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§ 26
Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson (C), informerade om
aktuella frågor i kommunen enligt följande:
Årjängs kommun ingår i Arbetsmarknadsområde Säffle, tillsammans med Säffle
och närliggande Dalslandskommuner. I mars 2011 redovisades följande:
-

Totalt 3,8 % arbetslösa i Årjängs kommun
2,3 % i arbetslöshetspolitiska program
3,6 % arbetslösa i åldern 18-24 år

Arbetsmarknadssituationen har blivit bättre och arbetslösheten är på väg ner.
Vidare informerade Katarina Johannesson om att arbetet med fördjupad
översiktsplan Kyrkerud - Strand pågår och att planen förväntas bli föremål för
antagande av fullmäktige i oktober-november.
Möte med Gränskommittén har ägt rum där det bl a diskuterades:
-

Järnvägsförbindelse Oslo-Stockholm
Utbyggnad av E18
Skattefrågor
Rovdjursfrågor

Ett seminarium har också hållits den 13 april om bl a Årjängsmodellen med 80
deltagare från olika Värmlandskommuner och representanter från polis och
socialtjänst i Södertälje. Sammanfattningsvis menade Katarina Johannesson att
Årjäng är på rätt väg med sitt samverkansarbete.

Kopia till:
KS ordf

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 132.11.70

Ny hälsoplan för Årjängs kommun
Kommunstyrelsens reglemente anger att kommunen ska ha en hälsoplan som
ligger till grund för kommunens folkhälsoarbete. Folkhälsorådet har utarbetat ett
förslag till Hälsoplan som kommer att utgöra ett styrdokument för det fortsatta
hälsoarbetet i kommunen.
Friskvårdssamordnaren, Catrine Oscarsson, och samordnaren för det alkohol- och
drogförebyggande arbetet, Mimmi Adolfsson, informerade om Årjängs
folkhälsoråd och arbetet med den nya hälsoplanen.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Ny hälsoplan för Årjängs kommun antas.

Kopia till:
Folkhälsorådet

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 90.11.00

Arbetsutskott i bygg- och miljönämnden
Frågan om att eventuellt bilda ett arbetsutskott i bygg- och miljönämnden väcktes
av ledamoten Maurice Leroy (S) vid arbetsutskottets möte 2011-02-22, § 43. För
närvarande finns inget arbetsutskott men bygg- och miljönämnden har en särskild
beredning för att hantera ärenden som skall tas upp i nämnden.
Kommunchefen fick i uppdrag att informera bygg- och miljönämnden om
möjligheterna att införa ett arbetsutskott och efterhöra deras synpunkter i frågan.
Han hade nu träffat bygg- och miljönämnden och redovisade deras synpunkter.
För att bygg- och miljönämnden ska få en likartad organisation som övriga
nämnder föreslås att bygg- och miljönämnden utser ett arbetsutskott.
Bygg- och miljönämnden har yttrat sig i frågan och anser att nämnden fortsatt ska
ha en beredning och inte ett arbetsutskott.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Bygg- och miljönämndens reglemente skall ha följande tillägg under
rubriken Bygg- och miljönämndens arbetsformer:
”Inom bygg- och miljönämnden skall finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet
består av fem ledamöter och fem ersättare. Valet sker för samma tid som de
invalts i nämnden. Ledamöter och ersättare i utskottet väljs av nämnden bland
dess ledamöter och ersättare.”
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att anpassa sitt reglemente och
besluta om de uppdateringar som föranleds av att ett arbetsutskott inrättas.
3. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att se över sin delegationsordning.

Kopia till:
BOM

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 172.10.10

Motion om service för bussresenärer m fl. vid medborgarkontoret
Kerstin Andersson, Roland Kylén, Kent Norman, Bo Kylander, Göte Hultman,
Gertrud Berglund, Mats Wignell och Kjell Olsson, samtliga centerpartiet, har
väckt en motion om att det nya Meborgarkontoret i Årjäng skall tillhandahålla
tidtabeller, biljetter för tåg och buss, liksom teaterbiljetter och dylikt.
Detta med tanke på att många äldre inte är utrustade med dagens teknik och kan
göra förbeställningar.
Motionen har överlämnats till Medborgarkontoret för yttrande. Chefen för
Medborgarservice har upprättat en tjänsteskrivelse. Han skriver att Ticnet, som är
det företag som tillhandahåller merparten av biljetterna, för närvarande inte tillåter
några nya biljettutlämningsställen.
När det gäller tidtabeller för buss och tåg så har Medborgarkontoret tillhandahållit
dessa allt sedan starten.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Det finns för närvarande inte möjlighet att tillhandahålla buss- tåg- eller
teaterbiljetter i Medborgarkontoret.
2. Tidtabeller för buss och tåg tillhandahålls i Medborgarkontoret
3. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Motionärerna, Medborgarservice

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr 118.11.29

Samordnad fastighetsförvaltning med Årjängs Bostads AB
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2010-11-29 beslutat att frågan om en
eventuell samordnad fastighetsförvaltning med Årjängs Bostads AB skulle
utredas.
Tekniska chefen har gjort en utredning som sammanfattas i hans tjänsteskrivelse
med förslag till beslut.
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning.
Katarina Johannesson (C) yrkade att kommunfullmäktige ska besluta enligt
följande:
-

Årjängs kommun har för avsikt att överföra fastighetsförvaltningen till
Årjängs Bostads AB

-

Kommunens lokalvård, med undantag av tjänster som är kombinerade
lokalvård och andra arbetsuppgifter, avses överföras till Årjängs Bostads AB.

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.

Roger Andersson (M) deltog inte i handläggningen p g a jäv.
Kopia till:
KS beredning

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 265.10.10

Medborgarförslag Torg - offentlig utställningsplats
Ett medborgarförslag har väckts av Marie Lousie Johanson i Årjäng som handlar
om torget - offentlig utställningsplats.
Hon menar att det är av stor vikt i samhället ett det finns ett torg där människor
kan mötas. Hon föreslår att man kan bebygga ”helikopterplattan” och kanske
bygga en inglasad vinterträdgård.
Hon vill också att Börje Wahlströms vattenfontän återställs.
Hon kommer också med andra förslag för andra delar i samhället som kan
utsmyckas. Ett permanent utställningsområde i vattnet vid kyrkbron och att stigen
efter vattnet från bänkarna vid Sjöströmsmonumentet mot sågen iordningställs.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat frågan vid möte 2011-03-07, § 26, och
lämnat ett yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Frågan om förslagen om taket på nya biblioteket och återställning av Börje
Wahlströms fontän överlämnas till arbetsgruppen för nya torget.
2. Förslaget om stigen efter vattnet överlämnas till dem som ansvarar för
upprustning av älvområdet
3. Förslaget om ett flexibelt utställningsområde runt Victor Sjöströms
järnskulptur tas med i Kultur- och fritidsnämndens framtida planering för
offentlig utsmyckning.
4. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Kopia till:
Förslagsställaren, tekniska chefen

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 26.09.00

Digitala kallelser
Kommunen har successivt övergått till digitala kallelser för KS och för KSAU.
Det innebär i korthet att kallelser och handlingar läggs ut på kommunens intranät
där de sen kan hämtas av mottagarna. Handlingarna är tillgängliga för ordinarie
ledamöter, ersättare, revisorer, fackliga företrädare, förvaltningar m fl.
Allt kan skrivas ut på papper men också hanteras digitalt hela kedjan. KSledamöter laddar ner alla handlingar i läsplattor där de konverteras till bokform
för att lätt kunna läsas.
Från politiker i andra nämnder har efterlysts möjlighet till att också där hantera
ärendena digitalt. Det har också framförts önskemål om att kommunfullmäktiges
handlingar skall finnas tillgängliga för nedladdning för de ledamöter som så
önskar.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Nämnderna delegeras att själva fatta beslut om införande av digitala
kallelser.
2. Samma IT-lösning som används av KS skall gälla som norm och alla inköp
skall ske via kommunens IT-enhet.
3. Kommunfullmäktiges handlingar skall finnas tillgängliga på kommunens
intranät så att de ledamöter som så önskar kan ladda ner materialet på
läsplatta.

Kopia till:
Respektive nämnd, G Carlstedt, IT-enheten

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr 104.11.11

Val av ny revisor för Årjängs kommuns räkenskaper och förvaltning
Bo Olsson (S) entledigades från sitt uppdrag som revisor av fullmäktige den 28
mars. Ny revisor ska utses.
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till revisor för Årjängs kommuns räkenskaper och förvaltning intill
mandatperiodens slut 2014 utses:
Lisbeth Albinsson (S)
Parkvägen 24
670 10 Töcksfors

Kopia till:
L Albinsson, Lars Dahlin PWC

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr 85.11.61

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Malm (C),
om Årjängs praktiska gymnasium/Baggium
Kenny Svensson (S) har ställt 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 beslutade den 28 mars att interpellationen fick ställas.
Bo Malm besvarade interpellationen vid dagens sammanträde genom skriftligt
svar, daterat 2011-04-15, som bifogas protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen och svaret på denna läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr 140.11.10

Medborgarförslag om utlokalisering av Värmlandsradion till Årjängs
kommun
Kenneth Christoffersson har lämnat ett medborgarförslag om utlokalisering av
Värmlandsradion till Årjängs kommun. Förslagsställaren upplever att merparten
av sändningarna på Värmlandsradion handlar om händelser i Karlstad och Torsby
med omnejd. För egen del är han mer intresserad av vad som händer i Årjängs
kommun och dess närområde.
Kenneth Christoffersson föreslår därför att Årjängs kommun snarast ska erbjuda
Värmlandsradion att lokalisera sig i kommunen m.m. Sändningsområden skulle
kunna vara Årjäng, Eda, Arvika och Säffle kommuner. Samverkan kring
utrustning skulle kunna ske med kommunens medieutbildning.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Förslagsställaren, KS beredning

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr 144.11.10

Medborgarförslag om större lokaler för räddningstjänsten i Töcksfors
Kenneth Christoffersson har lämnat ett medborgarförslag om större lokaler för
räddningstjänsten i Töcksfors. Förslagsställaren menar att räddningsstationen i
Töcksfors under lång tid varit trångbodd, bl a finns inte utrymme för större
brandbilar vilket säkert kommer att behövas som en följd av de nybyggnationer
som nu sker i Töcksfors. Därutöver finns också behov av en större samlingslokal
på orten.
Kenneth Christoffersson föreslår därför att en ritning utarbetas för en större
tillbyggnad på räddningsstationen i Töcksfors som innefattar lokaler för
räddningstjänsten och samlingslokal för invånare, föreningar och organisationer.
En välbehövlig upprustning av simhallen skulle också kunna ingå i
kostnadsberäkningen, menar förslagsställaren slutligen.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Förslagsställaren, KS beredning

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Redovisning av väckta motioner som inte färdigbehandlats
Kommunfullmäktige fick en redovisning av de motioner som väckts men inte
behandlats färdigt av kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Redovisning av väckta medborgarförslag som inte färdigbehandlats
Kommunfullmäktige fick en redovisning av de medborgarförslag som väckts men
inte behandlats färdigt av kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 39
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

