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Kommunfullmäktige

2011-05-30

§ 40
Information om pågående byggnationer och projekt i Töcksfors
Bygg- och miljönämndens ordförande, Bengt-Olof Lorentzon, tekniska chefen,
Peter Månsson och plan- och lovingenjören, Tomas Lennartsson, informerade om
aktuella byggnationer och projekt i Töcksfors enligt följande.
-

-

Askim Stenindustri AS och Flexit Sverige AB har förvärvat mark av
kommunen och bygger nya industrilokaler på industriområdet. HL energi AB
har för avsikt att förvärva mark och söker bygglov för industrilokal.
Olav Thon ska bygga ut shoppingcentret med 5 000 kvm
Linduddens köpcentrum del 1 byggs med 22 000 kvm och kommer att stå
färdigt våren 2012
Trafikverket ska göra en trafikutredning för E18:s genomfart i Töcksfors som
ska vara klar hösten 2011
Prästnäset är planlagt för villatomter och strandpromenad
Älgerudsområdet planläggs för att knyta ihop Lindudden, Prästnäset och för
att få en bra lösning för vandrarhemmet
Högalid planläggs för seniorboende med mindre hus med egen tomt nära
centrum

Kopia till:
BOM

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr 193.11.04

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder för år 2010
Kommunrevisionen har upprättat revisionsberättelse avseende 2010 års
räkenskaper och förvaltning för Årjängs kommun.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Kommunfullmäktiges presidium har berett frågan om ansvarsfrihet vid sammanträde den 13 maj och i skrivelsen Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga
nämnder m fl, daterad 2011-05-16, lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. I enlighet med revisorernas förslag beviljas kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2010
års räkenskaper och förvaltning.
2. Kommunfullmäktige noterar och delar den oro som framförs av revisorerna
när det gäller kommunens ekonomiska situation och kommer noggrant att
följa upp den ekonomiska utvecklingen framöver.
3. Kommunfullmäktige vill betona vikten av en positiv befolkningsutveckling i
Årjängs kommun. Verksamheterna behöver dock anpassas utifrån de
befolkningsmässiga förutsättningarna.
4. Den gemensamma hjälpmedelsnämnden och den gemensamma drifts- och
servicenämnden beviljas ansvarsfrihet samt kommunens förtroendevalda i
dessa nämnder.
5. Nämnderna uppmanas att i övrigt beakta det som framförs av revisorerna i
revisionsberättelsen.
6. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Ledamöterna och ersättarna Katarina Johannesson, Roland Kylén, Anna-Lena
Knutsson, Gunilla Svantorp, Kristina Kristiansson, Marita Arvidsson, Kjell-Arne
Ottosson, Magnus Andreasson, Esbjörn Andersson, Ulla-Britt Svensson och Eia
Liljegren-Palmaer deltog inte i handläggningen avseende ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen p g a jäv.
Utdragsbestyrkande
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§ 41 (forts)
Ledamöterna och ersättarna Bo Malm, Kjell-Anders Dahlström, Lotta Wignell,
Esbjörn Andersson, Ulla-Britt Svensson, Siv Ögren, Inge Digrell, Marita
Arvidsson och Sören Rundin deltog inte i handläggningen avseende ansvarsfrihet
för barn- och utbildningsnämnden p g a jäv.
Ledamöterna och ersättarna Roland Kylén, Magnus Andreasson, Bror Olofsson
och Eia Liljegren-Palmaer deltog inte i handläggningen avseende ansvarsfrihet för
bygg- och miljönämnden p g a jäv.
Ledamöterna och ersättaren Kjell-Arne Ottosson, Kristina Kristiansson, Lennart
Nilsson och Daniel Markstedt deltog inte i handläggningen avseende ansvarsfrihet
för kultur- och fritidsnämnden p g a jäv.
Ledamöterna och ersättarna Marita Arvidsson, Margaretha Hermansson, Agneta
Nilsson, Ann-Marie Lindberg, Lotta Wignell, deltog inte i handläggningen
avseende ansvarsfrihet för socialnämnden p g a jäv.
Ledamoten Roger Andersson deltog inte i handläggningen avseende ansvarsfrihet
för valnämnden p g a jäv.
Ledamoten Anne-Marie Lindberg deltog inte i handläggningen avseende
ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden p g a jäv.
Revisorn, Ulla-Kerstin Aronsson, deltog inte i handläggningen p g a jäv.

Kopia till:
Revisorerna, KS, kommunchefen, ekonomichefen, hjälpmedelsnämnden i
Värmland, drifts- och servicenämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr 110.11.04

Årsbokslut för Årjängs kommun och koncern 2010
Årsbokslut för Årjängs kommun och koncern 2010 har upprättats.
Ekonomichefen, Linda Sydengen, redogjorde för bokslutet vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
Årjängs kommun redovisar ett positivt resultat på 7,0 mnkr (2009 -1,7 mnkr)
vilket är 6,0 mnkr bättre än budgeterat. Skatter och statsbidrag redovisar ett
överskott på 7,1 mnkr beroende på den snabba återhämtningen i skattetillväxten
efter förra årets finanskris.
Nämndernas sammanlagda driftsavvikelse blev -13,4 mnkr (2009 -13,3 mnkr).
För att åstadkomma god ekonomisk hushållning är kommunens målsättning att
årets resultat i relation till skatter och statbidrag ska vara 0,3 % år 2010. 2010 års
resultat motsvarar 1,5 % ( 2009 -0,4 %) av det som kommunen erhållit i form av
skatter och generella bidrag och uppfyller därmed kommuns mål om god
ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Bokslut för Årjängs kommun och koncern 2010 godkänns.

Kopia till:
Kommunchefen, ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr 490.10.20

Förfrågan om förhandsbesked ang ansökan gällande tillstånd för
Rabbalshede Vindenergi enligt miljöbalken till Vindpark Årjäng NO,
Årjängs kommun
Länsstyrelsen har efterfrågat kommunens ställningstagande till den planerade
vindparken Årjäng NO. Bygg- och miljönämnden har behandlat frågan och har
inget att erinra mot förslaget. (2011-02-25)
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Kommunen tillstyrker ansökan.

Kopia till:
Länsstyrelsen i Värmland, plan- och lovingenjören

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 309.10.10

Motion om jämställdhet, FN:s kvinnokonvention CEDAW
Lena Karlsson, vänsterpartiet, har väckt en motion om jämställdhet, FN:s
kvinnokonvention CEDAW.
Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheten att ställa sig bakom
CEDAW för framtidens jämställdhetsarbete. CEDAW är FN:s kvinnokonvention
som kan brytas ner till lokal nivå och ge ett medvetet och strukturerat arbetssätt
för att uppnå jämställdhet.
Personalchefen har upprättat en tjänsteskrivelse.
Yrkanden
Gunilla Svantorp (S) yrkade, med bifall av Katarina Johannesson (C), att punkten
1 i kommunstyrelsens förslag ska ha följande lydelse: Kommunen ratificierar ej
CEDAW då det skulle vara mycket resurskrävande att utreda frågan.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner fann ordföranden, Uno Halfvardsson (FP) att
fullmäktige beslutat enligt Gunilla Svantorps yrkande och i övrigt bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunen ratificierar ej CEDAW då det skulle vara mycket resurskrävande
att utreda frågan.
2. Kommunen ställer sig positiv till att CEDAW-konventionens utgångspunkter
och arbetsmaterial utgör en god referensgrund för kommunens framtida
jämställdhetsarbete.
3. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Motionären, personalchefen

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr 421.06.00

Tillägg till Kommunstyrelsens reglemente
Årjängs kommun har en samordnartjänst med inriktning mot barn som far illa
eller riskerar att fara illa, den s k Årjängsmodellen. Maria Svantesson är anställd
som samordnare. Hon är anställd av kommunstyrelsen men kommer att arbeta
övergripande i kommunen tillsammans med övriga förvaltningar, inte minst med
uppgifter som är en del av socialtjänsten.
För att säkerställa sekretess inom kommunstyrelsen behöver nämndens
reglemente revideras.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Tillägg till kommunstyrelsens reglemente skall göras enligt nedan:
ÖVRIG FÖRVALTNING
Uppgifter enligt speciallagstiftning
9§
-

Fullgöra samordningsuppgifter inom socialtjänstens område i form av en
samordnartjänst med inriktning mot förebyggande och stödjande insatser
riktade till barn och unga och deras vårdnadshavare enligt 3 kap 1 § och 5 kap
1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Kopia till:
Kommunsekreteraren, samordnare Årjängsmodellen, IFO-chefen

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr 378.10.10

Motion om öppen förskola (familjecentral) i Töcksfors
Runar Patriksson, folkpartiet, har väckt en motion om Öppen förskola
(familjecentral) i Töcksfors.
Motionären föreslår att en utredning görs för att undersöka möjligheterna att starta
om en Öppen förskola (familjecentral) i Töcksfors. Han menar att det finns ett
behov av detta på grund av födelsetal och inflyttning till Töcksfors. Han anser
också att inflyttningen skulle vara ännu större om fler lägenheter fanns.
Han vill se en verksamhet där kommun och landsting samverkar kring barn 1-6 år
och deras föräldrar.
Sammanfattningsvis föreslår han att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag
att utreda:
1.
2.
3.
4.

Återstart av Öppen förskola i befintlig lokal
Kommunen för över personal för sin del av verksamheten.
Landstinget kontaktas för att samverka och ta sin del av kostnaden/personalen.
Samverkan bör ske med Töcksforspraktiken / Praktikertjänst.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen vid möte 2010-11-25 och
har fattat följande beslut:
Nämnden ställer sig positiv till motionen men ser ingen möjlighet av ekonomiska
skäl att i nuläget starta Öppen förskola i Töcksfors. Frågan kommer dock att
hållas öppen för framtiden:
Därefter har ett brev inkommit från Landstinget med förslag om möteslokal i
Töcksfors. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat den skrivelsen vid möte
2011-02-24 och beslutat avslå begäran om att ställa i ordning lokal för barn- och
ungdomsverksamhet i Töcksfors.
Socialnämnden har behandlat frågan vid sammanträde 2011-03-15. Man
konstaterar att socialnämnden redan idag bekostar den del av kuratorstjänsten som
finns på ungdomsmottagningen i Töcksfors och socialtjänstens hemterapeut deltar
i BVC-verksamheten i Töcksfors. I övrigt är nämnden positiv till förslaget i
motionen men anser att frågan bör hanteras i budgetprocessen.

Utdragsbestyrkande
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2011-05-30

§ 46 (forts)
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Kommunen ser för närvarande ingen möjlighet att starta ”öppen förskola” i
Töcksfors. Frågan kommer dock att hållas öppen för framtiden.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Motionären, BUN

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr 219.10.10

Motion om att behålla kommunens web-mail
Nils-Erik Thorell, socialdemokraterna, väckte en motion om att servicen med
web-mail till privatpersoner, företag och föreningar skall vara kvar.
IT-strategigruppen har beslutat att lägga ner servicen. Motionären anser att
servicen skall få finnas kvar eftersom den är uppskattad av medborgarna och
medför låga kostnader. IT-strategigruppens motiv för att lägga ner servicen är att
få en enklare och smidigare hantering. Detta kan enligt motionären åstadkommas
genom att man byter domän för web-mailen under en övergångsperiod.
Kommunsekreterare, Katarina Lundin, har utrett motionen och skrivit en
tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Yrkande
Björn Karlsson (S) yrkade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner fann ordföranden, Uno Halfvardsson (FP), att
fullmäktige beslutat att återremittera ärenden.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Kopia till:
KS beredning

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr 121.11.04;149.11.04

Ombudgetering av 2010 års investeringsbudget
Ekonomichefen har sammanställt ett underlag med förslag på ombudgeteringar av
investeringar från år 2010 till år 2011, utifrån nämndernas önskemål.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Ombudgeteringar av investeringar från 2010 års investeringsbudget till 2011
skall göras med totalt 44.9 mnkr enligt den av ekonomikontoret upprättade
sammanställningen.
2. Omdisponering görs från projekt 3903, Inventarier Medieprogrammet, till
projekt 3609, Inventarier grundskola, med 100 tkr och från projekt 1460,
Bredband, till projekt 1401, Hemsida, med 335 tkr.

Kopia till:
Medborgarservice, BUN, kommunchefen, ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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2011-05-30

§ 49

Dnr 450.10.10

Medborgarförslag om lokal för småbarnsföräldrar i Töcksfors
My Olofsson m fl har väckt ett medborgarförslag om lokaler för
småbarnsföräldrar i Töcksfors. Förslagsställarna menar att Töcksfors expanderat
de senaste åren och haft stor inflyttning av nya kommuninvånare. Nya
småbarnsföräldrar och föräldrar till större barn önskar därför en lokal i samhället
för att kunna träffas under föräldraledigheten och andra stunder för att skapa nya
kontakter. My Olofsson och övriga anser också att lokalerna på BVC är för små
och inte uppfyller de önskemål föräldrarna har.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Kommunen ser för närvarande ingen möjlighet att starta ”öppen förskola” i
Töcksfors. Frågan kommer dock att hållas öppen för framtiden.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat

Kopia till:
Förslagsställaren, BUN

Utdragsbestyrkande
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2011-05-30

§ 50

Dnr 515.10.10

Motion om Silbodalsskolans lokaler m m
Theres Tenman, Nordmarkspartiet, väckte en motion om Silbodalsskolans lokaler
och förslag till åtgärder för att förbättra dessa. Theres Tenman framför att skolans
lokaler är föråldrade och att ledamöterna i fullmäktige skulle göra ett studiebesök
för att få en inblick i lokalernas dåliga skick.
Hon menar vidare att åtgärder behövs för att öka elevernas inflytande i skolan och
att mer resurser behövs mot mobbning och diskriminering.
Vidare framför hon ett antal förslag till förbättringsåtgärder som organisation och
rutiner, t ex införande av elevråd, skolvärdinna, delade lunchraster, rastvakter,
busskurer m m.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen (2011-04-06 § 29).
Man hänvisar till arbetet med Silbodalsskolans lokaler pågår och att man har för
avsikt att hantera frågorna angående skolvärd, skolsköterska och elevrum i
samband med kommande budgetarbete. Vidare hänvisar man motionären att
kontakta respektive rektor för att delge förslag i detaljfrågor.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Arbetet med Silbodalsskolans lokaler pågår.
2. Barn- och utbildningsnämnden skall beakta frågorna angående skolvärd,
skolsköterska och elevrum i samband med kommande budgetarbete.
3. I övriga detaljfrågor hänvisas motionären att delge förslagen till respektive
rektor.
4. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Motionären, BUN

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr 143.11.02

Dokumenterad vägledning emot mutor och bestickning
Personalchefen har gjort en Vägledning för hur kommunen ska hantera frågor om
mutor och bestickning. Anledningen till att Vägledningen tagits fram är att det
ligger i allas gemensamma intresse att samtliga individer med koppling till
Årjängs kommun tar ett tydligt avståndstagande från mutor och bestickning. Det
finns många bakomliggande orsaker till varför detta är viktigt, bl.a. etiska,
ekonomiska och demokratiska skäl.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Kommunen ställer sig bakom personalchefens Vägledning emot mutor och
bestickning.

Kopia till:
Kommunchefen, personalchefen

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr 516.10.10

Motion om traditioner i skolan
Theres Tenman, Nordmarkspartiet, väckte en motion om traditioner i skolan och
uppmanar politikerna att fatta ett beslut som t ex innebär att skolavslutningar kan
hållas i kommunens kyrkor.
Theres Tenman menar att föräldrar och elever inte haft något inflytande i denna
fråga och att starka motsättningar framförts mot att avskaffa skolavslutningen i
kyrkan.
Hon hänvisar vidare till skolinspektionen som godkänner skolavslutningar i
kyrkor under vissa förutsättningar och yttranden från kommunens förtroendevalda
som angett att de önskar bevara traditionerna kring skolavslutningen.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen på sammanträde 2011-0331 och har beslutat enligt följande:
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Kommunen antar barn- och utbildningsnämndens policybeslut med beslutade
ändringar om skolavslutningar och övrig samverkan med olika trossamfund.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Motionären, BUN

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr 269.10.10

Motion om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid
Socialdemokraterna i Årjäng har väckt en motion om att införa barnomsorg på
obekväm arbetstid.
Motionärerna menar att det finns ett stort behov av barnomsorg på kvällar, helger
och nätter och vill att barnomsorgschefen får i uppdrag att utforma en barnomsorg
på obekväm arbetstid. Finansieringen skall ske genom att möjligheten till
vårdnadsbidrag tas bort.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat motionen 2010-09-30 och beslutat
enligt följande: Barnomsorg på obekväm tid kan erbjudas via barnomsorgspeng i
kommunen.
Frågan återremitterades 2010-09-19 till barn- och utbildningsnämnden för
klarläggande om vilka kostnader som barnomsorg på obekväm arbetstid medför.
Barn- och utbildningsnämnden har därefter behandlat frågan 2011-01-10.
Barnomsorgschefen, Mona-Lisa Sandgren, har upprättat en tjänsteskrivelse,
daterad 2011-01-04, där hon redogör för kostnaden för att införa barnomsorg på
obekväm arbetstid.
Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen 2011-03-08 med begäran om
komplettering av en kostnadsredogörelse.
Förslag till beslut
1. Barnomsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas via barnomsorgspeng i
kommunen.
2. Motionen är därmed besvarad.

Yrkanden
Gunilla Svantorp (S) yrkade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen
för ytterligare beredning.
Rolande Kylén (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 18

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-05-30

§ 53 (forts)
Propositionsordning
Efter framställda propositioner fann ordföranden, Uno Halfvardsson (FP), att
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Kopia till:
KS beredning

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 19

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-05-30

§ 54

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.
Vid mötet redogjorde personalchefen, Christer Larsson, och tekniska chefen, Peter
Månsson, för den information som lämnats till de fackliga organisationerna i
Centrala samverkansgruppen och de förhandlingar som ägt rum. Så snart
kommunen har antagit en avsiktsförklaring kommer genomförandeförhandlingarna att påbörjas.
Yrkande
Katarina Johannesson (C) yrkade att punkten 2 i kommunstyrelsens förslag ska
strykas. I övrigt yrkade hon bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner fann ordföranden, Uno Halfvardsson (FP), att
fullmäktige beslutat enligt Katarina Johannessons yrkande och i övrigt enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Årjängs kommun har för avsikt att överföra fastighetsförvaltningen till Årjängs
Bostads AB.

Kopia till:
ÅBAB, kommunchefen, tekniska chefen, personalchefen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 20

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-05-30

§ 55

Dnr 155.11.10

Medborgarförslag om att iordningsställa tomter på Kallnäset i Töcksfors
Kenneth Christoffersson har väckt ett medborgarförslag om att kommunen ska
iordningsställa tomter på Kallnäset i Töcksfors.
Förslagsställaren framför att det idag finns få, om ens någon, kommunal byggbar
tomt. Kommunen ska därför förvärva mark av Årjängs Bostads AB och ett
lämpligt område är just Kallnäset i Töcksfors.
Kommunen har beslutat att ge bostadsbolaget i uppdrag att försälja del av
fastigheten 3:13, d v s Kallnäset. Kenneth Christoffersson föreslår att kommunen
snarast omprövar beslutet och tar upp förhandling med bolaget om en bytesaffär
alternativt köper marken, för att iordningställa tomter i kommunal ägo, för
försäljning.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Förslagsställaren, KS beredning

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 21

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-05-30

§ 56

Dnr 179.11.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i bygg- och
miljönämnden, Sören Rundin (S)
Sören Rundin (S) har begärt om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
bygg- och miljönämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Sören Rundin entledigas från sitt uppdrag som ledamot i bygg- och
miljönämnden.

Kopia till:
Sören Rundin, BOM

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 22

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-05-30

§ 57

Dnr 179.11.11

Val av ny ledamot i bygg- och miljönämnden
Sören Rundin (S)har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i bygg- och
miljönämnden. Ny ledamot ska utses.
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till ledamot i bygg- och miljönämnden intill mandatperiodens slut 2014 utses:
Gunwald Karlsson (S), Södra Åkerstigen 1, 672 31 Årjäng

Kopia till:
Gunwald Karlsson, BOM

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 23

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-05-30

§ 58

Dnr 200.11.10

Motion om att införa körkortsutbildning som tillval vid Årjängs
gymnasieskola
Kenny Svensson (S) väckte en motion om att införa körkortsutbildning som tillval
vid Årjängs gymnasieskola och framförde följande.
Ett körkort skapar frihet, ökad rörlighet lokalt och regionalt och innebär inte minst
att körkortsinnehavaren blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Med andra ord
innebär ett körkort många fördelar för individen.
Kostnaderna för att ta ett körkort stiger och en utbildning kostar ca 10 000 kronor.
Möjligheten att ta ett körkort ska aldrig bli en fråga om vem som har störst
plånbok.
Genom att införa en körkortsutbildning på Årjängs gymnasieskola skapas inte
bara en attraktiv utbildning utan varje elev blir också mer attraktiv för
arbetsmarknaden.
Kenny Svensson föreslår därför att
-

Det påbörjas en utredning om vilka möjligeter det finns att starta
körkortsutbildning som tillval

-

Utifrån utredningen föreslås det att ge resurser till Årjängs gymnasieskola för
att genomföra tillvalskursen

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Motionären, KS beredning

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 24

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-05-30

§ 59
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

