SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 1

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Plats och tid
Beslutande

2011-03-28
Nordiska travmuseet, Årjäng, den 28 mars 2011 kl 19.00-19.45, ajournering kl
19.25-19.30
S
Uno Halfvardsson, ordförande FP Kerstin Fritiofsson
Esbjörn Andersson
M Ulla-Kerstin Aronsson
S
Turi Björnson
M Torgny Sjögren
S
Roger Andersson
M Björn Karlsson
S
Henrik Dahl
M Eia Liljegren-Palmaer
V
Margareta Hermansson
M Bengt Fredriksson
NP
Katarina Johannesson
C
Theres Tenman
NP
Bo Malm
C
Kjell-Arne Ottosson
C
Ersättare:
Marita Arvidsson
C
Lotta Wignell
C
Roland Kyhlén
C
Gertrud Berglund
C
Kent Norman
C
Magnus Andreasson
FP
Annika Holmstrand
C
Lennart Nilsson
KD
Karl-Erik Andersson
Payman Garminani
S
C
S
Maria Axelsson
FP Siv Ögren
Lars Gustafsson
FP Christian Dahlén
S
Rolf Emanuelsson
FP Hans Karlsson
S
Agneta Nilsson
KD
Gunilla Svantorp
S
Kristina Kristiansson
S
Sören Rundin
S
Maurice Leroy
S
Ulla-Britt Svensson
S
Kenny Svensson
S

Utses att justera

Maurice Leroy och Turi Björnson

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet, Årjäng, den 30mars kl 15.00

Underskrift

Paragrafer

15-25

Sekreterare

Katarina Lundin
Ordförande

Uno Halfvardsson
Justerande

Maurice Leroy

Turi Björnson

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

Kommunfullmäktige, Årjängs kommun

Sammanträdesdatum
Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokoll

2011-03-28
2011-03-31

Datum för anslags nedtagande

2011-04-26

Kommunkansliet, Årjäng

Underskrift

Birgitta Schmidt
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-03-28

§ 15
Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson (C), informerade om
aktuella frågor i kommunen enligt följande:
Företagande:
-

Ca 100 nya arbetstillfällen förväntas i kommunen inom tillverkningsindustrin
under de närmaste tre åren
En ny företagsetablering och två företagsexpansioner planeras i Töckfors
Två företagsexpansioner planeras i Årjäng
En nyetablering äger rum i Lennartsfors

Handel
-

Handeln omsätter ca 1,62 miljarder kronor/år i kommunen varav 768 miljoner
kronor avser dagligvaror och 852 miljoner kronor avser sällanköpshandel

Besöksnäring
-

UTEV-projektet pågår med bl a utveckling kring hamnar i sjösystemet
Dregan och Plura kommer att delta i ett fiskeprogram som ska sändas i TV 4
Kvalitetssäkring pågår inom DANO-området

Övriga utvecklingsfrågor
-

Nya biblioteket invigs den 9 april
Ny räddningsstation byggs
Kvarnåsen byggs om
Nytt naturvårdsprogram har tagits fram
Fiberprojekt, bredband till alla, har startats
Årjängs torg kommer att stå klart 2012
Fördjupad översiktsplan utarbetas för Kyrkerud-Strand
Vattentäkterna säkerställs
Renovering och utbyggnad pågår av grundskolorna
Reningsverket i Töcksfors kommer att byggas ut
Kommunen flyttar sin verksamhet från Silbodalshemmet 2012

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2011-03-28

§ 16

Dnr 481.10.30

Rotpostavgifter
Tekniske chefen föreslår att avgiften från kommunen höjs från 250 kr till 500 kr
när privatpersoner får tillåtelse att ta ner träd på kommunens mark i syfte att röja.
Kommunfullmäktige har behandlat frågan vid möte 2010-12-15 och beslutat att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Kommunsekreteraren föreslår arbetsutskottet att formulera beslutet enligt
följande:
Avgiften för rotposter fastställs till 500 kronor
Med rotpost avses i detta sammanhang ett eller fler träd inom ett begränsat
område och som inte avser slutavverkning
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Avgiften för rotposter fastställs till 500 kronor
2. Med rotpost avses i detta sammanhang ett eller fler träd inom ett begränsat
område och som inte avser slutavverkning enligt Rotpostkontrakt.

Kopia till:
Tekniska chefen

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr UPH 2010.36.05

Anbudsvärdering om- och tillbyggnad förskola Svensbyn
Årjängs kommun har beslutat att under 2011 bygga ut Svensby skola. En offentlig
upphandling har genomförts för att kunna utse vilket byggbolag som ska uppföra
tillbyggnaden.
Vid genomgång av inkomna anbud är alla anbudssummor högre än budgeterade
medel. Det anbud som har vunnit upphandlingen enligt utvärderingsmallen är
484 000 kr högre än de 2 500 000 kr som är avsatta till den totala investeringen.
Beräknade kostnader för tillbyggnaden vid Svensby skola med aktuell offert och
markkostnader är 3 150 000 kr.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Investeringskonto 2395, Klimpen tillbyggnad, tillskjuts medel från
investeringskonto 1933, Ombyggnad Kyrkerud, med totalt 650 000 kr för
tillbyggnad av Svensbyns skola.

Kopia till:
Tekniska chefen, ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr 422.10.72

Granskning av äldres läkemedelsanvändning
Årjängs kommuns revisorer har tillsammans med Landstinget i Värmland och åtta
andra kommuner genomfört en gemensam granskning avseende förskrivning av
läkemedel vid kommunens äldreboenden.
Socialnämnden har behandlat rapporten 2010-11-23 och redovisar förslag till
åtgärder utifrån analys av granskning. Man pekar också på förbättringsåtgärder
som har påbörjats.
Arbetsutskottet har begärt att få ytterligare förtydligande från socialnämnden
kring frågan om läkemedelsanvändning vid särskilda boenden.
Arbetsutskottet vill också att en analys av orsakerna till skillnader i
läkemedelsanvändningen vid olika särskilda boenden görs. En åtgärdsplan bör
också upprättas för hur man ska komma till rätta med problemet.
En tjänsteskrivelse har upprättats av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
Elisabeth Evegård, daterad 2010-11-08, reviderad 2011-02-01. I skrivelse föreslås
ett antal åtgärder för att se över och följa upp läkemedelsanvändningen i
kommunen:
-

Läkemedelsgenomgångar enligt socialstyrelsens definition
Uppföljning av läkemedelsanvändningen på särskilda boenden
Gemensamt förbättringsarbete med landstinget med läkemedelslistor

Ett antal förbättringsåtgärder har också påbörjats under hösten 2010, bl a genom
veckovisa genomgångar av läkare när det gäller läkemedelsförskrivningar och att
kostreglerande produkter används nästan uteslutande istället för laxermedel m.m.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. De förslag till åtgärder när det gäller äldres läkemedelsanvändning som
föreslås av medicinskt ansvarig sjuksköterska ska genomföras.
2. Granskningsrapporten läggs till handlingarna.

Ulla-Kerstin Aronsson (S) deltog inte i handläggningen p g a jäv.
Kopia till:
Socialnämnden, Elisabeth Evegård (MAS)
Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr 411.10.25

Försäljning av tomtmark på del av Töcksmarks-Bön 3:13, Kallnäset i
Töcksfors
Kommunfullmäktige har beslutat att f d läkarstation i Töcksfors skall säljas till
Årjängs Bostads AB . Kommunen har erhållit en värdering på 1,3 mkr.
Överläggningar har hållits med bostadsbolaget som avböjt erbjudandet om
förvärv.
Arbetsutskottet beslutade därefter, den 5 oktober 2010, att priset för tomterna på
den av bostadsbolaget ägda fastigheten Kallnäset ska utredas innan förhandlingar
upptas med bostadsbolaget i syfte att erhålla ett underlag för eventuell bytesaffär
med bostadsbolaget.
Tekniska chefen har kostnadsberäknat framtagande av tomter samt ett styckepris
per tomt på Kallnäset vilket redovisas i en tjänsteskrivelse, daterad 2011-02-07.
En plan har skissats för ett område på fastigheten Töcksmarks-Bön 3:13 med 33
tomter, vägar och VA. Kostnaden för iordningställande av vägar och infrastruktur
(VA) med avsättning fram till tomtgräns beräknas till totalt 9 500 000 kronor
vilket ger 287 000 kronor per tomt. I detta ingår inte fjärrvärme, markplanering,
byggherrekostnad, detaljplanekostnad och markförvärv på totalt 3 000 000 kronor.
Läggs dessa kostnader till så uppskattas kostnaden per tomt till 450 000 kronor
vilket också stämmer med tidigare kostnadsberäkningar som gjorts.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Årjängs Bostads AB får i uppdrag att sälja del av fastigheten Töcksmarks-Bön
3:13 som omfattar tomtmark.
2. Bostadsbolaget ska behålla den mark som är lämplig för byggande av
hyreslägenheter.

Maurice Leroy (S) och Roger Andersson (S) deltog inte i handläggningen p g a
jäv.
Kopia till:
ÅBAB, tekniska chefen

Utdragsbestyrkande
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§ 20

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.
Kommunfullmäktige har 2011-01-31 § 4 beslutat att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen
Utredare och kommunsekreterare har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Årjängs kommun ska se över nuvarande konkurrensprogram.
2. Förslag till riktlinjer för utmaningsrätt tas fram.
3. Kommunchefen, Ingemar Rosén, får i uppdrag att organisera arbetet med
riktlinjer och andra styrdokument.
4. Motionen är därmed besvarad.

Kopia till:
Kommunchefen, utredaren, kommunsekreteraren

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Malm (C)
om Årjängs praktiska gymnasium/Baggium
Kenny Svensson (S) ställde en interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande, Bo Malm (C), om Årjängs praktiska gymnasium/Baggium.
Kenny Svensson menar i sin interpellation att Baggiums verksamhet är
alarmerande eftersom elever inte fått tillgång till handledare, lärare och den
erfarenhet som krävs för en bra gymnasieutbildning. Baggium lever inte upp till
vad som utlovas på hemsidan och elever samt föräldrar är oroade över
utbildningens kvalitet.
Följande frågor ställs till Bo Malm:
1. Avser den borgerliga majoriteten att sträva efter att Årjängs Praktiska
Gymnasium skall kunna kvalitetssäkras, och i så fall hur?
2. Är den borgerliga majoriteten beredda att investera ytterligare och satsa på det
kommunala ungdomsgymnasiet för att kunna erbjuda en toppkvalitativ
utbildning kontra den fristående skolan?
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och noterar att Bo
Malm kommer att besvara densamma vid nästa fullmäktigesammanträde.

Kopia till:
Ordf BUN

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Anmälan av ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för moderaterna
Torleif Åhs (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Efter ny sammanräkning har länsstyrelsen utsett ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige fr o m den 22 februari 2011 t o m den 31 oktober 2014 enligt
följande:
Ny ledamot: Roger Andersson (M)
Ny ersättare: Robin Olsson (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Begäran om entledigande från uppdrag som revisor i Årjängs kommun
Bo Olsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som revisor i Årjängs
kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
Bo Olsson entledigas från sitt uppdrag som revisor i Årjängs kommun.

Kopia till:
Bo Olsson, Lars Dahlin, PWC

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Medborgarförslag om Årjängs nya torg
Anita Hermansson, Bäckevarv, Årjäng, har väckt ett medborgarförslag om
Årjängs nya torg. Hon framför först att det är viktigt att det nya torget får en fin
utformning som alla blir nöjda med.
Vidare föreslår hon bl a att det ska placeras en skulptur av Clara Johansson,
sittandes vid ett runt bord med en kopp kaffe och en bulle i handen. Bordet ska
vara utformat på så sätt att fler kan sätta sig ner tillsammans med Clara och dricka
kaffe.
Hon framför också önskemål om ett Claras konditori.
Anita Hermansson framför slutligen att det ska vara kul att besöka Årjängs nya
torg.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Redovisning av inkomna ärenden
Kommunfullmäktige fick en redovisning av de ärenden som inkommit och som
kommer att bli föremål för fullmäktiges behandling enligt följande.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

