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Sammanträdesdatum

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Nordiska travmuseet, Årjäng, kl 19.00-21.30, ajournering kl 21.00-21.05

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolistan sidan 2

Ersättare

Se närvarolistan sidan 2

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Katarina Lundin, kommunjurist
Linda Sydengen, ekonomichef § 149
Henrik Nilsson, ordförande Årjängs nät AB § 143
Annelie Pettersson, VD Årjängs nät AB §§ 143 och 144

Justerare
Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 29 oktober 2013 klockan 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Katarina Lundin

Ordförande
Kent Norman (C)

Esbjörn Andersson § 145

Justerare
Roger Andersson

Maurice Leroy

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-10-28

Datum då anslaget sätts upp

2013-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Lina Rådegård
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-11-20

142-159
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-10-28

Närvarolista
Ledamöter
Torbjörn Resvik (M)
Roger Andersson (M)
Henrik Dahl (M), ej § 144 och § 153
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) ej § 144 och § 153
Maurice Leroy (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Siv Ögren (S)
Inge Digrell (S)
Kerstin Fritiofsson (S)
Alexander Thorin (S)
Ulla-Kerstin Aronsson (S)
Torgny Sjögren (S)
Inger Digrell (S), ej § 153
Björn Karlsson (S), ej § 144 och § 153
Christian Dahlén (S)
Jeanette Persson (S)
Eia Liljegren-Palmaer (V), ej § 144 och § 153
Bengt Fredriksson (NP)
Theres Tenman (NP)
Trond Andersen (SD)
Presidiet:
Esbjörn Andersson (M), 2:a vice ordförande
Gunilla Svantorp (S), 1:a vice ordförande
Kent Norman (C), ordförande
Summa:

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare

Margareta Bryntesson (M) § 144 och § 153

Lotta Wignell (C)

Gertrud Berglund (C)

Magnus Andreasson (FP) ej § 144

Hans Karlsson (S) ej § 153

Mårten Karlsson (S)
Daniel Markstedt (S) ej § 144 och § 153

Nils-Erik Thorell (S)
Margaretha Helg (V) § 144 och § 153

Chriztian Hansson (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 142

Kommunalrådet informerar ................................................................................. 5
§ 143

Information om Årjängs nät AB ........................................................................... 6
§ 144 Dnr 308.13.04

Årjängs Nät AB – återställning av aktiekapitalet .................................................. 7
§ 145 Dnr 251.13.10

Interpellation från Kjell-Arne Ottosson (-) till kommunfullmäktiges
ordförande, Kent Norman (C), om beredning av ärendet ”Utredning av
framtida skolorganisation” ................................................................................... 9
§ 146 Dnr 315.13.70

Överenskommelse mellan kommunerna och Landstinget om personer
med psykisk funktionsnedsättning i Värmland ................................................... 11
§ 147 Dnr 229.12.04

Folkomröstning om förslaget att lägga ned Bön och Blomskogs skolor
– genomförande och resultat............................................................................. 12
§ 148 Dnr 26.13.04

Utlåtande avseende delårsrapport 2013............................................................ 13
§ 149 Dnr 26.13.04

Delårsbokslut per 2013-08-30 för Årjängs kommun .......................................... 14
§ 150 Dnr 266.12.04

Reviderad tidsplan budget 2014........................................................................ 16
§ 151 Dnr 329.13.04

Ombudgetering 2013 och 2014 för verksamheten skolmåltider ......................... 17
§ 152 Dnr 314.13.01

Sammanträdesdagar 2014 ................................................................................ 18
§ 153 Dnr 328.13.04

Återbetalning av premier för avtalsförsäkringar ................................................. 19
§ 154 Dnr 228.13.11

Val av ersättare i Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
efter Rolf Emanuelsson (FP) ............................................................................. 22
§ 155 Dnr 303.13.11

Val av ersättare i stöd- och omsorgsnämnden efter Margaretha Helg
(V) ..................................................................................................................... 23
§ 156 Dnr 348.13.31

Motion om alternativ trafiklösning istället för korsningen Västra
Fågelviksvägen-E18, Daniel Markstedt (S) ....................................................... 24
§ 157 Dnr 346.13.31

Motion om gamla kyrkbron i Töcksfors, Uno Halfvardsson (FP) ........................ 25
§ 158 Dnr 357. 13.50

Medborgarförslag om övergångsställe samt hastighetsbegränsning,
Sveavägen i Årjäng ........................................................................................... 26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-10-28

Kommunfullmäktige

§ 159 Dnr 231.13.11

Meddelande om ny ledamot och ersättare i fullmäktige ..................................... 27
§ 160 Dnr 303.13.11

Ny ledamot och ersättare i fullmäktige .............................................................. 28
§ 161

Redovisning av inkomna ärenden ..................................................................... 29

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-10-28

Kommunfullmäktige

§ 142

Kommunalrådet informerar
Kommunalrådet informerar om aktuella frågor enligt följande.

Justerandes sign

-

Arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg, ca 6 %, vilket är lägst i
Värmland. Ungdomsarbetslösheten uppgår till ca 10 %

-

Under sista kvartalet har det varit en nedgång i tillverkningsindustrin
och eventuellt kan varsel väntas. I övrigt ligger Årjäng på andra plats
i Värmland i föreningen Företagarnas utvärdering.

-

Under vecka 43 var det en företagsdag i kommunen med målsättning
att visa upp den Norge-kompetens som finns i kommunen. Vidare så
arbetar skolan med entreprenörskap och ett näringslivspolitiskt
program håller på att utarbetas.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-10-28

Kommunfullmäktige

§ 143

Information om Årjängs nät AB
Företrädare för Årjängs nät AB, VD Annelie Pettersson och
styrelsenordförande Henrik Nilsson, informerar om bolagets verksamhet och
ekonomiska ställning enligt följande.
Status på utbyggnaden av stamnät för fiber i kommunen:

-

Ca 17 mil av 25 mil är utbyggt

-

6 fiberföreningar samverkar med bolaget

-

1 300 anslutningar idag

-

Blåst ca 140 000 m fiberkabel

-

Svetsning pågår i Vatt-nets område

-

Hushåll installeras i Vatt-nets område

-

Tilldelningsbeslut har lämnats på kommunikationsoperatör

-

Driver idag ett EU-projekt för utbyggnad av stamnät i kommunen

-

Planerar för utbyggnad av statsnät i Årjängs tätort

Organisation Årjängs nät AB:

-

Årjängs kommun 100 % ägare, styrelse och VD

-

Styrs av bolagsordning och ägardirektiv

-

Affärsplan har upprättats

-

Samarbetar med 6 fiberföreningar i kommunen och även med
Tillväxtverket, kommunikationsoperatör

Ekonomi:

-

Aktiekapital på 100 tkr

-

Lån på 17,9 mnkr från kommunen

-

Total projektbudget på 36 mnkr

-

Driftkapital 0 kr

-

Investeringsfas på ca 3 år

Expedieras till:
Årjängs nät AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 144

2013-10-28

Dnr 308.13.04

Årjängs Nät AB – återställning av aktiekapitalet
Årsredovisningen för Årjängs Nät AB 2012 visar att bolagets egna kapital
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
Styrelsen har per den 23 augusti 2013 beslutat att upprätta en
kontrollbalansräkning och för innevarande år beräknas underskottet till
1 100 000 kr. Ägaren, Årjängs kommun, behöver därför återställa
aktiekapitalet med 1 200 000 kr.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till kommunstyrelsen, 2013-0930, för ytterligare beredning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-08 § 169
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-10-08 § 237.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 § 119.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-11 § 134
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-09-11 § 203.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-06
Underlag prognos 2013.
Årsredovisning för Årjängs Nät AB år 2012.
Yrkanden
Maurice Leroy (S) yrkar, med bifall av Katarina Johannesson (C), Roland
Kylén (C), Esbjörn Andersson (M), Annika Holmstrand (C), Margaretha
Helg (V), Karl-Erik Andersson (C), Margareta Bryntesson (M) och Marita
Arvidsson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Moberg (KD) yrkar, med bifall av Robin Olsson (M), avslag till
kommunstyrelsens förslag och att KF ger ÅNET möjlighet att bokföra upp
kostnader som sedan ska betalas av föreningarna som fordran. En fordran
som betalas tillbaka under 5 år. Att avtalet omförhandlas så att det
överensstämmer med ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-10-28

Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Mobergs yrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Årjängs Nät AB:s egna kapital återställs med 1 200 000 kr såsom
villkorat aktieägartillskott.
2. Finansiering sker via återbetalning från Fora av medel från AFAförsäkring.
Jäv
Kristina Kristiansson (S), Björn Karlsson (S), Daniel Markstedt (S), Eia
Liljegren-Palmaer (V), Magnus Andreasson (FP) och Henrik Dahl (M) deltar
inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Expedieras till:
Årjängs nät AB, ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145

2013-10-28

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”. Interpellationen lyder enligt följande.
”Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande
I kommunallagens femte kapitel §§ 26-32 finns de formella reglerna runt
beredningstvånget som gäller kommunfullmäktige. Det framgår tydligt att ett
ärende inte får tas upp till beslut om det inte är berett.
På kommunfullmäktige 2013-04-29 beslutades det att ärendet gällande
”Utredning av framtida skolorganisation” skulle återremitteras.
Motiveringen bestod av följande fyra punkter:
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.
(Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29 §54)
Med anledning av att endast punkten tre har genomförts sedan ärendet
återemitterades undrar jag på vilket sätt kommunfullmäktiges ordförande
anser att ärendet är berett och klart för beslut. Vidare undrar jag om
kommunfullmäktiges ordförande anser att återremissen har behandlats på ett
korrekt sätt.”
Interpellationen besvaras skriftligen av kommunfullmäktiges ordförande,
Kent Norman (C), vid dagens möte enligt följande.
”Svar på interpellation Kjell-Arne Ottosson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-10-28

Kjell-Arne Ottosson har i interpellation till kommunfullmäktige 2013-06-24
fråga på vilket sätt kommunfullmäktiges ordförande anser att återremissen
av ärendet gällande ”Utredning av framtida skolorganisation” är berett och
klart för beslut samt om kommunfullmäktiges ordförande anser att
återremissen har behandlats på ett korrekt sätt.
Enligt 26 § i KL ska ett ärende ha beretts av en nämnd vars verksamhet
ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Enligt 28 § ska styrelsen
alltid ges tillfälle att yttra sig i ärendet som har beretts av en nämnd. Ärendet
rörande skolans framtida organisation har beretts på det sätt som KL
föreskriver.
Det är kommunfullmäktige som avgör beredningens omfattning och kvalitet.
Kommunfullmäktige har genom sitt beslut den 24 juni 2013 ansett att
underlaget för beslutet varit tillförlitligt och ärendet allsidigt belyst och
därmed har frågan hanterats i enlighet med KL.
Årjäng 2013-09-26
Kent Norman”
Kjell-Arne Ottosson (-), Kent Norman (C) och Maurice Leroy (S) deltar i
överläggningarna.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 § 118
Interpellationssvar, daterat 2013-09-26
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24 § 112
Interpellation, daterad 2013-06-18
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen om interpellationen avslutas.

Expedieras till:
Kjell-Arne Ottosson, Kent Norman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 146

2013-10-28

Dnr 315.13.70

Överenskommelse mellan kommunerna och
Landstinget om personer med psykisk
funktionsnedsättning i Värmland
Kommunerna och Landstinget har en överenskommelse om personer med
psykisk funktionsnedsättning. Syftet med överenskommelsen är att
tydliggöra huvudmännens ansvar och underlätta samverkan mellan de olika
aktörerna som finns för den aktuella målgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-30 § 150
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-09-23 § 220
Stöd- och omsorgsnämndens ordförandes beslut, dat. 2013-09-06.
Revideringsförslag Överenskommelse personer med psykisk
funktionsnedsättning i Värmland.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Den reviderade överenskommelsen angående personer med psykisk
funktionsnedsättning i Värmland godkänns.

Expedieras till:
Stöd- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 147

2013-10-28

Dnr 229.12.04

Folkomröstning om förslaget att lägga ned Bön och
Blomskogs skolor – genomförande och resultat
Folkomröstningens genomförande och resultat ska redovisas till
kommunfullmäktige.
Folkomröstningen genomfördes den 9 juni 2013. Röstdeltagandet uppgick
till 51 %. Folkomröstningen gav följande resultat: 38,9 % röstade för en
nedläggning, 58,5 % röstade emot en nedläggning och 2,6 % avstod från att
ta ställning.
Omröstningen genomfördes med de öppettider och den bemanning som
gäller vid ordinarie val enligt fullmäktiges beslut.
Kostnaden för folkomröstningen beräknas uppgå till 350 000 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-08 § 155
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-08 § 235.
Valnämndens ordförande, kommunjuristens och administrativa chefens
tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-19.
Valnämndens protokoll 2013-06-12 § 28.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Protokollsanteckning:
Robin Olsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: Vi skulle ha följt
folkomröstningens resultat.
Expedieras till:
Valnämnden, valnämndens ordf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-10-28

Kommunfullmäktige

§ 148

Dnr 26.13.04

Utlåtande avseende delårsrapport 2013
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat
om för verksamhetsåret 2013.
Revisorerna har översiktligt granskat Årjängs kommuns delårsrapport per
2013-08-31. Det redovisade resultatet per 2013-08-31 är 9,8 mnkr. Det
prognosticerade helårsresultatet är 16,1 mnkr, vilket är 11,2 mnkr bättre än
budgeterat resultat. Revisorerna bedömer att balanskravet kommer att
uppfyllas.
Vidare bedöms att:
-

Innehållet i delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt
den kommunala redovisningslagen

-

Det prognosticerade resultatet är förenligt med det finansiella målet
för 2013

-

Det prognosticerade resultatet är förenligt med ett flertal av de
övergripande verksamhetsmålen som kommunfullmäktige fastställt

Beslutsunderlag
Utlåtande avseende delårsrapport, daterat 2013-10-11
Kommunfullmäktiges beslut
Utlåtandet läggs till handlingarna.

Expedieras till:
Revisorerna, Lars Dahlin PWC, nämnder och styrelsen, ekonomichefen

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§ 149

2013-10-28

Dnr 26.13.04

Delårsbokslut per 2013-08-30 för Årjängs kommun
Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat
på 16,1 mkr och det är en förbättring jämfört med budget med 11,2 mkr.
Resultatet inkluderar återbetalning av sjukförsäkringsavgift samt
avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och 2006 med 9,6 mkr.
Årjängs kommuns justerade resultat, dvs det resultat som är aktuellt vid
balanskravsavstämningen visar på +12,9 mkr. Hänsyn har här bland annat
tagits till realisationsvinster på 3,6 mkr som räknats bort från resultatet.
Jämfört med föregående år har verksamhetens nettokostnader prognostiserad
ökning med 4,8 mkr. Utvecklingen av verksamhetens nettokostnader dämpas
av återbetalningen av sjuk- och avgiftsbefrielseförsäkringarna. Våra intäkter
från skatter och bidrag förväntas öka med 15,9 mkr från föregående år, en
ökning som motsvarar 3,3 %. Detta är i stort sett i linje med
budgetförutsättningarna.
Nämndernas årsprognos pekar mot i stort sett en budget i balans. Dock ett
underskott med -0,2 tkr.
Årjängs Bostads AB redovisar ett underskott på -0,1mkr för perioden januari
– augusti och för helåret är prognosen ett överskott på + 0,2 mkr. Det av
kommunen fastställda avkastningskravet förväntas vara uppfyllt vid årets
slut.
Årjängs Nät AB har för perioden ett underskott med -0,1 mkr. Årsprognosen
visar ett underskott med -1,1 mkr.
Befolkningen visar en nedgång med -9 invånare sedan årsskiftet. Totalt bor
per sista augusti 9855 personer i Årjängs kommun.
Ekonomichefen, Linda Sydengen, redogjorde för delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-08 § 156
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-08 §
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-10Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Delårsbokslutet godkänns.

Justerandes sign
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2013-10-28

Expedieras till:
Nämnder och styrelsen, ÅBAB, Å-nät, ekonomichefen
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Kommunfullmäktige

§ 150

2013-10-28

Dnr 266.12.04

Reviderad tidsplan budget 2014
En reviderad tidsplan för budgetarbetet har tagits fram. Revidering har skett
på tidpunkt för budgetberedningens sammanträde avseende
investeringsbudget 2014 – 2016 samt kommunfullmäktiges beslut om
investeringsbudget för 2014 – 2016.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-08 § 160
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-09-16 § 213.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-13.
Reviderad tidsplan budgetarbete.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Reviderat förslag till tidsplan för budgetarbetet godkänns.

Expedieras till:
Ekonomichefen

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§ 151

2013-10-28

Dnr 329.13.04

Ombudgetering 2013 och 2014 för verksamheten
skolmåltider
Det har tidigare beslutats att all kost- och lokalvårdsverksamhet ska
centraliseras till samhällsbyggnadsavdelningen för en samlad hantering
under en kost- och lokalvårdschef. Personalansvaret för de anställda har
redan överförts från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsavdelningen. Medel för verksamheten behöver nu flyttas
från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-08 § 163
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-09-23 § 218
Förvaltningsekonomen och kost- och lokalvårdschefens tjänsteskrivelse, dat.
2013-09-17.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Medel om 5 700 900 kr för budgetåret 2013 ombudgeteras från barnoch utbildningsnämnden till kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsavdelning för verksamheten 4601 Skolmåltider.
2. Medel om 5 808 100 kr för budgetåret 2014 ombudgeteras från barnoch utbildningsnämnden till kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsavdelning för verksamheten 4601 Skolmåltider.

Expedieras till:
Kost- och lokalvårdschef, förvaltningsekonomer BUN och KS
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§ 152

Dnr 314.13.01

Sammanträdesdagar 2014
Administrativa avdelningens förslag på sammanträdedagar 2014 bygger på
en sammanträdescykel enligt nedan:
Vecka 1:

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden

Vecka 2:

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott, stöd- och
omsorgsnämndens arbetsutskott

Vecka 3:

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsens arbetsutskott, byggoch miljönämndens arbetsutskott

Vecka 4:

Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
stöd- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-08 § 164
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-09-23 § 219.
Administrativ chefs tjänsteskrivelse resp. yttrande, dat. 2013-09-13.
Förslag på sammanträdesdagar 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1. Upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år
2014 antas.
2. Övriga nämnder uppmanas att anta förslaget till sammanträdesdagar
för år 2014.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2014
antas.

Expedieras till:
Administrativa chefen
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§ 153

2013-10-28

Dnr 328.13.04

Återbetalning av premier för avtalsförsäkringar
Styrelsen för AFA försäkring har den 3 september 2013 fattat beslut om att
återbetala inbetalda premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen
avseende år 2005 och 2006. Bakgrunden är den mycket kraftiga nedgången i
långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Beloppet som återbetalas
till Årjängs kommun är 9 690 143 kr.
Efter tidigare diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott har följande
punkter fastslagits till hur de återbetalda premierna skall användas:
Underhållskostnader på kommunens fastigheter: 1 900 000 kr.

Samhällsbyggnadsavdelningen har inventerat behovet av underhåll av
fastigheter och tidigarelägger härmed en del av underhållsbehovet som
annars senare skulle ha inneburit kostnader för kommunen.
Återställningskostnad för lägenheter i ÅBAB.s regi 1 260 000 kr.

Kommunen är i enlighet med hyresavtal skyldiga att återställa lägenheterna
på Bögatan 36 i Töcksfors som förra året inhyste förskoleverksamhet.
Återställa aktiekapital i Årjängs nät AB 1 200 000 kr.

I ett tidigare ärende har KS lagt ett förslag till beslut gällande återställelse av
aktiekapitalet i kommunens bolag Årjängs nät AB. Summan skall täcka
underskottet som uppkom under år 2012 samt prognostiserat underskott
innevarande år.
Villkorat aktieägarkapital till Årjängs Nät AB 4 900 000 kr.

Kommunens bolag kommer enligt bolagets prognos att under åren 2014 till
2017 ha behov av utökat aktiekapital med totalt 10,4 mkr. Åren därefter
med början 2018 har bolaget prognostiserat med överskott. Det villkorade
aktieägarkapitalet täcker ca hälften av bolagets behov av utökat aktiekapital.
Villkorade aktieägartillskott skall normalt betalas tillbaka när det finns
balanserade vinstmedel i aktiebolaget
Bidrag till Servicenavet 40 000 kr

Bidrag till en IT-stödd samhällsservice på landsbygden.
Bidrag till automatstation Lennartsfors 200 000 kr

Bidrag för att upprätthålla drivmedelsförsörjningen i Lennartsfors
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Bidrag till Grensekommiteèn 25 000 kr

Bidrag till utredning av höghastighetståg mellan Oslo-Stockholm
Bidrag till Folkets Hus 100 000 kr.

Bidrag till digitalisering.
Till resultatet 65 143 kr

Resterande intäkt tillförs årets resultat
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-08 § 168
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-08 § 240.
Ekonomichefens yttrande, dat. 2013-10-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-09-23 § 224.
Ekonomichefens yttrande, dat. 2013-09-17.
Yrkanden
Katarina Johannesson (C) yrkar, med bifall av Annika Holmstrand (C),
Maurice Leroy (S), Esbjörn Andersson (M), Margareta Bryntesson (M),
Margaretha Helg (V), Roland Kylén (C) och Karl-Erik Andersson (C), bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Robin Olsson (M) yrkar, med bifall av Lars Gustafsson (FP), Kjell-Arne
Ottosson (-), Stefan Moberg (KD), Anna-Lena Knutsson (FP), Torbjörn
Resvik (M), Gertrud Berglund (-), Agneta Nilsson (KD) och Bo Malm (-),
att kommunfullmäktige ska besluta enligt följande:
-

Pengar 4,9 miljoner ska användas till att stärka Årjängs Bostads AB

-

Årjängs nät AB och de fiberföreningarna där avtal tecknats
gemensamt diskuterar hur den långsiktiga lösningen/finansieringen
skall se ut.

I övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot
Robin Olssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Förslaget godkänns.
2. Ramförstärkning görs till kommunstyrelsen med 3 525 000 kr för
budgetåret 2013. Detta skall täcka underhållskostnader på
kommunens fastigheter, återställningskostnader för lägenheter i
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ÅBAB:s regi, bidrag till projekten; servicenavet, automatstation
Lennartsfors och Grensekommiteén samt bidrag till Folkets Hus.
3. För bidrag till automatstation Lennartsfors ska bestämmelserna om
återkrav och uppsägning när det gäller investeringsbidrag §§ 35-39 i
” Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service” gälla.
Jäv
Kristina Kristiansson (S), Björn Karlsson (S), Daniel Markstedt (S), Inger
Digrell (S), Hans Karlsson (S), Eia Liljegren-Palmaer (V) och Henrik Dahl
(M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Robin Olsson (M) reserverade sig mot beslutet och lämnade en skriftlig
förklaringar enligt följande: ”Vår uppfattning är att medlen 4.9 miljoner från
AFA-försäkringen i första hand skall användas för andra ändamål.
I vårt fall borde dessa pengar användas till att stärka Årjängs Bostads AB så
att nya hyreslägenheter kan byggas i Årjängs kommun.
Vi har inget emot att Årjängs Nät AB:s balansräkning rättas till. Som vi
tolkat informationen i samband med bolagets uppstart byggde lösningen på
att denna verksamhet inte skulle finansieras via skattsedeln. Om
finansieringsmodellen ändras bör information skickas ut till de
fiberföreningarna där avtal tecknats. Tillsammans bör det diskuteras hur den
långsiktiga lösningen/finansieringen skall se ut.”
Expedieras till:
Ekonomichefen
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§ 154

2013-10-28

Dnr 228.13.11

Val av ersättare i Stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ) efter Rolf Emanuelsson (FP)
Tidigare ersättaren i DVVJ, Rolf Emanuelsson (FP), har 2013-09-30 valts till
ordinarie ledamot i stiftelsen. Ny ersättare ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2013-10-28 § 29
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 § 131
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i styrelsen för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
(DVVJ) efter Rolf Emanuelsson (FP) intill mandatperiodens utgång 2014
utses:
Torbjörn Resvik (M), Stenbyn Nystuga, 670 10 Töcksfors

Expedieras till:
Stiftelsen DVVJ, Torbjörn Resvik, adm avd
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§ 155

2013-10-28

Dnr 303.13.11

Val av ersättare i stöd- och omsorgsnämnden efter
Margaretha Helg (V)
Tidigare ersättaren i stöd- och omsorgsnämnden, Margaretha Helg (V), har
2013-09-30 valts till ordinarie ledamot i nämnden. Ny ersättare ska utses.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2013-10-28 § 30
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30 § 137
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till ny ersättare i stöd- och omsorgsnämnden efter Margaretha Helg (V)
intill mandatperiodens utgång 2014 utses:
Kristina Kristiansson (S), Hög Eneberga Gård, 672 93 Årjäng

Expedieras till:
Stöd- och omsorgsnämnden, Kristina Kristiansson, adm avd
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§ 156

2013-10-28

Dnr 348.13.31

Motion om alternativ trafiklösning istället för
korsningen Västra Fågelviksvägen-E18, Daniel
Markstedt (S)
Daniel Markstedt (S) väcker en motion om alternativ trafiklösning istället för
korsningen Västra Fågelviksvägen-E18. Han menar att man ska undersöka
alternativet att helt stänga korsningen Västra Fågelviksvägen-E18 och istället
anlägga en väg från Västra Fågelvik, söder om skolan, via en bro över
kanalen och därefter ansluta till Älverudsvägen och vägkorsningen vid
Töcksfors shoppingcenter.
Daniel Markstedt framför bl a, att en sådan lösning inte skulle kräva dyra
och trafikstörande ombyggnationer av E18 och inte heller medföra höga
vallar vid kyrkan. En annan fördel är att trafiken leds bort från området kring
skolan.
Han föreslår att kommunfullmäktige verkar för att förslaget att dra en ny väg
enligt ovan utreds på lämpligt sätt.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2013-10-01
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Expedieras till:
Daniel Markstedt, KS beredning
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§ 157

2013-10-28

Dnr 346.13.31

Motion om gamla kyrkbron i Töcksfors, Uno
Halfvardsson (FP)
Uno Halfvardsson (FP) väcker en motion om gamla kyrkbron i Töcksfors.
Han framför att alltfler vuxna och barn kommer att använda bron i och med
att bostadsområdet Prästnäset och Handelsparken byggs ut. Tidigare har
kommunen bytt ut delar av bron som byggdes av Dalslands kanal AB. Nu
börjar räcken och själva bron att angripas av rost och behöver åtgärdas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Uno Halfvardsson att:
Årjängs kommun tar kontakt med Dalslands Kanal AB och beslutar att med
gemensamma insatser åtgärda de uppenbara bristerna som finns på denna
nödvändiga bro.
Dessutom firar kanalen 150 år under 2015 och inför detta firande måste bron
fungera bra.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2013-09-30
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Expedieras till:
Uno Halfvardsson, KS beredning
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§ 158

2013-10-28

Dnr 357. 13.50

Medborgarförslag om övergångsställe samt
hastighetsbegränsning, Sveavägen i Årjäng
Ingmar Danielsson väcker ett medborgarförslag om övergångsställe och
hastighetsbegräsning på Sveavägen i Årjäng.
Han föreslår att ett övergångsställe målas och skyltas upp mellan
parkeringen på norra sidan Sveavägen och Missionskyrkans infart. Detta
motiveras av trafiksäkerhetsskäl, menar han.
Vidare föreslår Ingmar Danielsson att hela Sveavägen ska hastighetsbegränsas till 30 km/tim. Idag börjar 30-zonen först ett par hundra meter från
rondellen. På återstående del av vägen finns många utfarter som motiverar
lägre hastighet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2013-10-10
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Expedieras till:
Ingmar Danielsson, KS beredning
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§ 159

2013-10-28

Dnr 231.13.11

Meddelande om ny ledamot och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen i Värmland har utsett ny ledamot och ersättare i fullmäktige.
Avgången ledamot: Sören Rundin (S)
Ny ledamot: Christian Dahlén (S)
Ny ersättare: Inga-Lill Klason (S)
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll, daterat 2013-10-11
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 160

2013-10-28

Dnr 303.13.11

Ny ledamot och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen i Värmland har utsett ny ledamot och ersättare i fullmäktige.
Avgången ledamot: Anne Marie Lindberg (S)
Ny ledamot: Jeanette Persson (S)
Ny ersättare: Nils-Erik Thorell (S)
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll, daterat 2013-10-11
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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2013-10-28

§ 161

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 läggs till handlingarna.
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Omröstningslista
§
Ledamöter
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
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