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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 (-)
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)
TheresTenman (-)
Trond Andersen (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lotta Wignell (C)

Lisbeth Karlsson (C)
Magnus Andreasson (FP)

PaymanGarmiani (S) t o m § 54, kl 21.50

Daniel Markstedt (S)

Siv Ögren (S)

Berndt Edvinsson

Presidiet:
Esbjörn Andersson (M)
Gunilla Svantorp (S)
Kjell-Arne Ottosson (-)
Kent Norman (C)
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§ 59

Dnr 104.13.11
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Hilmersson (S) .................................................................................................. 19
§ 60

Dnr 158.13.11

Begäran om entledigande från uppdraget som 1:a vice ordförande i
kommunfullmäktige Kjell-Arne Ottosson(-) ........................................................ 20
§ 61

Dnr 158.13.11

Val av ny 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige efter Kjell-Arne
Ottosson (-)....................................................................................................... 21
§ 62

Dnr 158.13.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kultur- och
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Dnr 158.13.11

Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Kjell-Arne
Ottosson (-)....................................................................................................... 23
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Dnr 158.13.11

Val av ny vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Kjell-Arne
Ottosson (-)....................................................................................................... 25
§ 66

Dnr 96.13.31

Medborgarförslag ang förbättrad trafiksäkerhet i Töcksfors, belysning
Sveavägen-Bögatan-Sandavägen..................................................................... 26
§ 67
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§ 49

Val av justerare
Kommunfullmäktige ska utse justerare.
Yrkande
Maurice Leroy yrkar att Kristina Kristiansson utses till justerare.
Lars Gustafsson yrkar att Bo Malm utses till justerare.
Annika Holmstrand yrkar att Roger Andersson utses till justerare.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner finner ordföranden att Kristina Kristiansson
och Roger Andersson valts till justerare.
Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning. Omröstningen
utfaller med 29 röster för Kristina Kristiansson, 25 röster för Roger
Andersson och 15 röster för Bo Malm.
Vilka som deltagit i omröstningen redovisas i särskilt omröstningslista som
bifogas protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kristina Kristiansson och Roger Andersson utses att justera protokollet.
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§ 50

Information om revisorernas uppdrag
Lars Dahlin, PWC, informerade om revisorernas uppdrag enligt följande.
Kommunen har fem revisorer som utför granskningar på uppdrag av
kommunfullmäktige. Revisorerna är självständiga vilket t ex innebär att de
kan lämna in en egen revisionsberättelse. Deras uppdrag omfattar all
verksamhet. Revisionen baserar på en risk- och sårbarhetsanalys som
upprättas inför varje revisionsår. Granskningen utförs enligt God
revisionsses i kommunal verksamhet.
Vidare redovisade Lars Dahlin vilka granskningar som genomförts under
2012 och för en enkät till förtroendevalda i kommunens nämnder och som
omfattade bl a mål, intern kontroll, kvalitet, organisation m.m.
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§ 51

2013-04-29

Dnr 162.13.04

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder
och förtroendevalda i dessa organ för verksamhetsåret
2012
Kommunrevisionen har upprättat revisionsberättelse avseende 2012 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 15 april och i skrivelsen Ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och övriga nämnder m fl, daterad 2013-04-16, lämnas ett
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder mfl, daterad 201304-16
Revisionsberättelse för Årjängs kommun, daterad 2013-04-15
Kommunfullmäktiges beslut
1. I enlighet med revisorernas förslag beviljas kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet för 2012 års räkenskaper och förvaltning.
2. Kommunfullmäktige förutsätter att barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen under 2013 vidtar nödvändiga åtgärder för att
kunna bedriva verksamheten inom de av fullmäktige beslutade
ekonomiska ramarna.
3. Kommunfullmäktige vill betona vikten av att skapa förutsättningar
för att befolkningsutvecklingen i Årjängs kommun ökar.
4. Den gemensamma hjälpmedelsnämnden och den gemensamma
drifts- och servicenämnden beviljas ansvarsfrihet samt kommunens
förtroendevalda i dessa nämnder.

Justerandes sign
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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, KjellAnders Dahlström, Annika Holmstrand, Rolf Emanuelsson, Anna-Lena
Knutsson, Maria Axelsson, Lars Gustafsson, Magnus Andreasson, Stefan
Moberg, Kristina Kristiansson, Daniel Schützer, PaymanGarmiani, Esbjörn
Andersson, Ulla-Britt Svensson, Maurice Leroy, Torgny Sjögren och Eia
Liljegren-Palmaer deltog inte i handläggningen avseende ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen p g a jäv.
Ledamöterna och ersättarna Annika Holmstrand, Marita Arvidsson, Kent
Norman,Stefan Moberg, Ulla-Britt Svensson, Inge Digrell, Siv Ögren och
Torgny Sjögren deltog inte i handläggningen avseende ansvarsfrihet för
barn- och utbildningsnämnden p g a jäv.
Ledamöterna och ersättarna Roger Andersson, Lisbeth Karlsson, Magnus
Andreason, Inge Digrell, Siv Ögren, Björn Karlsson, Eia Liljegren-Palmaer
deltog inte i handläggningen avseende ansvarsfrihet för bygg- och
miljönämnden p g a jäv.
Ledamöterna och ersättaren Kjell-Arne Ottosson, Henrik Dahl, Kristina
Kristiansson, Björn Karlsson, PaymanGarmiani, Kerstin Fritiofsson, Robin
Olsson, Daniel Markstedt deltog inte i handläggningen avseende
ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden p g a jäv.
Ledamöterna och ersättarna Rolf Emanuelsson, Annika Holmstrand, Marita
Arvidsson, Agneta Nilsson, Maurice Leroy, Ann-Marie Lindberg, Inge
Digrell och Lotta Wignell deltog inte i handläggningen avseende
ansvarsfrihet för socialnämnden p g a jäv.
Ledamoten Rolf Emanuelsson deltog inte i handläggningen avseende
ansvarsfrihet för den gemensamma drifts- och servicenämnden p g av jäv.
Ledamöterna och ersättarna Lotta Wignell och Anne Marie Lindberg deltog
inte i handläggningen avseende ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden p g a
jäv.
Kopia till:
Respektive nämnd, revisorerna
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§ 52

2013-04-29

Dnr 85.13.04

Årjängs kommuns årsredovisning år 2012
Årsredovisning för Årjängs kommun och koncern är upprättad. Kommunens
resultat för 2012 är + 2664 tkr.
Kommunens resultat består av följande:
Budgeterat resultat
Nämndresultat
Arbetsgivaravgifter och pensionsutgifter
Avskrivningar
Skatter, statsbidrag
Finansnetto
Extraordinära kostnader

1,9
-8,8
10,7
0,6
1,5
2,5
-4,5

Resultat 2012

2,7

Kommunens finansiella mål är 0,6% av summa skatter och statsbidrag och
uppfyller därmed målsättningen.
Utvärdering av verksamhetsmål visar att ingen av kommunens övergripande
mål uppfylls.
Koncernens ekonomiska resultat för 2012 är +4419 tkr.
Ekonomichefen, Linda Sydengen, redogör för årsredovisningen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-03-05 § 52
Förslag till Årsredovisning 2012
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Årsredovisningen godkänns.

Kopia till:
Ekonomichefen, ÅBAB
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§ 53

2013-04-29

Dnr 53.13.17

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänsten
I lagen om skydd mot olyckor anges att varje kommun ska ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Handlingsprogrammen ska beslutas om varje ny mandatperiod och
räddningstjänsten har valt att samla dem i ett samlat dokument.
I handlingsprogrammet anges kommunens mål för räddningstjänst och
förebyggande verksamhet. Handlingsprogrammet ska vara ett levande
dokument och vara ett stöd i kommunens arbete i skydd mot olyckor.
Programmet underlättar också för kommunens invånare att få information
om risker, mål och organisation för verksamheten.
Handlingsprogrammet har sänts på remiss till Länsstyrelsen i Värmland samt
grannkommunerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-02-19 § 51 att återremittera
ärendet till räddningschefen för ändringar och kompletteringar av
handlingsprogrammet.
Räddningschefen har nu gjort efterfrågade revideringar av
handlingsprogrammet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-09 § 66
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-03-19 § 84.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-02-19 § 51.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-02-05 § 30.
Räddningschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-24.
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänsten 2012
– 2014.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänsten
antas.
Kopia till:Räddningschef, stf räddningschef
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§ 54

2013-04-29

Dnr 408.11.61/229.12.04

Utredning av framtida skolorganisation
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27 § 18 om att tillsätta en
fullmäktigeberedning om skolans framtid. Beredningen hade som mål att
utarbeta ett förslag till organisation och verksamhet för skolan i Årjängs
kommun 2013-2023 samt föreslå vilka kvalitativa och ekonomiska mått som
ska användas för att beskriva och mäta skolans verksamhet i kommunen.
På kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 beslutades att
kommunfullmäktige överlämnade ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden fick då i uppdrag att ta fram ett underlag för
hur kommunen ska nå målen enligt uppdragsbeskrivningen till
fullmäktigeberedningen.
Barn- och utbildningsnämnden tog 2012-09-27 beslut om nedläggning av
skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013 i samband med budgetarbetet
inför 2013. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till barnoch utbildningsnämnden 2012-11-27 då underlaget till beslutet ansågs vara
bristfälligt. Barn- och utbildningsnämnden kompletterade beslutsunderlaget
och kommunfullmäktige tog 2013-02-25 beslut att återremittera ärendet till
barn- och utbildningsnämnden för att behandlas tillsammans med den
pågående skolutredningen.
Barn- och utbildningsnämnden har nu tagit beslut (BUN 2013-03-26 § 28)
att föreslå kommunfullmäktige en ny framtida skolorganisation med
nedläggning av skolorna i Blomskog och Bön hösten 2013 respektive hösten
2015. Förslaget innebär också att samtliga högstadieelever kommer att
tillhöra Årjängs högstadieskola från och med höstterminen 2015. Barn- och
utbildningsnämnden uttalar också att, om minskningen av antalet elever
fortsätter på övriga låg- och mellanstadieskolor, kan inte nämnden utesluta
framtida förändringar av såväl ekonomiska, pedagogiska och sociala skäl.
Svensbyns skola bedöms idag vara den skola som även i ett längre
perspektiv bör hållas som egen skolenhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-09 § 67
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-04-09 § 97.
Kommunchefens tjänsteskrivelse resp. yttrande, dat. 2013-03-27.
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Dnr 408.11.61

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-03-26 § 28.
Underlag från barn- och utbildningsnämnden, ink 2013-03-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 117.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-02 § 127.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27 § 18.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-02-07 § 34.
Kommunchefens och skolchefens tjänsteskrivelse, dat 2012-01-02.
Dnr 229.12.04

Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 15.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-05 § 23.
Kommunstyrelsens beslut 2013-01-08 § 6.
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.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-09-27 § 100.
Presentation av antal elever i Bön och Blomskog samt sparförslag 2012 och
framåt.
Presentation sparförslag 2013 och framåt.
Yrkanden
Lars Gustafsson (FP) yrkar, med bifall av Stefan Moberg (KD), Kjell-Arne
Ottosson (-), Robin Olsson (M), Agneta Nilsson (KD), Bo Malm (-) och
Magnus Andreasson (FP) att ärendet återremitteras till efter
folkomröstningen då ärendet inte är färdigberett, dels för att
1. Ingen konsekvensbeskrivning för Töcksfors högstadieskola finns,
inga beräkningar för skolskjutskostnader och konsekvenser för vad
längre skolskjutstider ger
2. Ingen samhällsekonomisk beskrivning finns
3. Folkomröstningen är inte genomförd som ett led i beredningen
4. För att man inte följer kommunallagen vad gäller beredning och
samråd med nyttjare
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Stefan Moberg (KD) yrkar, med bifall av Kjell-Arne Ottosson (-) och Robin
Olsson (M), att kommunfullmäktige i andra hand ska besluta enligt följande:
Bevara Blomskog och Böns skolor. En nedläggning där inte några
besparingar kommer att göras, och risken är att det enda som uppnås är en
kvalitetsförsämring för eleverna på både lämnade och mottagande skolor,
med avseende på livskvalitet, restid, lärartäthet och klasstorlek, är inte
motiverad. Satsa istället resurser på att minska klasserna på centralskolorna,
omorganisera resurserna för det särskilda stödet för att frigöra pedagoger
som istället kan gå in som klassmentorer. Detta tror vi kan skapa en likvärdig
skola för alla kommunens elever, utan att försämra för de som har det bra i
dag.
Kostnaderna för att täcka dagens underskott bör täckas av en ökad
ramtilldelning från kommunfullmäktige. Den ökade ramtilldelningen kan
finansieras med det ökade utjämningsbidrag som väntas komma.
Bevara Töcksfors högstadium. Kommunfullmäktige beviljade 100 miljoner
för om och tillbyggnad av Silbodalsskolan. Vi anser att man bör bygga ett
nytt högstadium i Årjäng, som är storleksmässigt anpassat till att enbart ta
emot framtida elever i dagens upptagningsområde. Kostnaden för ett mindre
högstadium ryms mer än väl inom 100 miljoner. Resterande del av
investeringsbudgeten bör fördelas mellan Årjäng och Töcksfors låg och
mellanstadieskolor och Töcksfors högstadium, för renovering av befintliga
lokaler. Som exempel kan nämnas att den nybyggda lokalen som inrymmer
skolbarnomsorgen i Töcksfors kostade 12 miljoner.
Daniel Schützer (S), Roland Kylén (C), Katarina Johannesson (C), Gunilla
Svantorp (S) och Annika Holmstrand (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande tillfrågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras för ytterligare beredning och finner att fullmäktige beslutat att
avgöra ärendet idag. Votering begärs och verkställs enligt följande
voteringsproposition: JA för att ärendet behandlas idag och NEJ för
återremiss. Omröstningen utfaller med 26 röster för JA och 14 röster för
NEJ. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att återremittera
ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Omröstningen redovisas i en
särskilt omröstningslista som bifogas protokollet.
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Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning enligt återremissyrkandet
punkterna 1-4 (bifogas).

Kopia till:
KS, BUN, kommunchef, skolchef
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§ 55

2013-04-29

Dnr 4.13.04

Hemställan om temporär sänkning av borgensavgift
från Årjängs Bostads AB
Ekonomichefen har utrett en temporär sänkning av borgensavgiften, till dess
bolaget kommit tillrätta med den höga uppvärmningskostnaden.
1 juli 2012 skrivs nytt avtal avseende fjärrvärmen och därför anses perioden
gälla till detta datum.
Skillnaden i kommunens intäkter avseende sänkning av borgensavgiften är
243 297 kr (helår 486 594 kr).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-09 § 69
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-03-05 § 65.
Tjänsteskrivelse ”Årjängs Bostad AB:s hemställan om temporär sänkning av
borgensavgiften” 2013-01-22
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2013-02-25
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Hemställan om temporär sänkning av borgensavgiften avslås.
Jäv
Inger Digrell (S), Maurice Leroy (S), Björn Karlsson (S), Torgny Sjögren (S)
och Roger Andersson (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.

Kopia till:
ÅBAB, ekonomichefen
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§ 56

2013-04-29

Dnr 244.12.60

Medborgarförslag om ekonomisk analys och
konsekvensbeskrivning av nedläggning av Bön och
Blomskogs skolor
Jennie Persson, Kajsa Axelsson, Malin Elfman och Carolina Gunner har
väckt ett medborgarförslag om ekonomisk analys och konsekvensbeskrivning av nedläggning av Bön och Blomskogs skolor. Anledningen till
begäran är barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag att lägga
ner dessa skolor. En sådan utredning ska vara förutsättningslös och granska
alla skolor och hur mycket det skulle tillföras i resurser för en kvalitetshöjning av centralskolorna.
Förslagsställarna framför vidare att de små skolorna offras för att rädda de
stora och undrar varför kommunen inte bevarar de små högkvalitativa
enheterna och istället underlättar för barn som bor i området att ha sin
skolgång i bygdeskolorna.
Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från Barn- och utbildningsnämnden,
som överlämnat förslaget till skolutredaren för handläggning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-09 § 70
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-03-05 § 66.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-01-31 § 13.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Medborgarförslaget har överlämnats till skolutredaren för
handläggning.
2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Kopia till:
Förslagsställaren, BUN
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§ 57

2013-04-29

Dnr 106.13.25

Försäljning fastighet Tenvik 1:125
Årjängs kommun har haft fastigheten Tenvik 1:125 ute till försäljning.
Högsta budet på fastigheten är 775 000 kr och har lämnats in till
Fastighetsbyrån i Årjäng.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-09 § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-03-19 § 76.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-03-05.
VVDS Värdering, dat. 2013-03-04.
Förslag till köpekontrakt.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Årjängs kommun säljer fastigheten i enlighet med upprättat köpekontrakt.

Kopia till:
Samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 58

2013-04-29

Dnr 50.13.25

Försäljning fastighet Årjäng Årjäng 1:94, 1:61
Årjängs kommun har haft två skogsfastigheter Årjäng Årjäng 1:94 och 1:61
ute till försäljning. Högsta budet på fastigheterna är 380 000 kr och har
lämnats in till Fastighetsbyrån i Årjäng.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-02-05 § 36 att ärendet
skulle återremitteras till samhällsbyggnadschefen för komplettering av
beslutsunderlaget med karta, budgivningshistorik samt skogsbruksplan.
Ärendet kompletterades med efterfrågade handlingar, men återremitterade
ärendet till samhällsbyggnadschefen med uppdraget att även göra en
värdering av fastigheten.
Ärendet har nu kompletterats med en värdering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-09 § 77
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-03-19 § 74.
VVDS Värdering, dat. 2013-02-25.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-02-19 § 48.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-02-05 § 36.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-01-21.
Förslag till köpekontrakt.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Årjängs kommun säljer fastigheterna i enlighet med upprättat köpekontrakt.

Kopia till:
Samhällsbyggnadschefen
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§ 59

2013-04-29

Dnr 104.13.11

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Elin Hilmersson (S)
Elin Hilmersson (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden. Ny ersättare ska utses.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 42
Valberedningens förslag till beslut 2013-04-29 § 9
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Elin Hilmersson (S)
intill mandatperiodens utgång 2014 utses:
Daniel Markstedt (S), Huken 701, 672 91 Årjäng

Kopia till:
D Markstedt, BUN, admavd
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§ 60

2013-04-29

Dnr158.13.11

Begäran om entledigande från uppdraget som 1:a vice
ordförande i kommunfullmäktige Kjell-Arne Ottosson(-)
1:a vice ordförande i kommunfullmäktige, Kjell-Arne Ottosson (-), begär om
entledigande från sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterat 2013-04-09
Kommunfullmäktiges beslut
Kjell-Arne Ottosson (-), entledigas från sitt uppdrag som 1:a vice ordförande
i kommunfullmäktige.

Kopia till:
K-A Ottosson, admavd
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§ 61

2013-04-29

Dnr 158.13.11

Val av ny 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige
efter Kjell-Arne Ottosson (-)
1:a vice ordförande i kommunfullmäktige, Kjell-Arne Ottosson (-), har
begärt om entledigande från sitt uppdrag. Ny 1:a vice ordförande ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2013-04-29 § 10
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Ärendet återremitteras till valberedningen.

Kopia till:
Valberedningen
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§ 62

2013-04-29

Dnr 158.13.11

Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot
i kultur- och fritidsnämnden, Kjell-Arne Ottosson (-)
Ledamoten i kultur- och fritidsnämnden, Kjell-Arne Ottosson (-), begär om
entledigande från sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterat 2013-04-09
Kommunfullmäktiges beslut
Kjell-Arne Ottosson (-), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kulturoch fritidsnämnden.
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§ 63

2013-04-29

Dnr 158.13.11

Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter
Kjell-Arne Ottosson (-)
Ledamoten i kultur- och fritidsnämnden, Kjell-Arne Ottosson (-), har begärt
om entledigande från sitt uppdrag. Ny ledamot ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2013-04-29 § 11
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Ärendet återremitteras till valberedningen.

Kopia till:
Valberedningen
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§ 64

2013-04-29

Dnr 158.13.11

Begäran om entledigande från uppdraget som vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Kjell-Arne
Ottosson (-)
Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Kjell-Arne Ottosson (-), begär
om entledigande från sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterat 2013-04-09
Kommunfullmäktiges beslut
Kjell-Arne Ottosson (-), entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i
kultur- och fritidsnämnden.
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K-A Ottosson, admavd
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§ 65

2013-04-29

Dnr 158.13.11

Val av ny vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden,
Kjell-Arne Ottosson (-)
Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Kjell-Arne Ottosson (-), har
begärt om entledigande från sitt uppdrag. Ny vice ordförande ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2013-04-29 § 12
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Ärendet återremitteras till valberedningen.

Kopia till:
Valberedningen
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§ 66

2013-04-29

Dnr 96.13.31

Medborgarförslag ang förbättrad trafiksäkerhet i
Töcksfors, belysning Sveavägen-Bögatan-Sandavägen
Jonny Jörgensson väcker ett medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet i
Töcksfors. Han framför att det i dag finns en bra gångväg för motionärer på
ca 3 km runt Töcksfors. Dessvärre saknas belysning på ca en tredjedel av
sträckan. Från Kallnäset fram till Ringvägen råder totalt mörker, trottoar och
bostadshus saknas. Jonny Jörgensson föreslår därför att kommunen sätter
upp lämplig belysning på denna delsträcka.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2013-02-12
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
KS beredning
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2013-04-29

§ 67

Redovisning av väckta, ej besvarade motioner
Kommunfullmäktige får en redovisning av de motioner som väckts men som
ännu inte har besvarats.
Beslutsunderlag
Redovisning av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
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2013-04-29

§ 68

Redovisning av väckta, ej besvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktige får en redovisning av de medborgarförslag som väckts
men som ännu inte har besvarats.
Beslutsunderlag
Redovisning av medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
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2013-04-29

§ 69

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

2013-04-29

Kommunfullmäktige

Omröstningslista
Ledamöter
Torbjörn Resvik (M)
Roger Andersson (M)
Henrik Dahl (M)
Robin Olsson (M)
Katarina Johannesson (C)
Lotta Wignell (C)
Bo Malm (-)
Marita Arvidsson (C)
Kjell-Anders Dahlström (-)
Roland Kylén (C)
Annika Holmstrand (C)
Lisbeth Karlsson (C)
Magnus Andreasson (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)
PaymanGarmiani (S)
Maurice Leroy (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Daniel Markstedt (S)
Anne Marie Lindberg (S)
Inge Digrell (S)
Kerstin Fritiofsson (S)
Siv Ögren (S)
Torgny Sjögren (S)
Inger Digrell (S)
Björn Karlsson (S)
Eia Liljegren Palmaer (V)
Bengt Fredriksson (NP)
TheresTenman (-)
Berndt Edvinsson (SD)
Presidiet:
Esbjörn Andersson (M)
Gunilla Svantorp (S)
Kjell-Arne Ottosson (-)
Kent Norman (C)
Summa:

Justerandes sign

§ 49
Röstat Avstått
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
40

§54
Ja

§
Nej Avst Ja
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
26

Utdragsbestyrkande

14

§
Nej Avst Ja

Nej Avst

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

2013-04-29

Utdragsbestyrkande

31(31)

