finns behov av en
sådan lokal i Årjäng och ser stora fördelar med att samordning sker med bibliotek
- konsthall - konsthantverksförsäljning lokal- och personalmässigt.
Ärendet har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidschefen har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet och kultur- och
fritidsnämnden har behandlat frågan i möte 2010-10-04. Nämnden ställer sig
positiv till förslaget under förutsättning att en ökning av budgetramen görs. Vidare
önskar man att ärendet utreds ytterligare innan slutligt beslut fattas.
Yrkanden
Gunilla Svantorp (S) yrkade avslag till motionen.
Roland Kylén (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner fann ordföranden, Uno Halfvardsson, att
fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärdes och verkställdes enligt följande voteringsproposition: JA för
kommunstyrelsens förslag och NEJ för Gunilla Svantorps yrkande. Voteringen
utföll med 22 röster för kommunstyrelsens förslag och 18 röster för Svantorps
yrkande. Ordföranden konstaterade att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 3 forts
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Motionen om en ny konsthall i Årjäng överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden för ytterligare beredning.
2. Motionen är därmed besvarad.

Marita Arvidsson (C) deltog inte i handläggningen p g a jäv.

Samtliga ledamöter från socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet och
lämnad följande skriftliga reservation:
"Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att utreda en konsthall. I det läge
när kommunen tagit bort allt stöd till folkbildning är det högst oansvarigt att lägga
pengar på en ny konsthall när det redan finns utställningslokaler i kommunen.
Dessutom ska övrig verksamhet inom kultur- och fritidssektorn spara. Vi tycker
det är en märklig prioritering och reserverar oss mot beslutet."
Margareta Helg, Vänsterpartiet, reserverade sig mot beslutet och lämnade följande
skriftliga reservation:
"Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om att inrätta en konsthall i Årjäng
med anledning att ekonomiska resurser bör prioriteras bättre i välfärd, såsom
utbildning och omsorg."
Samtliga ledamöter för Nordmarkspartiet reserverade sig mot beslutet.

Expedieras till:
Motionärerna, KOF

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr 183.10.10

Motion om utmaningsrätt
Torleif Åhs, Esbjörn Andersson och Helena Oscarsson Hammar, samtliga
tillhörande moderaterna, har väckt en motion om att kommunen inför s.k
utmaningsrätt.
Utmaningsrätt innebär att företag, anställda i kommunen eller organisationer kan
utmana kommunen om drift och skötsel av en specifik verksamhet. Det finns 22
kommuner i Sverige som har infört utmaningsrätt men så vitt man vet ännu ingen
i Värmland.
Utredare och kommunsekreterare har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet med
följande förslag till beslut:
1. Årjängs kommun ska se över nuvarande konkurrensprogram.
2. Förslag till riktlinjer för utmaningsrätt ska inarbetas i konkurrensprogrammet.
3. Kommunchefen, Ingemar Rosén, får i uppdrag att organisera arbetet med
riktlinjer och andra styrdokument.
4. Motionen är därmed besvarad.
Yrkanden
Maurice Leroy (S) yrkade, med bifall av Gunilla Svantorp (S) och Katarina
Johannesson (C), att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.
Roland Kylén (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner fann ordföranden, Uno Halfvardsson, att
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare
beredning.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
KS
Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 22.09.10

Motion om ökat öppethållande på soptipparna
Runar Patriksson (FP) har väckt en motion om ökat öppethållande på soptipparna
med anledning av att tömningen av de s k gröna tunnorna upphör och att det har
blivit problem för kommuninvånarna att bli av med återvinningsbart material. De
idag existerande öppettiderna på kommunens soptippar anses inte tillfredsställande och därför behöver dessa snarast utökas för att undvika icke önskade
effekter. Runar Patriksson föreslår därför att kommunstyrelsen omgående tar upp
förhandlingar med berörda entreprenörer för att åstadkomma ytterligare en dag
med öppethållande på soptipparna i Årjäng och Töcksfors.
Biträdande teknisk chef, Peter Månsson, har lämnat ett svar på motionen.
Tekniska avdelningen bedömer att den kvantitet material som hushållen tidigare
har sorterat i den gröna tunnan som deponirest, egentligen är återvinningsbart och
kan lämnas vid kommunens olika återvinningsstationer. Det innebär att nuvarande
öppethållande vid återvinningscentralerna ändå är tillräckligt. Fraktionen
deponirest är ett avfall som inte går att återvinna, återanvända, förbränna eller är
farligt avfall som t ex keramik, porslin, fönsterglas, cementplattor och tegel.
Mängden som uppstår i hushållen är endast några procent av den totala
sopmängden beräknad under ett år. Transporterna till återvinningscentralerna för
deponirestlämning bedöms därför kunna ske under nuvarande öppettider.
Kostnaderna för ändrade öppettider skulle överstiga budgeterade medel för 2009.
Eventuellt ändrade öppettider bör i så fall belasta år 2010, menar biträdande
tekniske chefen.
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet för ytterligare beredning
(KF 2009-03-30 § 25).
Tekniska chefen har upprättat en tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar om att utöka öppettider för Töcksfors
återvinningscentral under sommarperioden 1 april- 30 oktober onsdagar kl
14.00-18.00.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Expedieras till:
Motionären, VA/renhållningsingenjören, tekniska avdelningen
Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 194.10.04

Årsredovisning Stiftelsen Glaskogens naturreservat 2009
Stiftelsen Glaskogen har översänt årsredovisning för år 2009 till Årjängs kommun
för sedvanlig behandling.
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Årsredovisningen för Stiftelsen Glaskogens Naturreservat med tillhörande
revisionsberättelse godkänns.
2. Styrelsen för Stiftelsen Glaskogen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2009.

Expedieras till:
Stiftelsen Glaskogen

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 169.10.90, 376.09.90, 97.10.90

Ansökningar om bidrag till föreningsägda byggnader och lokaler
Bovikens SK, Silbodals hembygdsförening och V:a Fågelviks Hembygdsförening
Vår Gård har ansökt om bidrag till investeringar enligt följande objekt och belopp:
-

Omläggning av skiffertak på Hembygdsgården i Årjäng, 314 000 kr
Renovering av tak på BSK-gården i Boviken, 320 000 kr
Nybyggnation av förråd på Vår Gård i Västra Fågelvik, 25 000 kr
Samtliga har också för avsikt att ansöka om bidrag från Boverket och
kommunens andel i medfinansieringen skulle i så fall bli 30 %.
Därutöver har Silbodals Hembygdsförening framfört att de behöver stöd för att
bevara Långelanda tingshus.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut den 6 juni 2010 framfört att det är viktigt
att underhålla och bevara kommunens kulturhistoriska byggnader.
Kommunsekreterare, Katarina Lundin, har upprättat en tjänsteskrivelse med
förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Årjängs kommun ska utarbeta riktlinjer för hur bidrag kan lämnas till
investeringar i föreningsägda byggnader och lokaler. Utredningen ska även
omfatta hur kommunens samtliga föreningsbidrag kan samordnas på ett
effektivare sätt. Vidare skall en inventering av antal föreningar göras.
Utredningen ska ledas av verksamhetschefen för Medborgarservice, Owe
Lindström.
2. Bovikens SK, Silbodals hembygdsförening och V:a Fågelviks Hembygdsförening beviljas medfinansering för aktuella renoveringar med 30 % av
investeringssumman. Denna medfinansiering består av redan budgeterade
medel i form av egen tid/arbete under förutsättning att utrymme finns inom
befintlig verksamhet, t ex AME-enheten. Beslut fattas av respektive
verksamhetschef.
Expedieras till:
Verksamhetschefen Medborgarservice, AME-enheten, kommunsekreteraren,
Bovikens SK, Silbodals hembygdsförening och V:a Fågelviks Hembygdsförening
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-01-31

§8
Begäran om entledigande från uppdraget som överförmyndare
Sven Johansson (FP) har avsagt sig uppdraget som överförmyndare.
Kommunfullmäktiges beslut
Sven Johansson entledigas från sitt uppdrag som överförmyndare.

Expedieras till:
Sven Johansson

Utdragsbestyrkande
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§9
Val av ny överförmyndare
Sven Johansson har entledigats från uppdraget som överförmyndare. Ny
överförmyndare ska utses.
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till ny överförmyndare för tiden 2011-02-01--2014-12-31 utses:
Håkan Unneberg, Västra Bön Udden, 672 93 Årjäng

Expedieras till:
Håkan Unneberg

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Torleif Åhs (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
fullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Torleif Åhs begäran om entledigande beviljas.
2. Ärendet överlämnas till Länsstyrelsen i Värmland med begäran om ny
sammanräkning.

Expedieras till:
Torleif Åhs, länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Redovisning av inkomna ärenden
Kommunfullmäktige fick en redovisning av de ärenden som inkommit och som
kommer att bli föremål för fullmäktiges behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 60.05.340

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Silbodals-Backa 1:26
Tekniska avdelningen har sedan våren 2009 diskuterat förvärv av fastigheten
Silbodals-Backa 1:26 i Årjäng som är belägen vid tätortens drickvattenstäkt.
Ett förslag till överenskommelse har upprättats mellan kommunen och
fastighetsägaren. Överenskommelsen innebär att till den av kommunen ägda
fastigheten Silbodals-Backa 1:88 överförs del av fastigheten Silbodals-Backa 1:26
(område 1 i kontraktet). Ersättningen för fastighetsregleringen uppgår till 750 000
kronor.
Kommunsekreteraren, Katarina Lundin och VA/Renhållningsingenjör, Cathrin
Sköld har upprättat en tjänsteskrivelse med förslag till följande beslut:
Årjängs kommun ska teckna överenskommelse om fastighetsreglering med ägaren
av Silbodals-Backa 1:26 enligt bifogad överenskommelse vilket innebär att till
den av kommunen ägda fastigheten Silbodals-Backa 1:88 överförs del av
fastigheten Silbodals-Backa 1:26. Ersättningen för fastighetsregleringen uppgår
till 750 000 kronor.
Fastighetsregleringen finansieras till 50 % (375 000 kronor) av VA-kollektivet
och till 50 % (375 000 kronor) genom anslag ur kommunens rörelsekapital.
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, får i uppdrag att
underteckna erforderliga handlingar.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Årjängs kommun ska teckna överenskommelse om fastighetsreglering med
ägaren av Silbodals-Backa 1:26 enligt bifogad överenskommelse vilket
innebär att till den av kommunen ägda fastigheten Silbodals-Backa 1:88
överförs del av fastigheten Silbodals-Backa 1:26 (område 1). Ersättningen för
fastighetsregleringen uppgår till 750 000 kronor.
2. Fastighetsregleringen finansieras till 50 % (375 000 kronor) av VA-kollektivet
och till 50 % (375 000 kronor) genom anslag ur kommunens rörelsekapital.
3. Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, får i uppdrag att
underteckna erforderliga handlingar.
Expedieras till:
VA/renhållningsingenjören, kommunsekreteraren
Utdragsbestyrkande
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§ 13
Information om Årjängsmodellen
Samordnaren för Årjängsmodellen, Maria Svantesson, och fritidsgårdsföreståndaren, Thomas Fredriksson, informerade om verksamheten enligt
följande.
Årjängsmodellen riktar sig mot barn som far illa eller riskerar att fara illa och har
pågått under drygt ett år. En viktig faktor i arbetsmetodiken är den nära
samverkan som finns mellan socialtjänst, polis, skola och fritid m fl myndigheter
och aktörer.
Aktiviteter som har nära samröre med Årjängsmodellen är bl a bekymringssamtal
som leds av polisen i samarbete med socialtjänsten och gruppaktiviteter på
fritidsgården tillsammans med polisen. Nyligen har en resursgrupp startats där
barnet och familjen står i centrum. Gruppverksamheter om ett aktivt föräldraskap
har också påbörjats.
Maria Svantesson berättade vidare att barnens behov synliggörs på ett helt annat
sätt idag. Samtycke inhämtas från familjen om att flera myndigheter får ta del av
uppgifter som lämnas.
Under föregående vår och sommar har hon och Thomas Fredriksson också arbetat
intensivt med att ordna praktikplatser till ungdomar.

Expedieras till:
Maria Svantesson, Thomas Fredriksson

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Information om utvecklingen av Årjängs nya torg
Kommunarkitekten, Lasse Westerberg, informerade om Årjängs centrum och
möjligheten att starta en process kring utvecklingen av det nya torget.
Lasse Westerberg framförde att ett torg är en viktig del av en tätort och en del av
det offentliga rummet. Ett torg kan ha olika inriktning t ex som marknadsplats, en
plats för ceremonier eller offentliga evenemang. Det är därför viktigt att det sker
en process där torgets inriktning och utformning diskuteras vilket med fördel sker
inom en projektgrupp med bred representation. Följande process menade Lasse
Westerberg kan vara ett sätt att gå tillväga:
Programskede:
Här diskuteras fysiska förutsättningar för platsen, vilka aktiviteter och funktioner
som ska inrymmas. Avslutas med en programhandling och beslut.
Förslagsskede:
Alternativa förslagsskisser på torget utarbetas. Avslutas med förslagshandling och
beslut.
Projekteringsfas:
Här diskuteras detaljer såsom material, mönster, belysning m.m. Frågor om
framtida drift och skötsel bestäms. Avslutas med bygghandling och beslut.
Byggande:
Torget byggs vilket innefattar uppföljning, kontroll, besiktning och avslutas med
invigning.

Expedieras till:
Lasse Westerberg, BOM, kommunchefen

Utdragsbestyrkande

