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Sammanträdesdatum

2012-12-19

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Missionskyrkan, Årjäng, kl 18.00-19.30 (ajournering kl 18.45-19.00)

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolistan sidan 2

Ersättare

Se närvarolistan sidan 2

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Lina Rådegård, administrativ chef

Justerare
Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 21 december 2012

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lina Rådegård

Ordförande
Kjell-Arne Ottosson
Justerare
Maurice Leroy

Annika Holmstrand

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-12-19

Datum då anslaget sätts upp

2012-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Lina Rådegård
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-01-14
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Kommunfullmäktige

Närvarolista
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Torbjörn Resvik (M)
Roger Andersson (M)
Henrik Dahl (M)
Robin Olsson (M)
Katarina Johannesson (C)
Matts Wignell (C)
Bo Malm (-)
Marita Arvidsson (C), ej § 153
Kjell-Anders Dahlström (C)
Roland Kylén (C)
Kent Norman (C)
Annika Holmstrand (C)
Karl-Erik Andersson (C)
Maria Axelsson (FP)
Lars Gustafsson (FP)
Anna-Lena Knutsson (FP)
Rolf Emanuelsson (FP)
Stefan Moberg (KD)
Agneta Nilsson (KD)
Daniel Schützer (S)
Kristina Kristiansson (S)
Sören Rundin (S)
Maurice Leroy (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Bror Olofsson (S)
Anne Marie Lindberg (S)
Inge Digrell (S)
Kerstin Fritiofsson (S)
Alexander Thorin (S)
Ulla-Kerstin Aronsson (S)
Torgny Sjögren (S)
Inger Digrell (S)
Björn Karlsson (S)
Eia Liljegren-Palmaer (V)
Bengt Fredriksson (NP)
Theres Tenman (NP)
Trond Andersen (SD)
Presidiet:
Esbjörn Andersson (M)
Gunilla Svantorp (S)
Kjell-Arne Ottosson (C), ordf

Margareta Bryntesson (M)

Uno Halfvardsson (FP), ordf

Liselotte Wignell (C)

Gertrud Berglund (C), ej § 167

Lisbeth Karlsson (C)

Magnus Andreasson (FP)
Lennart Nilsson (KD)
Daniel Markstedt (S)

Siv Ögren (S)
Mårten Karlsson (S)
Payman Garmiani (S)
Christian Dahlén (S)

Bernt Edvinsson (SD)

Monica Brander (FP)
Totalt
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§ 159 Dnr 300.12.45
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§ 160 Dnr 70.12.04
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§ 162 Dnr 317.12.17

Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor inom Årjängs kommun ............................................................................. 18
§ 163 Dnr 411.10.25

Försäljning av fastigheten Töcksmarks-Bön 3:194 ”Läkarvillan” ........................ 20
§ 164 Dnr 314.12.70

Revidering av reglemente och samverkansavtal för
hjälpmedelsnämnden i Värmland ...................................................................... 21
§ 165 Dnr 320.12.11

Information om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige ......................... 22
§ 166 Dnr 255.12.11

Val av ny ordförande i kommunfullmäktige efter Uno Halfvardsson
(FP)................................................................................................................... 23
§ 167 Dnr 94.12.03

Val av ny ledamot i Årjängs nät AB efter Magnus Andreasson (FP) .................. 24
§168 Dnr 94.12.03
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Val av ny vice ordförande i Årjängs nät AB efter Magnus Andreasson
(FP)................................................................................................................... 25
§ 169 Dnr 322.12.10

Motion om att återinföra och utöka vårdnadsbidraget........................................ 26
§ 170

Anmälan av inkomna ärenden........................................................................... 27
§ 171 Dnr 298.12.04

Utdelning av Årjängs kommuns näringslivspris 2012......................................... 28
§ 172 Dnr 305.12.80
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§ 173 Dnr 306.12.80

Utdelning av Årjängs kommuns Ungdomsledarstipendium 2012....................... 30
§ 174 Dnr

Uppvaktning av arbetstagare med 25 års anställning i Årjängs
kommun............................................................................................................ 31
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§ 151

2012-12-19

Dnr 84.12.04

Budget 2013 – fastställande av driftsramar m m
Enligt den av kommunstyrelsen fastställda tidsplanen för budgeten skulle
ramarna för nämnderna slutligen ha fastställts av fullmäktige i juni 2012.
Kommunfullmäktige behandlade 2013 års budget 2012-06-25 § 82. I
fullmäktiges protokoll beskrivs driftsramarna i ordalydelsen som
preliminära.
För att undanröja alla oklarheter behöver fullmäktige fastställa budgeten för
2013 vilkets också rekommenderats av Sveriges kommuner och landsting
(SKL).
Skattesatsen för 2013 fastställdes vid junimötet och har meddelats
Skatteverket.
Investeringsbudgeten fastställdes vid fullmäktige 2012-11-26 § 135 och
låneramen 2012-06-25 § 82.
Återstår att fastställa driftsramar och resultat 2013 samt finansiella mål och
verksamhetsmål. Detsamma gäller krav på nämnderna att upparbeta
marginal för oförutsedda utgifter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 166.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 314.
Ekonomichefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat 2012-12-03.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-25 § 82.
Budgetunderlag 2012-06-04.
Socialdemokraternas förslag, daterat 2012-03-06.
Yrkanden
Katarina Johannesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 201212-05 § 166.
Lars Gustafsson (FP) yrkar att kommunstyrelsens förslag 2012-12-05 § 166
ändras med att barn- och utbildningsnämndens ram utökas med tre miljoner
kronor för år 2013.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Robin Olsson (M) yrkar bifall till Lars Gustafssons förslag.
Kristina Kristiansson (S) yrkar bifall till Katarina Johannessons förslag.
Magnus Andreasson (FP) yrkar bifall till Lars Gustafssons förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Katarina Johannessons förslag och Lars Gustafssons
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med Katarina Johannessons förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Driftsplan 2013
Ramar för år 2013, inkl kapitaltjänstförändringar, skall
utgå enligt följande:
Tkr
216 165 tkr
178 320 tkr
19 353 tkr
70 384 tkr
2 564 tkr

Nämnd/styrelse
Barn och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Justering finans drift

10 200 tkr

Summa
Avgår internredovisning
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

496 986 tkr
-44 482 tkr
29 100 tkr
481 604 tkr

2. Kravet på nämnderna att inarbeta en buffert om 1 % tas bort.
Nämnderna har dock krav på sig att upparbeta en marginal i sin
budget för oförutsedda utgifter.
3. Investeringsutrymmet för år 2013 fastställs till 62,3 mkr.
4. Skattesatsen för år 2013 fastställs till 22,45 kronor.
5. Låneramen utökas med 29 mkr från föregående år till 235 mkr.
6. Årets resultat budgeteras till 6 380 tkr.
7. De finansiella målen för år 2013 fastställs till 1,3 %.
Verksamhetsmålen
8. Verksamhetsmålen för år 2013 godkänns med den justeringen att
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål under rubriken

Justerandes sign
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Livslångt lärande ”Minst 100 % av alla elever ska bli godkända för
nationella gymnasieprogram” ändras till ”100 % av alla elever ska bli
godkända för nationella gymnasieprogram”.
Kommunstyrelsen
9. Kommunstyrelsen tilldelas en budgetram för år 2013 på 70 384 tkr
vilket innebär en minskning med 2 537 tkr i jämförelse med budget
2012.
Barn- och utbildningsnämnden
10. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas en budgetram för år 2013 på
216 165 tkr vilket innebär en ökning med 1 540 tkr i jämförelse med
budget 2012.
Kultur- och fritidsnämnden
11. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas en budgetram för år 2013 på 19
353 tkr vilket innebär en ökning med 681 tkr i jämförelse med budget
2012.
Socialnämnden
12. Socialnämnden tilldelas en budgetram för år 2013 på 178 320 tkr
vilket innebär en ökning med 4 402 tkr i jämförelse med budget
2012.
Bygg- och miljönämnden
13. Bygg- och miljönämnden tilldelas en budgetram för år 2013 på 2 564
tkr vilket innebär en ökning med 6 tkr i jämförelse med budget 2012.
Reservationer
Maria Axelsson (FP), Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP),
Magnus Andreasson (FP), Monica Brander (FP) reserverar sig mot beslutet
och lämnar en skriftlig reservation som bifogas denna paragraf.
Robin Olsson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation som bifogas denna paragraf.
Bo Malm (-), Lennart Nilsson (KD), Gertrud Berglund (C), Kjell-Arne
Ottosson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Gustafssons
förslag.
Protokollsanteckning
Samtliga socialdemokrater vidhåller sitt eget budgetförslag, daterat 2012-0306, samt den reservation som gjordes i kommunfullmäktiges beslut 2012-0625 § 82.

Expedieras till
Ekonomichefen
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§ 152

2012-12-19

Dnr 43.09.01

Administrativa avdelningen – återredovisning
På kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 2011 tog
kommunstyrelsen beslut om att inrätta en gemensam nämndadministration,
kallad den administrativa avdelningen, från och med den 1 januari 2012.
På kommunstyrelsen sammanträde den 3 april 2012 återrapporterade
administrativ chef utveckling och tidplan för den administrativa avdelningen
och fick i uppdrag att i november återigen redovisa utvecklingen av den
administrativa avdelningen. Utvecklingen på avdelningen har gått framåt och
från och med den 1 januari 2013 tar avdelningen över administration för
samtliga nämnder i kommunen, förutom barn- och utbildningsnämnden som
avdelningen dock har ett nära samarbete med.
I återrapporteringen i april ingick förslag till inrättande av en tjänst som
administrativ assistent. Förslaget är nu att tjänsten inrättas och får
benämningen registrator.
Administrativ chef föredrar ärendet och återredovisar den administrativa
avdelningens utveckling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 149.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 282.
Administrativ chefs tjänsteskrivelse resp. yttrande, dat. 2012-10-24.
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-03 § 58.
Administrativ chefs tjänsteskrivelse 2012-02-03.
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-04 § 152
Kommunfullmäktige beslut
0,3 tjänst flyttas från bygg- och miljönämnden och 0,3 tjänst flyttas över från
kultur- och fritidsnämnden till den administrativa avdelningen, från och med
den 1 augusti 2013.

Expedieras till
Administrativ chef, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 153

2012-12-19

Dnr 282.12.02

Riktlinjer för stöd till föreningarnas lönebidragsanställningar
Chef medborgarservice har fått i uppdrag att utreda det bidragssystem som
Årjängs kommun använder för utbetalning av stöd till lönebidragsanställda
inom föreningslivet. Idag får samtliga föreningar som ansöker om stöd till en
lönebidragsanställd 10 % av lönekostnaden från kommunen. Detta oavsett
vilken verksamhet föreningen bedriver. Kommunens totala kostnad för
lönebidrag till föreningarna uppgår till ca 600 000 kronor per år och är
fördelat på 10 anställningar i ungdomsföreningar och 8 anställningar i övriga
föreningar fördelat på en total anställningsgrad på 14,85 tjänster. I
kommunens budget för 2013 är det anslaget 300 000 kronor för stöd till
föreningarnas kostnader för lönebidragsanställda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 150.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 285.
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse resp. yttrande, dat. 2012-10-25.
Riktlinjer för lönebidrag, dat. 2012-10-25.
Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för stöd till ungdomsföreningarnas lönebidragsanställningar antas.
Jäv
Marita Arvidsson (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Expedieras till
Chef medborgarservice, ekonomichef
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§ 154

2012-12-19

Dnr 100.12.00

Byte av namn, från socialnämnden till stöd- och
omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens har tidigare beslutat att socialnämndens verksamhet,
Vård och omsorg, ska byta namn till Stöd och omsorg. I samband med detta
har frågan om namnbyte även för nämnden aktualiserats. Socialnämndens
nya namn skulle i så fall bli Stöd- och omsorgsnämnden. Anledningen till
det föreslagna namnbytet är att det nya namnet är modernt och bättre speglar
nämndens syfte och verksamhet.
Förslaget remitterades till socialnämnden för yttrande, KSAU 2012-04-17 §
130. Socialnämnden har nu inkommit med ett yttrande som tillstyrker
förslaget om namnbyte, att gälla från exempelvis den 1 januari 2013.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 151.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 286.
Administrativ chefs tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-22.
Socialnämndens beslut 2012-08-28 § 90.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-04-17 § 130.
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, dat. 2012-04-03.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Socialnämnden byter namn till Stöd- och omsorgsnämnden.
2. Det nya namnet träder i kraft den 1 januari 2013.

Expedieras till
Samtliga nämnder, socialchef
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§ 155

2012-12-19

Dnr 272.12.00

Representationspolicy för Årjängs kommun
En större arbetsgivare, som Årjängs kommun, har ofta representationer av
både intern och extern karaktär. Det är av flera skäl viktigt att denna
representation är reglerad och att det finns tydliga riktlinjer att följa för
kommunens företrädare. Eftersom kommunen saknar en officiellt beslutad
och skriftlig representationspolicy, har personalchefen och ekonomichefen i
samarbete utformat ett förslag på hur en representationspolicy för Årjängs
kommun kan utformas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 152.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 287.
Personalchefens och ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-22.
Representationspolicy för Årjängs kommun, dat. 2012-10-19.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Representationspolicy för Årjängs kommun antas.
2. Policyn träder i kraft den 1 januari 2013.
3. I avsnittet 1.2 Alkohol ändras ordet får till skall.

Expedieras till
Kommunchef, kommunchefens ledningsgrupp
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§ 156

2012-12-19

Dnr 84.12.04

Revidering av budgetram 2013
I beslutad budgetram för socialnämnden år 2013 finns medräknat
finansiering av två arbetsledare inom verksamheten för
arbetsmarknadsenheten.
För att få en enhetlig kostnadsbild över arbetsmarknadsenheten föreslås att
budgeten för de två arbetsledarna flyttas från socialnämnden till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 153.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 288.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-19.
Ekonomichefens yttrande, dat. 2012-10-19.
Kommunfullmäktiges beslut
Budgetramarna för 2013 justeras för kommunstyrelsen med +803 000 kr och
socialnämnden med -803 000 kr.

Expedieras till
Socialchef, förvaltningsekonom SN, chef AME, förvaltningsekonom KS
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§ 157

2012-12-19

Dnr 84.12.04

Revidering av ram 2013, från kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden
Kommunchefen har beslutat att överföra tjänsten som personalsekreterare
från personalavdelningen till verksamheten för barn- och utbildning. Med
anledning av detta behövs en revidering av kommunstyrelsens respektive
barn- och utbildningsnämndens budgetram 2013 göras motsvarande
lönekostnaderna för tjänsten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 154.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-06 § 289.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-23.
Kommunfullmäktiges beslut
1. En revidering av kommunstyrelsens budgetram 2013 genomförs med
en minskning om 490 000 kr.
2. En revidering av barn- och utbildningsnämndens budgetram 2013
genomförs med en ökning om 490 000 kr.
3. Från ansvar 3500 och verksamhet 9006 överförs 490 000 kr till
ansvar 7101 och verksamhet 9005.

Expedieras till
Skolchef, förvaltningsekonom BUN, kommunchef, förvaltningsekonom KS
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§ 158

2012-12-19

Dnr 299.12.35

Höjning av VA-taxan 2013
Årjängs kommun behöver höja VA-avgiften 2013 med ca 14 % för att täcka
tidigare underskott samt kommande kostnader.
VA-/Renhållningschefen föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 155.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-20 § 296.
VA-/Renhållningschefens tjänsteskrivelse, dat 2012-11-09.
Förslag till anläggningsavgift samt brukningsavgift, dat. 2012-11-12.
Kommunfullmäktiges beslut
VA-taxan för år 2013 höjs i enlighet med upprättat förslag.

Expedieras till
VA-/renhållningschef
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§ 159

2012-12-19

Dnr 300.12.45

Revidering av renhållningstaxan 2013
Förslaget innebär att slamavgifterna anpassas efter den indexreglering
entreprenören erhåller och att renhållningsavgifterna anpassas efter den nya
avtalet med Nordmarksrent, som träder i kraft 2013-01-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 156.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-20 § 297.
VA-/Renhållningschefens tjänsteskrivelse, dat 2012-11-15.
Förslag till avgifter för slamtömning och renhållningstaxa.
Kommunfullmäktiges beslut
Slamavgifterna och renhållningstaxan justeras i enlighet med upprättat
förslag.

Expedieras till
VA-/renhållningschef
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§ 160

2012-12-19

Dnr 70.12.04

Ekonomirapport för Årjängs kommun per 2012-10-31
samt årsprognos
Ekonomirapport för Årjängs kommun per 2012-10-31 samt årsprognos
presenteras.
Barn och utbildningsnämndens årsprognos visar på ett underskott om 5,8
mnkr. Nämnden har den 27 november 2012 inlämnat en hemställan hos
kommunfullmäktige om medel för att täcka det prognostiserade underskottet
för 2012 som nu bereds av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 157.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-20 § 300.
Ekonomirapport dat. 2012-11-19.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Ekonomichef
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§ 161

2012-12-19

Dnr 316.12.17

Taxa för obefogade larm till räddningstjänsten
Antalet obefogade larm till räddningstjänsten i Årjängs kommun uppgår idag
till ca 15-20 st. Varje larm kostar räddningstjänsten ca 3 000 kronor, och då
avses endast personalkostnader. Kostnader för fordon och material
tillkommer. Larmen ianspråktar också räddningstjänstens tid och resurser
vilket kan medföra att andra larm kan drabbas på ett negativt sätt.
I syfte att minska antalet obefogade larm har ett förslag till taxa för
obefogade larm till räddningstjänsten utarbetats. Enligt förslaget får
verksamhetsutövaren bekosta räddningstjänstens återställning av larmen.
Avgiften debiteras enligt Försäkringsbranschens ersättning för
restvärdesförsäkring, alltså den avgift försäkringsbolag ersätter
räddningstjänsten med vid arbete för försäkringsbolagens räkning. I avgiften
ingår även en timmes konsultation med räddningstjänsten för att förbättra
larmfunktionen.
Avgiften uppräknas årligen av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 160.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 307.
Räddningschefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-26.
Taxa för obefogade larm till räddningstjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för obefogade larm till räddningstjänsten antas
2. Taxan ska gälla fr o m den 1 januari 2013.
3. Räddningschefen får i uppdrag att kommunicera den nya taxan med
dem som blir berörda.
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§ 162

2012-12-19

Dnr 317.12.17

Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor inom Årjängs
kommun
Årjängs kommun har idag ingen taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv vara. Idag är tillsynen
kostnadsfri för verksamhetsutövarna, d v s företag och andra organisationer.
Ett förslag till ny taxa för tillsynen har utarbetats. Tillsynen ska förrättas
enligt en av kommunstyrelsen årlig fastställd tillsynsplan för den
förebyggande verksamheten.
Avgiften är konstruerad i två delar, ett grundbelopp – fast avgift och en
timersättning – rörlig avgift. Ekonomisk målsättning med taxan är full
kostnadstäckning för räddningstjänstens tillsynsverksamhet.
Avgifterna indexuppräknas och fastställs årligen av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 161.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 308.
Räddningschefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-26.
Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inom
Årjängs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor inom Årjängs kommun antas.
2. Taxan ska gälla fr o m den 1 januari 2013.
3. Räddningschefen får i uppdrag att kommunicera den nya taxan med
de som blir berörda.
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2012-12-19
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§ 163

2012-12-19

Dnr 411.10.25

Försäljning av fastigheten Töcksmarks-Bön 3:194
”Läkarvillan”
Årjängs kommun har haft fastigheten Årjängs Töcksmarks-Bön 3:194 ute till
försäljning. Högsta budet på fastigheten är 1 500 000 kr och har lämnats in
till Fastighetsbyrån i Årjäng.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 162.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 309.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-21.
Förslag till köpekontrakt, ink 2012-11-15.
Kommunfullmäktiges beslut
Årjängs kommun säljer fastigheten i enlighet med upprättat köpekontrakt.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 164

2012-12-19

Dnr 314.12.70

Revidering av reglemente och samverkansavtal för
hjälpmedelsnämnden i Värmland
Ett förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam
hjälpmedelsnämnd samt reglemente för nämnden har gått ut till samtliga
kommuner i Värmland.
Landstinget och samtliga kommuner har lämnat positiva yttranden i frågan
om att inkontinenshjälpmedel ska ingå i hjälpmedelsnämndens
ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-12-05 § 164.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 312.
Socialnämndens förslag till beslut 2012-11-27 §128.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-22.
Revidering av reglemente och samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i
Värmland, ink 2012-10-18.
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal för den gemensamma
hjälpmedelsnämnden i Värmland godkänns.
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§ 165

2012-12-19

Dnr 320.12.11

Information om ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Värmlands län har meddelat att Robin Olsson, Moderata
Samlingspartiet, har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige den 19
november 2012.
Holger Eriksson, Moderata Samlingspartiet, har utsetts till ny ersättare.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
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§ 166

2012-12-19

Dnr 255.12.11

Val av ny ordförande i kommunfullmäktige efter Uno
Halfvardsson (FP)
Uno Halfvardsson har enledigats från sitt uppdrag som ordförande i
kommunfullmäktige. Ny ordförande ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2012-12-19 § 42.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ordförande i kommunfullmäktige intill mandatperiodens utgång 2014
utses:
Kent Norman (C), Silleruds Prästgård, 672 95 Årjäng
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§ 167

2012-12-19

Dnr 94.12.03

Val av ny ledamot i Årjängs nät AB efter Magnus
Andreasson (FP)
Magnus Andreasson har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i Årjängs
nät AB. Ny ledamot ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2012-12-19 § 43.
Yrkanden
Lars Gustafsson (FP) yrkar att Thore Berglund (FP) utses till ny ledamot i
Årjängs nät AB.
Propositionsordning
Ordförande ställer valberedningens förslag 2012-12-19 § 43 mot Lars
Gustafssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med valberedningens förslag.
Kommunfullmäktige
Till ny ledamot i Årjängs nät AB intill mandatperiodens utgång 2014 utses:
Örjan Gustafsson, Kyrkåsvägen 11, 672 31 Årjäng
Reservationer
Maria Axelsson (FP), Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP),
Magnus Andreasson (FP), Monica Brander (FP) reserverar sig mot beslutet
och lämnar en skriftlig reservation som bifogas denna paragraf.
Robin Olsson (M), Bo Malm (-), Lennart Nilsson (KD), Kjell-Arne Ottosson
(C), Bernt Edvinsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars
Gustafssons förslag.
Jäv
Getrud Berglund (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Expedieras till
Örjan Gustafsson, Årjängs nät AB
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§168

2012-12-19

Dnr 94.12.03

Val av ny vice ordförande i Årjängs nät AB efter
Magnus Andreasson (FP)
Magnus Andreasson har entledigats från sitt uppdrag om vice ordförande i
Årjängs nät AB. Ny vice ordförande ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2012-12-19 § 44.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny vice ordförande i Årjängs nät AB intill mandatperiodens utgång 2014
utses:
Örjan Gustafsson, Kyrkåsvägen 11, 672 31 Årjäng
Avståenden
Maria Axelsson (FP), Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP),
Magnus Andreasson (FP), Monica Brander (FP) Robin Olsson (M), Bo
Malm (-), Lennart Nilsson (KD), Kjell-Arne Ottosson (C) avstår från att
delta i beslutet.
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§ 169

2012-12-19

Dnr 322.12.10

Motion om att återinföra och utöka vårdnadsbidraget
Robin Olsson (M) väcker en motion om att barn- och utbildningsnämnden
ska få i uppdrag att återinföra och utöka vårdnadsbidraget till 5 000 kr per
månad och barn, fr o m den 1 januari 2014.
Vårdnadsbidraget ökar föräldrars valfrihet och leder förhoppningsvis till ökat
barnafödande då föräldrar får mer tid att uppfostra och vara tillsammans med
sina barn, menar Robin Olsson. Samtidigt så avlastas den hårt belastade och
dyra barnomsorgen.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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2012-12-19

§ 170

Anmälan av inkomna ärenden
Kommunfullmäktige får en redovisning av de ärenden som inkommit till
kommunfullmäktige och som senare kommer att bli föremål för fullmäktiges
behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
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§ 171

2012-12-19

Dnr 298.12.04

Utdelning av Årjängs kommuns näringslivspris 2012
Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas Årjängs kommuns
näringslivspris 2012 ut av kommunstyrelsens ordförande, Katarina
Johannesson.
Kommunstyrelsen har beslutat att Årjängs kommuns näringslivspris 2012
ska tilldelas Richard och Sinikka Ohlin, med följande motivering:
Sinikka och Richard är med sina företag Silleruds Livsmedel ICA Nära och
Silleruds Station, Café och Butik, ett nav i bygden som driver utveckling och
service framåt. De är nyskapande, driftiga och skapar förutsättningar för
ytterligare utveckling och de har fått mycket medial uppmärksamhet som
stärker hela kommunen.
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§ 172

2012-12-19

Dnr 305.12.80

Utdelning av Årjängs kommuns kulturpris 2012
Vid kommunfullmäktiges sammanträde delades kommunens
kulturstipendium 2012 ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars
Jonehög.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 2012 års pris ska tilldelas
riksspelman Maria Larsson med motiveringen:
Maria – riksspelman, månskensbonde, musiketnolog, fiolfröken m m.
Förutom det som nämnts är Maria även med i ett antal olika
banduppsättningar. Maria kan väl anses ha många strängar på sin ”fiol”. En
av hennes främsta kännetecken när hon spelar är att hon inte bara använder
sin fiol för att förmedla musiken. Hon använder hela kroppen i sitt
framträdande vilket gör att hela musikupplevelsen förstärks och görs ännu
mera positiv. Att dessa kroppsrörelser sedan har inneburit att ett knä har tagit
stryk är en annan sak.
Maria är en mycket värdig mottagare av Kultur- och Fritidsnämndens
Kulturpris 2012.
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§ 173

2012-12-19

Dnr 306.12.80

Utdelning av Årjängs kommuns
Ungdomsledarstipendium 2012
Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunens ungdomsledarstipendium 2012 ut av kultur- och fritidsnämndens vice ordförande KjellArne Ottosson.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 2012 års stipendium skall
tilldelas:
Stefan Sköld i Nordmarkens innebandyförening med följande motivering:
Stefan har varit verksam inom Nordmarkens Innebandyklubb sedan dess
start. Han har fungerat som spelare men kanske nått sina största framgångar
som tränare och ledare och han kan mycket väl betecknas som föreningens
ryggrad. En ryggrad som varje förening måste ha för att fungera. Stefan är en
mycket värdig mottagare av Ungdomsledarstipendiet 2012.
Stefan uppfyller alla kriterier för att få ungdomsledarstipendiatet 2012.
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§ 174

2012-12-19

Dnr

Uppvaktning av arbetstagare med 25 års anställning i
Årjängs kommun
Vid kommunfullmäktiges sammanträde uppvaktas arbetstagare med 25 års
anställning vid Årjängs kommun.
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, fullmäktiges
ordförande, Kjell-Arne Ottosson och kommunchefen Ingemar Rosén delade
ut gåvor, blommor och kommunens standar till:
Ingrid Olsson, Elisabeth Sjöström, Gunilla Andersson, Agenta Albinsson, Bo
Elfman, Kerstin Pettersson, Kjell-Inge Jansson, Laily Jernberg, Linnea
Sjöstedt och Karina Magnusson.
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