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Sammanträdesdatum

2013-02-25

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Nordiska travmuseet, Årjäng, kl 19.00–19.45

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolistan sidan 2

Ersättare

Se närvarolistan sidan 2

Övriga närvarande

Katarina Lundin, kommunjurist

Justerare
Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 26 februari 2013 kl 15.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Katarina Lundin

Ordförande
Kent Norman
Justerare
Kristina Kristiansson

Agneta Nilsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-02-25

Datum då anslaget sätts upp

2013-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-03-21

14-31
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

Närvarolista
Ledamöter
Torbjörn Resvik (M)
Roger Andersson (M)
Henrik Dahl (M)
Robin Olsson (M)
Katarina Johannesson (C)
Matts Wignell (C)
Bo Malm (-)
Marita Arvidsson (C)
Kjell-Anders Dahlström (C)
Roland Kylén (C)
Annika Holmstrand (C)
Karl-Erik Andersson (C)
Uno Halfvardsson (FP)
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)
Kent Norman (C), ordf
Summa:

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Lotta Wignell (C)
Lisbeth Karlsson (C)

Magnus Andreasson (FP)

Monica Brander (FP)
Lennart Nilsson (KD)

Siv Ögren (S)

Berndt Edvinsson (SD)

Gertrud Berglund (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-02-25

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 14

Kommunalrådet informerar ................................................................................. 4
§ 15

Dnr 229.12.04

Barn- och utbildningsnämndens beslut om nedläggning av skolorna i
Bön och Blomskog hösten 2013.......................................................................... 5
§ 16

Dnr 262.12.04

§ 17

Dnr 309.12.04

Granskning av delårsrapport 2012 ...................................................................... 7
DVVJ Bokslut 2011 ............................................................................................. 8
§ 18

Dnr 151.11.21

Detaljplan för Töcksmarks-Bön 3:176 – antagande............................................. 9
§ 19

Dnr 57.11.20

Namnändring av nuvarande Claras torg............................................................ 10
§ 20

Dnr 479.10.21

§ 21

Dnr 263.12.30

§ 22

Dnr 101.12.12

Detaljplan för Skärmon, Töcksfors – antagande................................................ 11
Granskning av underhåll av gator, vägar och VA-nätet ..................................... 12
Policy för sponsring av kommunal verksamhet.................................................. 13
§ 23

Dnr 266.12.04

Budget 2014-2016 – tidsplan ............................................................................ 14
§ 24

Dnr 26.13.04

Ekonomisk uppföljning 2013 – tidsplan ............................................................. 15
§ 25

Dnr 58.13.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
valberedningen, Gertrud Berglund (C) .............................................................. 16
§ 26

Dnr 58.13.11

§ 27

Dnr 34.13.11

Val av ny ledamot i valberedningen efter Gertrud Berglund (C)......................... 17
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen, Kjell-Anders Dahlström (C) .................................................. 18
§ 28

Dnr 34.13.11

Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Kjell-Anders Dahlström
(C)..................................................................................................................... 19
§ 29

Dnr 36.13.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden, Therese Sjöstedt (S)........................................................ 20
§ 30

Dnr 36.13.11

Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige,
Therese Sjöstedt (S) ......................................................................................... 21
§ 31

Redovisning av inkomna ärenden ..................................................................... 22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§ 14

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om
följande aktuella planfrågor enligt följande.
Detaljplaner
Ett antal detaljplaner håller på att utarbetas i kommunen i syfte att
möjliggöra dels bostadsbyggande och dels verksamheter av skilda slag, t ex
skolverksamhet, kontor/administration, industri, handel, tullstation m.m.
LIS-utredning
LIS- utredning (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) pågår i syfte att
peka ut lämpliga, strandnära, områden att utveckla. LIS-utredningen och
översiktsplanen (ÖP) följs åt när det gäller bestämmande av
markanvändningen.
ÖP
ÖP bestämmer översiktligt hur mark och vatten ska användas i kommunen.
Planen ställs ut för samråd under 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 15

2013-02-25

Dnr 229.12.04

Barn- och utbildningsnämndens beslut om
nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten
2013
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om nedläggning av skolorna i
Bön och Blomskog hösten 2013. I beslutsunderlaget finns inte angivet vilka
konsekvenser beslutet får för verksamheten samt vad verksamheten sparar på
nedläggningen av skolorna i Bön och Blomskog. Kommunfullmäktige
beslutade därför att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden
för en komplettering av beslutsunderlaget som skulle innehålla följande
punkter: Underlag som beskriver nettobesparingen i pengar och hur den
beräknas, konsekvensanalys för verksamheten efter nedläggning och flytt av
elever innehållande följande aspekter: Elevernas placering, storlek på
klasserna, kostnader för skolskjutsar, konsekvensanalys för kommunens
lokaler efter nedläggning av skolorna samt en beskrivning av nödvändig
förankringsprocess hos de parter som blir berörda av skolnedläggningarna.
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en komplettering av
beslutsunderlaget där konsekvenserna för beslutet presenteras samt vad
nämnden kommer att spara på nedläggningen av Bön och Blomskogs skola.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-05 § 23
Kommunstyrelsens beslut 2013-01-08 § 6.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 305.
Administrativ chefs tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-27.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-11-22 § 129.
Skolchefens tjänsteskrivelse, dat 2012-11-22.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-06 § 141.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-10-16 § 275.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-09-27 § 100.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

Presentation av antal elever i Bön och Blomskog samt sparförslag 2012 och
framåt.
Presentation sparförslag 2013 och framåt.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för att behandlas
tillsammans med den pågående skolutredningen.

Kopia till:
BUN, KS ordf, kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 16

2013-02-25

Dnr 262.12.04

Granskning av delårsrapport 2012
Kommunens revisorer har gett ett utlåtande avseende kommunens
delårsrapport 2012. Revisorerna bedömer att innehållet i delårsrapporten i
allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och
det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella målet för 2012.
Kommunrevisorerna efterlyser dock en åtgärdsplan för de mål som ej
beräknas uppfyllas.
I den avstämning som gjordes avseende verksamhetsmålen för 2012 är det 6
av 35 verksamhetsmål som inte förväntas vara uppfyllda innevarande år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-05 § 24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-08 § 3.
Ekonomichefens yttrande 2012-12-14.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Redovisningen godkänns och rapporten läggs till handlingarna.

Kopia till:
Revisorerna, ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 17

2013-02-25

Dnr 309.12.04

DVVJ Bokslut 2011
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare för behandling.
Årets resultat efter finansiella poster är ett överskott på 3 912 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-05 § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-08 § 4.
Ekonomichefens yttrande 2012-12-18.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Bokslut för DVVJ år 2011 godkänns.
2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år 2011.

Kopia till:
DVVJ, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 18

2013-02-25

Dnr 151.11.21

Detaljplan för Töcksmarks-Bön 3:176 – antagande
Planens syfte är att möjliggöra ändrad markanvändning från handelsändamål
till att även tillåta bostäder inom fastigheten Töcksmarks-Bön 3:176.
Planen har varit utställd för granskning under tiden 13 augusti – 3 september
2012 och inkomna synpunkter har bemötts i ett granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-05 § 27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-08 § 6.
Bygg- och miljönämndens beslut 2012-11-22 § 129.
Granskningsutlåtande och planhandlingar.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för Töcksmarks-Bön 3:176 antas.

Kopia till:
BoM, plan- och lovingenjören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 19

2013-02-25

Dnr 57.11.20

Namnändring av nuvarande Claras torg
Kommunstyrelsen har tidigare gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
ta fram förslag på nytt namn till det nuvarande Claras torg, som är beläget
vid hotellet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår ”Trolltorget” som nytt namn på
nuvarande Claras torg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-05 § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-08 § 9.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-11-05 § 84.
Kommunstyrelsens beslut 2012-08-07 § 107.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Nytt namn på nuvarande Claras torg blir Trolltorget.
Protokollsanteckning
Anna-Lena Knutsson (FP) förordar att nuvarande Claras torg får namnet
Nertomtstorget.

Kopia till:
BoM, KoF, plan- och lovingenjören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 20

2013-02-25

Dnr 479.10.21

Detaljplan för Skärmon, Töcksfors – antagande
Planens syfte är att fastlägga dagens fysiska situation för befintliga
byggnader och anläggningar samt ge möjlighet att ytterligare exploatera det
befintliga industriområdet.
Bygg- och miljönämnden godkände 2011-01-26 upprättad
samrådsredogörelse samt beslutade om utställning för granskning.
Planen har varit utställd för granskning under tiden 11 juni till och med 2 juli
2012 och inkomna synpunkter har bemötts i ett granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-05 § 30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 14.
Bygg- och miljönämndens beslut 2012-12-13 § 142.
Granskningsutlåtande och planhandlingar.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för Skärmon, Töcksfors antas.

Kopia till:
BoM, plan- och lovingenjören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 21

2013-02-25

Dnr 263.12.30

Granskning av underhåll av gator, vägar och VA-nätet
Granskningen påpekar brister och kommunens revisorer uppmanar
kommunstyrelsen att tillse att det arbetas fram underhållsplaner för gata/väg
samt VA. En annan uppmaning som revisorerna gör är att påpeka
sårbarheten med att en person har kunskapen om ledningsnätet och att det i
dagsläget är bristfälligt med digital information om kommunens ledningsnät.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-05 § 32
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 16.
Samhällsbyggnadschefens yttrande, dat. 2013-01-10.
Revisionsrapport – Granskning underhåll av gator, vägar och VA-nätet, dat.
2012-09-30.
Yrkande
Eia Liljegren- Palmaer (V) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta om
följande tillägg: Vidtagna åtgärder ska återrapporteras till
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande tillfrågar fullmäktige om kommunstyrelsens förslag och Eia
Liljegren-Palmaers tilläggsyrkande kan bifallas och fann att så var fallet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningen godkänns och rapporten läggs till handlingarna.
2. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Kopia till:
Revisorerna, chef Samhällsbyggnad, gatuchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 22

2013-02-25

Dnr 101.12.12

Policy för sponsring av kommunal verksamhet
Policyn beskriver hur kommunen ska förhålla sig när någon extern part vill
sponsra någon av Årjängs kommuns verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-05 § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 17.
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-07.
Förslag till policy för sponsring av kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-10-02 § 260.
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2012-08-28.
Förslag till policy för sponsring av kommunal verksamhet.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Policy för sponsring av kommunal verksamhet antas.

Kopia till:
Chef Medborgarservice

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 23

2013-02-25

Dnr 266.12.04

Budget 2014-2016 – tidsplan
I beslutsunderlaget återfinns tider för budgetarbetet 2014 med flerårsplaner
2015-2016. Den liknar den tidsplan som gällde under budgetarbetet
föregående år. Enbart smärre justering har gjorts som att man under hösten
planerar in motsvarande heldag för investeringsbudget som gällde för
driftsbudgeten.
Tyngdpunkten för budgetberedningen är under mars. Detta för att nämnderna
skall få de preliminära ramarna utskickade i tid för att kunna förbereda sig på
mötet med budgetberedningen i mitten av maj.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-05 § 38
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 22.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-16.
Tidsplan för budgetarbetet 2014-2016.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Tidsplan för budgetarbetet godkänns.

Kopia till:
Respektive nämnd, kommunchef och verksamhetschef/stabschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 24

2013-02-25

Dnr 26.13.04

Ekonomisk uppföljning 2013 – tidsplan
I beslutsunderlaget återfinns tidsplan för ekonomisk uppföljning 2013.
Månadsrapporter kommer enligt tidsplanen att behandlas på
kommunstyrelsens arbetsutskotts andra möte i respektive månad.
Tertialrapport och delårsbokslut behandlas även av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelens förslag till beslut 2013-02-05
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-01-22 § 23.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-16.
Tidsplan för ekonomisk uppföljning 2013.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Tidsplan för ekonomisk uppföljning 2013 godkänns.

Kopia till:
Respektive nämnd, kommunchef och verksamhetschef/stabschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 25

2013-02-25

Dnr 58.13.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot
i valberedningen, Gertrud Berglund (C)
Ledamoten i valberedningen, Gertrud Berglund (C), begär om entledigande
från sitt uppdrag.
Kommunfullmäktiges beslut
Gertrud Berglund entledigas från sitt uppdrag som ledamot i valberedningen.
Jäv
Gertrud Berglund deltog inte i handläggningen p g a jäv.

Kopia till:
Gertrud Berglund, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 26

2013-02-25

Dnr 58.13.11

Val av ny ledamot i valberedningen efter Gertrud
Berglund (C)
Ledamoten i valberedningen, Gertrud Berglund (C), har entledigats från sitt
uppdrag. Ny ledamot ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2013-02-25 § 2
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till ny ledamot i valberedningen intill mandatperiodens utgång 2014 utses:
Annika Holmstrand (C), Vrängebol Nedanvägen, 672 93 Årjäng

Kopia till:
Annika Holmstrand, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 27

2013-02-25

Dnr 34.13.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot
i kommunstyrelsen, Kjell-Anders Dahlström (C)
Ledamoten i kommunstyrelsen, Kjell-Anders Dahlström (C), begär om
entledigande från sitt uppdrag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kjell-Anders Dahlström entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Jäv
Kjell-Anders Dahlström deltog inte i handläggningen p g a jäv.

Kopia till:
Kjell-Anders Dahlström, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 28

2013-02-25

Dnr 34.13.11

Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Kjell-Anders
Dahlström (C)
Ledamoten i kommunstyrelsen, Kjell-Anders Dahlström (C), har entledigats
från sitt uppdrag. Ny ledamot ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2013-02-25 § 3
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till ny ledamot i kommunstyrelsen intill mandatperiodens utgång 2014
utses:
Mats Andersson (C), Källtegen Ekeby 2, 672 92 Årjäng

Kopia till:
Mats Andersson, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 29

2013-02-25

Dnr 36.13.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare
i barn- och utbildningsnämnden, Therese Sjöstedt (S)
Ersättaren i barn- och utbildningsnämnden, Therese Sjöstedt (S), begär om
entledigande från sitt uppdrag.
Kommunfullmäktiges beslut
Therese Sjöstedt (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Kopia till:
Therese Sjöstedt, BUN, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 30

2013-02-25

Dnr 36.13.11

Avsägelse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige, Therese Sjöstedt (S)
Therese Sjöstedt (S), avsäger sig uppdraget som ersättare i fullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns och överlämnas till länsstyrelsen med begäran om ny
sammanräkning.

Kopia till:
Therese Sjöstedt, kommunarkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§ 31

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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