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Sammanträdesdatum

2013-06-24

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Nordiska travmuseet, Årjäng, kl 19.00- 22.45, ajournering 20.45 -20.55, 21.10 -21.20, 22.15 -

Beslutande

22.20
Ledamöter

Se närvarolistan sidan 2

Ersättare

Se närvarolistan sidan 2

Övriga närvarande

Katarina Lundin, kommunjurist
Linda Sydengen, ekonomichef

Justerare

Matts Wignell och Kristina Kristiansson

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 27 juni 2013 kl 15.00

Underskrifter

Paragrafer 88112

Sekreterare
Katarina Lundin
Ordförande
Kent Norman (C)
Justerare
Matts Wignell

Kristina Kristiansson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-06-24

Datum då anslaget sätts upp

2013-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-07-22
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-06-24

Närvarolista
Ledamöter
Torbjörn Resvik (M)
Roger Andersson (M)
Henrik Dahl (M)
Robin Olsson (M)
Katarina Johannesson (C)
Matts Wignell (C)
Bo Malm (-)
Kjell-Arne Ottosson (-)
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)
Siv Ögren (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)

Tjänstgörande ersättare

Lisbeth Karlsson (C)

Sven-Olof Sjödin (C)
Magnus Andreasson (FP)

Daniel Markstedt (S)

Anders Erlandsson (V)

Berndt Edvinsson (SD)

Presidiet:
Esbjörn Andersson (M)
Gunilla Svantorp (S)
Kent Norman (C)
Summa:
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Sammanträdesdatum

2013-06-24

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 88

Val av justerare ................................................................................................... 5
§ 89

Kommunalrådet informerar ................................................................................. 6
§ 90

Dnr 26.13.04

Ekonomisk uppföljning: Tertialrapport per 2013-04-30 ........................................ 7
§ 91

Dnr 209.13.17

Taxa och avgifter för rengöring (sotning) i Årjängs kommun................................ 8
§ 92

Dnr 210.13.17

Taxa och avgifter för brandskyddskontroll i Årjängs kommun ............................ 10
§ 93

Dnr 96.13.31

Medborgarförslag ang. förbättrad trafiksäkerhet i Töcksfors, belysning
Sveavägen-Bögatan-Sandavägen..................................................................... 12
§ 94

Dnr 419.10.21

§ 95

Dnr 179.13.31

§ 96

Dnr 216.12.45

Detaljplan för Torget, kv. Biet 9 – 11 m.fl. – antagande ..................................... 13
Banvallen vid Silbodalskolan ............................................................................. 14
Avfallsplanen – delbeslut om betydande miljöpåverkan .................................... 15
§ 97

Dnr 84.12.04

Budget 2013 – 2015, hemställan från barn- och utbildningsnämnden
om extra ramtilldelning ...................................................................................... 16
§ 98

Dnr 199.13.04

Placeringspolicy för Årjängs kommuns pensionsmedelsförvaltning ................... 18
§ 99

Dnr 7.13.04

Bokslut för Värmlands läns vårdförbund ............................................................ 19
§ 100 Dnr 408.11.61

Utredning av framtida skolorganisation – nedläggning av Bön och
Blomskogs skolor samt högstadiet i Töcksfors med tidsplan samt
förändringar av upptagningsområden................................................................ 20
§ 101 Dnr 266.12.04

Budget 2014-2016 ............................................................................................ 24
§ 102 Dnr 36.13.11

Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige ........................................... 28
§ 103 Dnr 158.13.11

Val av ny 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige efter Gunilla
Svantorp (S)...................................................................................................... 29
§ 104 Dnr 175.13.11

Val av ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Björn Karlsson (S) ............. 30
§ 105 Dnr 228.13.11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-24

Kommunfullmäktige

Begäran om entledigande från uppdragen som nämndeman i
Värmlands tingsrätt och styrelseledamot i Stiftelsen Dal Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ), Alf Davidsson (M) ................................................. 31
§ 106 Dnr 228.13.11

Val av ny nämndeman i Värmlands tingsrätt efter Alf Davidsson (M) ................ 32
§ 107 Dnr 228.13.11

Val av ny ledamot i styrelsen för Stiftelsens Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ) efter Alf Davidsson (M) ............................................................ 33
§ 108

Redovisning av inkomna ärenden ..................................................................... 34
§ 109 Dnr 254.13.10

Interpellation från Robin Olsson (M) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande, Annika Holmstrand (C), om
barnens bästa i samband med förslag till nedläggning av Blomskogs
skola ................................................................................................................. 35
§ 110 Dnr 253.13.10

Interpellation från Robin Olsson (M) till kommunstyrelsens
ordförande, Katarina Johannesson (C), om barnperspektivet i
samband med förslaget till nedläggning av Blomskogs skola ............................ 36
§ 111 Dnr 252.13.10

Interpellation från Lars Gustafsson (FP) till kommunstyrelsens
ordförande, Katarina Johannesson (C), om beredning av ärendet
”Utredning av framtida skolorganisation” ........................................................... 37
§ 112 Dnr 251.13.10

Interpellation från Kjell-Arne Ottosson (-) till kommunfullmäktiges
ordförande, Kent Norman (C), om beredning av ärendet ”Utredning av
framtida skolorganisation” ................................................................................. 38

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-06-24

§ 88

Val av justerare
Kommunfullmäktige ska utse justerare.
Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar att Kristina Kristiansson (S) utses till justerare.
Roland Kylén (C) yrkar att Matts Wignell (C) utses till justerare.
Anna-Lena Knutsson (FP) yrkar att Magnus Andreasson (FP) utses till
justerare.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner finner ordföranden att Kristina Kristiansson
och Matts Wignell valts till justerare.
Kommunfullmäktiges beslut
Kristina Kristiansson och Matts Wignell utses att justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-06-24

§ 89

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerar om
aktuella frågor enligt följande.
Årjäng är en fantastisk kommun med goda utvecklingsmöjligheter och goda
förutsättningar till arbete och försörjning, människor kan bo nära naturen och
ändå tätortsnära, och det finns ett mycket aktivt föreningsliv. Vi vill att
kommunen skall utvecklas och att människor vill bo här och fler flytta hit.
Den inverkan på vår fina kommun som diskussionen om skolan har fått är
beklagligt. Den senaste tidens hätska debatt skadar kommunen. Människor
och kommundelar ställs mot varandra och istället för att jobba tillsammans
för tillväxt sprids fula rykten och påhopp. Det motverkar våra möjligheter att
få fler att flytta till kommunen, att få kommunens ekonomi i gott skick och
att erbjuda goda villkor för våra företag och anställda.
Ibland kommer vi till frågeställningar som är smärtsamma men som ändå
måste diskuteras. Våra åsikter går isär om hur vi löser utmaningarna men vi
måste våga fatta även obekväma beslut och respektera detta.
Som vuxna människor måste vi ta ansvar för hur vi uttrycker oss och vara
goda förebilder för våra barn. Vi måste ansvarsfullt ta oss an det uppdrag vi
har och arbeta för kommunens bästa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 90

2013-06-24

Dnr 26.13.04

Ekonomisk uppföljning: Tertialrapport per 2013-04-30
Prognosen på helårsbasis pekar mot ett resultat på +5,5 mkr och det är en
försämring gentemot budget med -0,8 mkr. Justerat resultat enligt
kommunallagens balanskrav innebär ett förväntat resultat på +3,2 mkr.
Nämndernas nettokostnader pekar mot ett överskridande av budget på
helårsbasis med -2,6 mkr. Avvikelserna återfinns hos kommunstyrelsen ca
-0,6 mkr samt barn- och utbildningsnämnden med -2,0 mkr.
Ekonomichefen, Linda Sydengen, redogjorde för tertialrapporten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-04 § 110
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-06-04 § 170.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-05-30.
Tertialrapport per 2013-04-30.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Tertialrapport per 2013-04-30 godkänns.

Expedieras till:
Respektive nämnd, ekonomichefen
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§ 91

2013-06-24

Dnr 209.13.17

Taxa och avgifter för rengöring (sotning) i Årjängs
kommun
Kommunens nuvarande avtal med Sotarhuset i Årjäng AB avseende
entreprenad för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll löper ut den 30
juni 2013. Ny entreprenör har upphandlats enligt reglerna om
tjänstekoncession. Tilldelningsbeslut har fattats för vinnande anbud med ett
timpris för rengöring (sotning) på 440 kr, exklusive moms, och enligt övriga
villkor (taxa, objektstider, frister, arbetsordning m m). Entreprenör för tiden
2013-07-01--2018-06-30 med möjlighet till tre års förlängning blir enligt
upphandlingen Sotarhuset i Årjäng AB. Avtal med entreprenören har ännu
inte tecknats.
Förslag till ny taxa för rengöring med objektstider för rengöring och frister
för rengöring har upprättats. Taxan reglerar förutsättningar och villkor för
rengöringen. Objektstiderna, bilaga 1, reglerar tiderna för respektive objekt.
Fristerna, bilaga 2, reglerar hur ofta rengöring ska ske.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-04 § 111
Räddningschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-05-27.
Taxevillkor för rengöring (sotning) med bilaga 1 (objektstider) och 2 (frister)
Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för Årjängs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Taxa för rengöring antas enligt upprättat förslag till Taxevillkor för
rengöring (sotning) med bilaga 1 och 2, för att gälla fr o m 2013-0701.
2. Ingångsvärdet för taxans timpris ska vara 550 kr (440 kr, exklusive
moms).
3. Kommunstyrelsen ska för varje år fastställa ny avgift vid en tidpunkt
och med en procentsats som anges i det centralt publicerade
sotningsindexet.
4. Kommunens nuvarande taxevillkor för rengöring (sotning) ska
upphöra att gälla 2013-06-30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-06-24

5. Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för
Årjängs kommun antas.

Kopia till:
Räddningschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92

2013-06-24

Dnr 210.13.17

Taxa och avgifter för brandskyddskontroll i Årjängs
kommun
Kommunens nuvarande avtal med Sotarhuset i Årjäng AB avseende
entreprenad för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll löper ut den 30
juni 2013. Ny entreprenör har upphandlats enligt reglerna om
tjänstekoncession. Tilldelningsbeslut har fattats för vinnande anbud med ett
timpris för brandskyddskontrollen på 630 kr, exklusive moms, och enligt
övriga villkor (taxa, objektstider, frister, arbetsordning m m). Entreprenör för
tiden 2013-07-01--2018-06-30 med möjlighet till tre års förlängning blir
enligt upphandlingen Sotarhuset i Årjäng AB. Avtal med entreprenören har
ännu inte tecknats.
Förslag till ny taxa för brandskyddskontroll med objektstider för
brandskyddskontroll och frister för brandskyddskontroll har upprättats.
Taxan reglerar förutsättningar och villkor för brandskyddskontrollen.
Objektstiderna, bilaga 1, reglerar inställelsetiden för kontrollen som i övrigt
är baserad på timpris. Fristerna, bilaga 2, reglerar hur ofta eldstäder mfl
objekt ska kontrolleras. Här föreslås att av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) fastställda frister ska gälla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-04 §112
Räddningschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-05-27.
Taxevillkor för brandskyddskontroll, med bilaga 1 (objektstider) och 2
(frister)
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Taxa för brandskyddskontroll antas enligt upprättat förslag till
Taxevillkor för brandskyddskontroll med bilaga 1 och 2, för att gälla
fr o m 2013-07-01.
2. Ingångsvärdet för taxans timpris ska vara 788 kr (630 kr, exklusive
moms).
3. Kommunstyrelsen ska för varje år fastställa ny avgift vid en tidpunkt
och med en procentsats som anges i det centralt publicerade
sotningsindexet.

Justerandes sign
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2013-06-24

4. Kommunens nuvarande taxevillkor för brandskyddskontroll ska
upphöra att gälla 2013-06-30.

Expedieras till:
Räddningschefen

Justerandes sign
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§ 93

2013-06-24

Dnr 96.13.31

Medborgarförslag ang. förbättrad trafiksäkerhet i
Töcksfors, belysning Sveavägen-Bögatan-Sandavägen
Jonny Jörgensson har väckt ett medborgarförslag om att det sättas upp
gatubelysning på sträckan Kallnäset – Ringvägen i Töcksfors.
Förslagsställaren påpekar att många går där men att det råder mörker och
trottoarer och bostadshus saknas.
Samhällsbyggnadschefen skriver att allt eftersom tätorterna växer bygger
man ut gatubelysningen, men då den aktuella sträckan är en lågt trafikerad
väg och saknar bebyggelse anser inte verksamheten att det finns anledning
att investera i gatubelysning på sträckan. Kostnaden för att sätts upp
gatubelysningen beräknas till 300 000 kr exklusive drift.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-04 § 115
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-05-07 § 133.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-04-03.
Medborgarförslag, ink. 2013-02-26.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Gatubelysning sätts inte upp på sträckan Kallnäset – Sandavägen.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Expedieras till:
J Jörgensson, samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

2013-06-24

Dnr 419.10.21

Detaljplan för Torget, kv. Biet 9 – 11 m.fl. – antagande
Syftet är att göra en ny detaljplan för att ändra den del av den gällande
planen som berör Biet 9, 10 och 11 samt del av Årjäng 4:143 och del av
Nertomta 2 och som i den gällande planen är angiven som kvartersmark med
byggrätt för handel, kontor och bostäder i 2 plan. Den nya planen för det
aktuella planområdet skall i sin helhet avse allmän platsmark för att
åstadkomma ett torg med möjlighet till viss bebyggelse i ett plan.
Planen har varit ute på samrådsremiss under tiden 11 juni till 2 juli 2012.
Planen har varit utställd för granskning under tiden 21 januari – 11 februari
2013. Inkomna synpunkter har bemötts i ett granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-04 § 116
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-05-07 § 135.
Bygg- och miljönämndens beslut 2013-03-13 § 24.
Planhandlingar.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Detaljplan för Torget, kv. Biet 9 – 11 m.fl. antas.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden, plan- och lovingenjören

Justerandes sign
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§ 95

2013-06-24

Dnr 179.13.31

Banvallen vid Silbodalskolan
Under sommaren 2013 kommer rivnings- och ledningsarbeten pågå för den
nya högstadieskolan vid Silbodal. I anslutning till arbetsområdet finns en
gammal banvall med järnvägstunnel i som kan rivas och anpassas till en
gång- och cykelväg ut mot Västanåsvägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-04 § 117
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-05-07 § 138.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-04-24.
Yrkanden
Lars Gustafsson (FP) yrkar, med bifall av Robin Olsson (M), att
investeringen ska göras inom befintlig budgetram.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Investeringsbudgeten utökas för år 2013 med 1,6 mkr som avsätts till
projektet ”Banvallen vid Silbodalskolan”.
Reservation
Lars Gustafsson (FP), Magnus Andreasson (FP), Kjell-Arne Ottosson (-),
Maria Axelsson (FP), Kjell-Anders Dahlström (-), Bo Malm (-), Agneta
Nilsson (KD), Anna-Lena Knutsson (FP), Rolf Emanuelsson (FP), Stefan
Moberg (KD), Robin Olsson (M), Henrik Dahl (M), Torbjörn Resvik (M)
och Berndt Edvinsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP), Stefan Moberg (KD) och
Torbjörn Resvik (M) motiverar sin reservation skriftligen. Motiveringen
bifogas.
Expedieras till:
Samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§ 96

2013-06-24

Dnr 216.12.45

Avfallsplanen – delbeslut om betydande miljöpåverkan
Ett förslag till avfallsplan för Årjängs kommun har arbetats fram. Ett beslut
om planen medför betydande miljöpåverkan eller ej behöver tas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelens förslag till beslut 2013-06-04 § 118
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-05-20 § 147.
Miljöingenjörens och bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-0429.
Förslag till avfallsplan för Årjängs kommun.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Avfallsplanen anses ej medföra betydande miljöpåverkan.

Expedieras till:
Bygg- och miljöchefen, miljöingenjören
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§ 97

2013-06-24

Dnr 84.12.04

Budget 2013 – 2015, hemställan från barn- och
utbildningsnämnden om extra ramtilldelning
Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om en
utökning av budgetramen för år 2013 om 1 500 tkr.
Ekonomichefen redogör för att åtgärdsplaner måste tas fram för att
nämnderna ska nå en budget i balans. Ekonomichefen föreslår också att
begäran om ramförstärkning för barn- och utbildningsnämnden inte kan
beviljas utan att en revidering görs beträffande det budgeterade resultatet och
därmed det finansiella målet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-04 § 121
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-05-20 § 153.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-04-25 § 44 med tillhörande
beslutsunderlag.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-04-02 och 2013-05-16.
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-05 § 55.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-02-05 § 34.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-12-12 § 142 med tillhörande
beslutsunderlag.
Yrkanden
Anna-Lena Knutsson (FP) yrkar, med bifall av Stefan Moberg (KD), Robin
Olsson (M) och Lars Gustafsson (FP), att barn- och utbildningsnämnden
beviljas en utökning av ramen med 3 000 tkr.
Katarina Johannesson (C) yrkar, med bifall av Daniel Schützer (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 1 500 tkr i
utökad budgetram för 2013.
2. En revidering görs av det budgeterade resultatet från 6 380 tkr till
4 880 tkr. Därmed revideras det finansiella målet från 1,3% till 1,0%
.
Reservation
Lars Gustafsson (FP), Magnus Andreasson (FP), Kjell-Arne Ottosson (-),
Maria Axelsson (FP), Kjell-Anders Dahlström (-), Bo Malm (-), Agneta
Nilsson (KD), Anna-Lena Knutsson (FP), Rolf Emanuelsson (FP), Stefan
Moberg (KD), Robin Olsson (M), Henrik Dahl (M), Torbjörn Resvik (M)
och Berndt Edvinsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP), Stefan Moberg (KD) och
Torbjörn Resvik (M) motiverar sin reservation skriftligen. Motiveringen
bifogas.

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden, ekonomichefen, förvaltningsekonom BUN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

2013-06-24

Dnr 199.13.04

Placeringspolicy för Årjängs kommuns
pensionsmedelsförvaltning
Ett förslag till revidering av Årjängs kommuns pensionsmedelsförvaltning
har upprättats. Syftet med placeringspolicyn är att ange regler för hur
kommunens pensionsmedel ska bedrivas på bästa sätt för att trygga
kommunens fullgörande av framtida pensionsåtagande. Föreskrifterna anger
i vilka tillgångar medlen ska förvaltas och inom vilka gränser tillgångarna
ska fördelas inom förvaltningsportföljen. Föreskrifterna redovisar även
regler för rapportering och ansvarsfördelning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-04 § 123
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-05-20 § 155.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-05-02.
Förslag till placeringspolicy för Årjängs kommuns
pensionsmedelsförvaltning.
Yrkande
Katarina Johannesson (C) yrkar att ärendet bordläggs till fullmäktiges
sammanträde den 30 september.
Propositionsordning
Ordföranden tillfrågar fullmäktige om ärendet ska bordläggas eller avgöras
vid dagens sammanträde och finner att fullmäktige beslutat att bordlägga
ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september.

Expedieras till:
Ekonomichefen, kommunfullmäktigs beredning

Justerandes sign
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§ 99

2013-06-24

Dnr 7.13.04

Bokslut för Värmlands läns vårdförbund
Värmlands läns vårdförbund översänder bokslutshandlingar för behandling
och ställningstagande om ansvarsfrihet i ägarkommunernas
fullmäktigeförsamlingar.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stöd- och omsorgsnämnden för
yttrade. Stöd- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
Värmlands läns Vårdförbunds bokslut för 2012 godkänns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-04 § 124
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-05-20 § 159.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2013-05-07 § 76.
Bokslut 2012 för Värmlands läns Vårdförbund, ink 2013-04-05.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Värmlands läns Vårdförbunds bokslut för 2012 godkänns.
2. Styrelsen för Värmlands läns Vårdförbund beviljas ansvarsfrihet.

Rolf Emanuelsson (FP) deltog inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.

Expedieras till:
Stöd- och omsorgsnämnden, Värmlands läns vårdförbund

Justerandes sign
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§ 100

2013-06-24

Dnr 408.11.61

Utredning av framtida skolorganisation – nedläggning
av Bön och Blomskogs skolor samt högstadiet i
Töcksfors med tidsplan samt förändringar av
upptagningsområden
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.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 § 54 att återremittera ärendet för
ytterligare beredning.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-04 § 125
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-05-20 § 160.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 § 54.
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.
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
Katarina Johannesson (C) yrkar, med bifall av Daniel Schützer (S) och
Roland Kylén (C), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Stefan Moberg (KD) yrkar, med bifall av Magnus Andreasson (FP), KjellArne Ottosson (-), Robin Olsson (M), Lars Gustafsson (FP) och Agneta
Nilsson (KD), avslag till kommunstyrelsens förslag och att
kommunfullmäktige 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
lämnande 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 idag.
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.”
Magnus Andreasson (FP) yrkar i andra hand, med bifall av Kjell-Arne
Ottosson (-), Robin Olsson (M), Lars Gustafsson (FP) och Agneta Nilsson
(KD), att om fullmäktige i första röstningsomgången beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag så ska punkten 1 ändras så att Blomskogs skola
läggs ner 2014.
Propositionsordning
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot Stefan Mobergs (KD)
m.fl:s yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs enligt
följande voteringsproposition: Ja för KS förslag och Nej för Stefan Mobergs
yrkande. Voteringen utfaller med 23 röster för Ja och 14 röster för Nej.
Voteringen redovisas i en särskilt omröstningslista som bifogas protokollet
( § 100 a).
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Magnus
Andreassons (FP) m.fl:s yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat

Justerandes sign
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enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs enligt
följande voteringsproposition: Ja för kommunstyrelsens förslag och Nej för
Magnus Andreassons yrkande. Voteringen utfaller med 23 röster för Ja och
14 röster för Nej. Voteringen redovisas i en särskilt omröstningslista som
bifogas protokollet ( § 100 b).
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Blomskogs skola läggs ner hösten 2013. Silbodalskolans
upptagningsområde för förskoleklass och låg- och
mellanstadieklasser utvidgas till att omfatta nuvarande område
tillsammans med upptagningsområdet för Blomskogs skola samt
dåvarande upptagningsområdet för Lennartsfors skola från och med
höstterminen 2013. Skolbarnomsorg erbjuds i Årjäng.
2. Böns skola läggs ner hösten 2015. Töcksfors skolas
upptagningsområde för förskoleklass och låg- och
mellanstadieklasser utvidgas att omfatta nuvarande område
tillsammans med upptagningsområde för Böns skola.
Skolbarnomsorg erbjuds i Töcksfors från och med höstterminen
2015.
3. Samtliga högstadieelever börjar på den nya högstadieskolan i Årjäng
från och med höstterminen 2015. Silbodalskolans
upptagningsområde utvidgas då till att omfatta hela kommunen från
och med höstterminen 2015.
4. Barn- och utbildningsnämndens förslag till genomförandeplan
godkänns.
Reservation
Lars Gustafsson (FP), Magnus Andreasson (FP), Kjell-Arne Ottosson (-),
Maria Axelsson (FP), Kjell-Anders Dahlström (-), Bo Malm (-), Agneta
Nilsson (KD), Anna-Lena Knutsson (FP), Rolf Emanuelsson (FP), Stefan
Moberg (KD), Robin Olsson (M), Henrik Dahl (M), Torbjörn Resvik (M)
och Berndt Edvinsson (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Kjell-Anders Dahlström (-), Maria Axelsson (FP), Kjell-Arne Ottosson (-),
Robin Olsson (M), Anna-Lena Knutsson (FP), Lars Gustafsson (FP), Stefan
Moberg (KD) och Torbjörn Resvik (M) motiverar sin reservation skriftligen.
Motiveringen bifogas.

Expedieras till:
BUN, skolchef, kommunchef, ekonomichef

Justerandes sign
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§ 101

2013-06-24

Dnr 266.12.04

Budget 2014-2016
Enligt beslutad tidsplan för budgetarbetet 2014-2016 skall
kommunfullmäktige den 24 juni fatta beslut om budget 2014 samt
flersårsplan 2015-2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 mars 2013 lagt förslag på
investeringsutrymme enligt följande:
År 2014: 68,5 mkr
År 2015: 56,8 mkr
År 2016: 25 mkr
Beslutsunderlag
Nya alliansens budgetförslag, daterat 2013-06-11
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-11 § 127
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-06-04 § 169.
Budgetunderlag efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2013-05-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-03-26 § 95.
Yrkanden
Lars Gustafsson (FP) yrkar, med bifall av Stefan Moberg (KD) och Robin
Olsson (M), att kommunfullmäktige ska besluta enligt Nya alliansens
budgetförslag, daterat 2013-06-11.
Katarina Johannesson (C) yrkar, med bifall av Daniel Schützer (S), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Katarina Johannesson (C) yrkar vidare ett tillägg enligt följande:
Investeringsbudgeten 2014 fastställs till 68 500 tkr, Investeringsbudgeten
2015 och 2016 fastställs till 56 800 tkr respektive 25 000 tkr.
Stefan Moberg (KD) yrkar i andra hand, att om fullmäktige i första
röstningsomgången beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag så ska
datumet i punkten 2 under rubriken Den fortsatta budgetprocessen ändras till
den 30 september.
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Propositionsordning
Ordföranden tillfrågar först fullmäktige om de kan godkänna att Katarina
Johannessons tilläggsyrkande och kommunstyrelsens förslag i propositionen
behandlas som ett förslag och finner att fullmäktige godkänner ett sådant
förfarande.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och Katarina
Johannessons tilläggsyrkande mot Lars Gustafssons (FP) m.fl:s yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag och
Katarina Johannessons tilläggsyrkande.
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och Katarina
Johannessons tilläggsyrkande mot Stefan Mobergs (KD) yrkande och finner
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag och
Katarina Johannessons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Budget 2014

1. Driftsplan 2014 fastställs till
Nämnd/styrelse

Tkr

- Barn och utbildningsnämnden

222 308 tkr

- Stöd- och omsorgsnämnden

182 247 tkr

- Kultur- och fritidsnämnden

18 804 tkr

- Kommunstyrelsen

73 297 tkr

- Bygg- och miljönämnden

2 457 tkr

Justering finans drift

12 000 tkr

Summa

511 113 tkr

Avgår internredovisning

-46 079 tkr

Avskrivningar

30 900 tkr

Verksamhetens nettokostnader

495 934 tkr

2. Ett effektiviseringsmål med 1 % har arbetats in i ramtilldelningen.
3. I budgetförutsättningarna inkluderas regeringens förslag till
kostnadsutjämningsmodell.
4. Skattesatsen för år 2014 fastställs till 22,45 kr.

Justerandes sign
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5. Låneramen utökas med 33 mkr från föregående år till 268 mkr.
6. Årets resultat budgeteras till 6 649 tkr.
7. De finansiella målen för år 2014 fastställs till 1,3 %
8. Verksamhetsmålen för 2014 fastställs.
9. Stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förstärka individ- och
familjeomsorgen
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Årjängs kommun kan
förbättra arbetet med arbetslösa ungdomar
11. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att söka extern finansiering
till projektet ”Årjäng – en cykelvänlig kommun”
12. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till
ökat utbud vid våra fritidsgårdar inom befintliga ramar
13. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med
skolans personal se över ÅGY-skolans uppdrag
14. Investeringsbudgeten 2014 fastställs till 68 500 tkr.
Flerårsplan 2015 – 2016

1. Flerårsplan för drift åren 2015 – 2016 fastställs till

Justerandes sign

Nämnd/styrelse

2015(tkr)

2016 (tkr)

Kommunstyrelsen

72 574

71 858

Bygg- o miljönämnden

2 432

2 408

Kultur- o fritidsnämnden

18 614

18 426

Barn- o utbildningsnämnden

217 717

213 568

Stöd- och omsorgsnämnden

172 505

170 781

Justering finans drift

12 100

12 700

Ökning ram nämnd

20 600

41 069

Summa

516 542

530 810

Avgår internredovisning

- 46 079

- 46 079

Avskrivningar

33 000

34 700

Verksamhetens nettokostnad

503 463

519 431

Utdragsbestyrkande
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2. Ett effektiviseringsmål med 1 % har arbetats in i ramtilldelningen för
åren 2015 – 2016.
3. I budgetförutsättningarna inkluderas regeringens förslag till kostnadsutjämningsmodell.
4. Stöd- och omsorgsnämndens ram för 2015 är justerad med hänsyn till
kommande upphandling av särskilt boende.
5. De finansiella målen för 2015 – 2016 fastställs till 2,1 % respektive
2,1 %.
6. Investeringsbudgeten 2015 och 2016 fastställs till 56 800 tkr
respektive 25 000 tkr.
Den fortsatta budgetprocessen

1. Nämnderna skall besluta om detaljbudget avseende driften åren 2014
– 2016 senast den 30 augusti 2013.
2. Nämnderna skall upprätta förslag till investeringsbudget för åren
2014 – 2016 senast den 30 augusti 2013.
Reservation
Lars Gustafsson (FP), Magnus Andreasson (FP), Kjell-Arne Ottosson (-),
Maria Axelsson (FP), Kjell-Anders Dahlström (-), Bo Malm (-), Agneta
Nilsson (KD), Anna-Lena Knutsson (FP), Rolf Emanuelsson (FP), Stefan
Moberg (KD), Robin Olsson (M), Henrik Dahl (M), Torbjörn Resvik (M)
och Berndt Edvinsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP), Stefan Moberg (KD) och
Torbjörn Resvik (M) motiverar sin reservation skriftligen. Motiveringen
bifogas.

Expedieras till:
Respektive nämnd, kommunchef, ekonomichef
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§ 102

2013-06-24

Dnr 36.13.11

Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Värmlands län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige
från och med den 13 maj till och med den 31 oktober 2014.
Parti: Arbetarpartiet- Socialdemokraterna
Ny ersättare: Annelie Heed
Avgången ersättare: Therese Sjöstedt
Beslutsunderlag
Protokoll från länsstyrelsen i Värmland, daterat 2013-05-13
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 103

2013-06-24

Dnr 158.13.11

Val av ny 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige
efter Gunilla Svantorp (S)
Tidigare 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige, Gunilla Svantorp (S),
har utsetts till 1:a vice ordförande. Ny 2:a vice ordförande ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2012-06-24 § 16
Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27§ 84
Valberedningens förslag till beslut 2013-06-24 §
Yrkanden
Anna-Lena Knutsson (FP) yrkar att Stefan Moberg (KD) utses till 2:a vice
ordförande i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer valberedningens förslag mot Anna-Lena Knutssons
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt valberedningens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till ny 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige intill mandatperiodens
utgång 2014 utses:
Esbjörn Andersson (M), Västra Viker Högen, 672 94 Årjäng
Reservation
Lars Gustafsson (FP), Magnus Andreasson (FP), Kjell-Arne Ottosson (-),
Maria Axelsson (FP), Kjell-Anders Dahlström (-), Bo Malm (-), Agneta
Nilsson (KD), Anna-Lena Knutsson (FP), Rolf Emanuelsson (FP), Stefan
Moberg (KD), Robin Olsson (M), Henrik Dahl (M), Torbjörn Resvik (M)
och Berndt Edvinsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till:
Esbjörn Andersson, kommunarkivarie

Justerandes sign
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§ 104

2013-06-24

Dnr 175.13.11

Val av ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter
Björn Karlsson (S)
Tidigare ersättare i bygg- och miljönämnden, Björn Karlsson (S), har utsetts
till ordinarie ledamot. Ny ersättare ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2013-06-24 § 17
Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 § 83
Valberedningens förslag till beslut 2013-06-24 §
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till ny ersättare i bygg- och miljönämnden intill mandatperiodens utgång
2014 utses:
Mårten Karlsson (S), Kärrstigen 11, 672 31 Årjäng

Kopia till:
Mårten Karlsson, kommunarkivarien

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

2013-06-24

Dnr 228.13.11

Begäran om entledigande från uppdragen som
nämndeman i Värmlands tingsrätt och styrelseledamot
i Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), Alf
Davidsson (M)
Alf Davidsson (M) begär om entledigande från uppdragen som nämndeman i
Värmlands tingsrätt och styrelseledamot i Stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ).
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, daterat 2013-06-10
Kommunfullmäktiges beslut
Alf Davidsson (M) entledigas från sina uppdrag som nämndeman i
Värmlands tingsrätt och styrelseledamot i Stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ).

Expedieras till:
Alf Davidsson, Värmlands tingsrätt, DVVJ

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

2013-06-24

Dnr 228.13.11

Val av ny nämndeman i Värmlands tingsrätt efter Alf
Davidsson (M)
Alf Davidsson (M) har begärt om entledigande från sitt uppdrag som
nämndeman i Värmlands tingsrätt. Ny nämndeman ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2013-06-24 § 18
Yrkande
Henrik Dahl (M) yrkar att Jessica Danielsson (M) utses till ny nämndeman i
Värmlands tingsrätt.
Propositionsordning
Ordförande tillfrågar fullmäktige om ärendet ska återremitteras enligt
valberedningens förslag eller avgöras idag och finner att fullmäktige beslutat
att återemittera ärendet för ytterligare beredning.
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Ärendet återemitteras för ytterligare beredning.
Reservation
Henrik Dahl (M) reserverade sig mot beslutet.

Kopia till:
Valberedningen
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Utdragsbestyrkande
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§ 107

2013-06-24

Dnr 228.13.11

Val av ny ledamot i styrelsen för Stiftelsens Dal Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ) efter Alf Davidsson (M)
Alf Davidsson (M) har begärt om entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i styrelsen för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ). Ny
ledamot ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2013-06-24 § 19
Yrkande
Henrik Dahl (M) yrkar att Torbjörn Resvik (M) utses till ledamot i styrelsen
för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
Propositionsordning
Ordförande tillfrågar fullmäktige om ärendet ska återremitteras enligt
valberedningens förslag eller avgöras idag och finner att fullmäktige beslutat
att återemittera ärendet för ytterligare beredning.
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Ärendet återemitteras för ytterligare beredning.

Kopia till:
Valberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-06-24

§ 108

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 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 109

2013-06-24

Dnr 254.13.10

Interpellation från Robin Olsson (M) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande, Annika Holmstrand
(C), om barnens bästa i samband med förslag till
nedläggning av Blomskogs skola
Robin Olsson (M) ställer en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande, Annika Holmstrand (C), om barnens bästa
i samband med förslag till nedläggning av Blomskogs skola.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2013-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Protokollsanteckning från Robin Olsson (M): Med tanke på att ärendet
interpellationen gäller avgjordes idag anser jag att i respekt borde
interpellationen ha besvarats vid dagens möte.
Protokollsanteckning från Annika Holmstrand (C): Ärendet om en framtida
skolorganisation har varit aktuell och har handlagts under en längre period. I
februari 2012 tillsattes en parlamentarisk utredning för att förutsättningslöst
se över hur en hållbar skolorganisation kan se ut. Att då inkomma med en
interpellation arbetsdagen innan KF´s möte i denna så omfattande och svåra
fråga kan inte anses vara seriöst. Det kan inte heller anses vara respektfullt
handlat mot den som interpellationen ställts till.

Expedieras till:
Robin Olsson, Annika Holmstrand, kommunfullmäktiges beredning
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§ 110

2013-06-24

Dnr 253.13.10

Interpellation från Robin Olsson (M) till
kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson
(C), om barnperspektivet i samband med förslaget till
nedläggning av Blomskogs skola
Robin Olsson (M) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande,
Katarina Johannesson (C), om barnperspektivet i samband med förslaget till
nedläggning av Blomskogs skola.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2016-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Protokollsanteckning från Robin Olsson (M): Med tanke på att ärendet
interpellationen gäller avgjordes idag anser jag att i respekt borde
interpellationen ha besvarats vid dagens möte.
Protokollsanteckning från Katarina Johannesson (C): Ärendet om en
framtida skolorganisation har varit aktuell och har handlagts under en längre
period. I februari 2012 tillsattes en parlamentarisk utredning för att
förutsättningslöst se över hur en hållbar skolorganisation kan se ut. Att då
inkomma med en interpellation arbetsdagen innan KF´s möte i denna så
omfattande och svåra fråga kan inte anses vara seriöst. Det kan inte heller
anses vara respektfullt handlat mot den som interpellationen ställts till.

Expedieras till:
Robin Olsson, Katarina Johannesson, kommunfullmäktiges beredning
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§ 111

2013-06-24

Dnr 252.13.10

Interpellation från Lars Gustafsson (FP) till
kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson
(C), om beredning av ärendet ”Utredning av framtida
skolorganisation”
Lars Gustafsson (FP) ställer en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande, Katarina Johannesson (C), om beredning av ärendet ”Utredning
av framtida skolorganisation”.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2013-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas

Protokollsanteckning från Lars Gustafsson (FP): Med tanke på att ärendet
interpellationen gäller avgjordes idag anser jag att i respekt borde
interpellationen ha besvarats vid dagens möte.
Protokollsanteckning från Katarina Johannesson (C): Ärendet om en
framtida skolorganisation har varit aktuell och har handlagts under en längre
period. I februari 2012 tillsattes en parlamentarisk utredning för att
förutsättningslöst se över hur en hållbar skolorganisation kan se ut. Att då
inkomma med en interpellation arbetsdagen innan KF´s möte i denna så
omfattande och svåra fråga kan inte anses vara seriöst. Det kan inte heller
anses vara respektfullt handlat mot den som interpellationen ställts till.

Expedieras till:
Lars Gustafsson, Katarina Johannesson, kommunfullmäktiges beredning
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§ 112

2013-06-24

Dnr 251.13.10

Interpellation från Kjell-Arne Ottosson (-) till
kommunfullmäktiges ordförande, Kent Norman (C), om
beredning av ärendet ”Utredning av framtida
skolorganisation”
Kjell-Arne Ottosson (-) ställer en interpellation till kommunfullmäktiges
ordförande, Kent Norman (C), om beredning av ärendet ”Utredning av
framtida skolorganisation”.
Beslutsunderlag
Interpellation, daterad 2013-06-18
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.

Protokollsanteckning från Kjell-Arne Ottosson (-): Med tanke på att ärendet
interpellationen gäller avgjordes idag anser jag att i respekt borde
interpellationen ha besvarats vid dagens möte.

Expedieras till:
Kjell-Arne Ottosson, Kent Norman, kommunfullmäktiges beredning
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Sammanträdesdatum

2013-06-24

Kommunfullmäktige

Omröstningslista
Ledamöter
Torbjörn Resvik (M)
Roger Andersson (M)
Henrik Dahl (M)
Robin Olsson (M)
Katarina Johannesson (C)
Matts Wignell (C)
Bo Malm (-)
Kjell-Arne Ottosson (-)
Lisbeth Karlsson (C)
Kjell-Anders Dahlström (-)
Roland Kylén (C)
Annika Holmstrand (C)
Sven-Olof Sjödin (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)
Maurice Leroy (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Siv Ögren (S)
Daniel Markstedt (S)
Kerstin Fritiofsson (S)
Torgny Sjögren (S)
Inger Digrell (S)
Björn Karlsson (S)
Anders Erlandsson (V)
Bengt Fredriksson (NP)
Theres Tenman (NP)
Berndt Edvinsson (SD)
Presidiet:
Esbjörn Andersson (M)
Gunilla Svantorp (S)
Kent Norman (C)
Summa:
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X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X

X
X
X
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14
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§ 100 b
§
Ja Nej Avst Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
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X
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X
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§
Nej Avst Ja

Nej Avst

