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Sammanträdesdatum

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Plats och tid

IOGT-NTO-lokalen, Årjäng, kl 19.00 – 19.45

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolistan sidan 2

Ersättare

Se närvarolistan sidan 2

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Lina Rådegård, administrativ chef

Justerare
Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 29 november 2013

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lina Rådegård

Ordförande
Gunilla Svantorp (S)
Justerare
Inger Digrell (S)

Margareta Bryntesson (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-11-25

Datum då anslaget sätts upp

2013-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-12-23
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-25

Närvarolista
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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 (C)
Roland Kylén (C)
Annika Holmstrand (C)
Karl-Erik Andersson (C)
Uno Halfvardsson (FP)
Maria Axelsson (FP)
Lars Gustafsson (FP)
Anna-Lena Knutsson (FP)
Rolf Emanuelsson (FP)
Stefan Moberg (KD)
Agneta Nilsson (KD)
Daniel Schützer (S)
Kristina Kristiansson (S)
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)
Björn Karlsson (S)
Christian Dahlén (S)
Jeanetta Persson (S)
Eia Liljegren-Palmaer (V)
Bengt Fredriksson (NP)
Theres Tenman (NP)
Trond Andersen (SD)

Margareta Bryntesson (M)

Gertrud Berglund (-)

Sven-Olof Sjödin (C)

Daniel Markstedt (S)
Nils-Erik Thorell (S)

Annelie Heed (S)
Mårten Karlsson (S)

Presidiet:
Esbjörn Andersson (M)
Gunilla Svantorp, v ordf (S)

Kent Norman (C)

Peter Ring (C)
Totalt
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Sammanträdesdatum

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 162 Dnr

Kommunalrådet informerar ................................................................................. 4
163

Dnr 139.13.00

Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2012 ........................... 5
§ 164 Dnr 266.12.04

Budget för Årjängs kommun 2014. Begäran om ramförstärkning från
bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen ................................................ 6
§ 165 Dnr 266.12.04

Investeringsbudget 2014 – 2016 för Årjängs kommun......................................... 8
§ 166 Dnr 401.09.35

Utbyggnad Töcksfors reningsverk ..................................................................... 10
§ 167 Dnr 130.12.21

Detaljplan Silbodalskolan – antagande ............................................................. 11
§ 168 Dnr 338.13.02

Övergripande lönekartläggning och analys i Årjängs kommun 2013 –
2016 samt handlingsplan för jämställda löner ................................................... 12
§ 169 Dnr 337.13.02

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 – 2016 ......................................... 13
§ 170 Dnr 393.09.02

Chef och ledarpolicy – revidering ...................................................................... 14
§ 171

Redovisning av inkomna ärenden ..................................................................... 15
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Sammanträdesdatum

2013-11-25

Kommunfullmäktige

§ 162

Dnr

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerar om
aktuella frågor enligt följande:
-

Migrationsverkets asylmottagning på Sommarviks camping. Det bor i
dagsläget ca 150 asylsökande på området. Det har bildats en
samordningsgrupp med bland annat Svenska kyrkan,
Missionsförsamlingen och Röda korset som är engagerade i att
arrangera aktiviteter för de asylsökande.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

163

2013-11-25

Dnr 139.13.00

Granskning av revisorernas räkenskaper och
förvaltning 2012
Enligt 11 § i Revisionsreglemente för Årjängs kommun, skall revisorernas
räkenskaper och förvaltning granskas av KF:s presidium.
Revisionen i Årjängs kommun har under år 2012 utförts av fem
förtroendevalda revisorer. Verksamheten omfattar också revisionsmedverkan
från PWC, Karlstad.
Kommunfullmäktiges presidium har denna dag utfört slutlig revision av
revisorernas ekonomi och förvaltning för år 2012. Presidiet har dessutom
fortlöpande fört diskussioner med och erhållit information om revisorernas
verksamhet (granskningsinsatser) under år 2012.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges ordförandes förslag till beslut, daterat 2013-10-23
Presidiets beslut, daterat 2013-02-22
Kommunfullmäktiges beslut
Granskningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
KF: s presidium, revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 164

2013-11-25

Dnr 266.12.04

Budget för Årjängs kommun 2014. Begäran om
ramförstärkning från bygg- och miljönämnden samt
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige fattade den 24 juni beslut om ramtilldelning till
Kommunstyrelsen för 2014 med 73 297 tkr vilket innebar en ökning av
budgetramen med +2 280 tkr i jämförelse med 2013 års budget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lagt ett förslag till beslut att äska om
ramförstärkning för 2014 med+ 1 467 tkr. I upprättad detaljbudget för
Kommunstyrelsen återfinns försäljning av fastigheter. Detta leder till lägre
avskrivningar och finansiella kostnader för kommunen, totalt med -437 tkr.
Kommunfullmäktige fattade den 24 juni beslut om ramtilldelning till Byggoch miljönämnden för 2014 med 2 457 tkr vilket innebar en minskning av
budgetramen med -107 tkr i jämförelse med 2013 års budget. Bygg- och
miljönämnden har fattat beslut att äska om ramförstärkning för 2014 med
+200 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-05 § 174
Bygg- och miljönämndens sammanträdesprotokoll § 99
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll § 225 och § 256.
Ekonomichefens yttrande 2013-10-29
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens ram för 2014 revideras med +1 467 tkr till 74 764
tkr
2. Bygg- och miljönämndens ram för 2014 revideras med +200 tkr till
2657 tkr
3. Budgeterad avskrivningskostnad för 2014 revideras med -237 tkr till
30 663 tkr
4. Budgeterad finansiella kostnad för 2014 revideras med -200 tkr till
9 600 tkr
5. Budgeterade resultat för år 2014 revideras med -1230 tkr till +5419
tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-11-25

6. Budgeterat finansiellt mål för 2014 revideras med 0,2 % till +1,1 %

Expedieras till:
Ekonomichefen, förvaltningsekonom KS, BOM, bygg- och miljöchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(15)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 165

2013-11-25

Dnr 266.12.04

Investeringsbudget 2014 – 2016 för Årjängs kommun
Beslutat investeringsutrymme enligt Kommunfullmäktige den 24 juni är
68 470 tkr för 2014, 56 830 tkr för 2015 och 25 000 tkr för 2016. Dessa
investeringsutrymmen fastställer också budgetförutsättningarna för
avskrivningar och finansiella kostnader.
Av underlaget Flerårsplan investeringar 2014-2016 framgår äskanden från
nämnder och riktlinjer från budgetberedningen (Ksau). Totalt
investeringsutrymme enligt underlaget uppgår till 63 820 tkr för 2014,
90 455 tkr för 2015 och 23 370 tkr för 2016. Investeringsunderlaget är
utarbetat på projektnivå.
En differens föreligger mellan beslutat investeringsutrymme och underlag
Flerårsplan investeringar 2014-2016. Differensen är -4650 tkr för 2014,
+33 625 tkr för 2015 och -1630 tkr för 2016.
Den differens som uppstår för 2015 innebär att det budgeterade resultatet för
2015 och 2016 försämras på grund av högre avskrivningar och finansiella
kostnader i jämförelse med den flerårsplan som KF fattade beslut om den 24
juni.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-05 § 175
Flerårsplan investering 2014-2016 daterat den 29 okt 2013.
Ksau:s beslut §§ 251 och §§252
Ekonomichefens yttrande 2013-10-29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-11-05 § 263
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-10-22 § 251.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-10-08 § 234.
Yrkande
Katarina Johannesson (C) yrkar, med bifall av Anna-Lena Knutsson (FP),
Robin Olsson (M), Lars Gustafsson (FP), Roland Kylén (C) samt Torgny
Sjögren (S), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-25

Tilläggsyrkande
Robin Olsson (M) yrkar, med bifall av Lars Gustafsson (FP), att en punkt 7
läggs till i beslutet att projektnamnet på investeringsprojektet avseende
Silbodalskolan ska vara om- och tillbyggnad Silbodalskolan.
Roland Kylén (C) yrkar att en punkt 7 läggs till i beslutet att projektnamnet
på investeringsprojektet avseende Silbodalskolan ska vara nybyggnad
Silbodalskolan.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Roland Kyléns förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Beslut om investeringsbudget 2014-2016 daterad 29 okt 2013 antas
med tillägg om 25000 tkr för år 2016 för renovering låg- och
mellanstadiet i Årjäng och Töcksfors.
2. Budgeterat resultat för 2015 revideras med - 2500 tkr till + 8715 tkr
3. Budgeterat finansiellt mål för 2015 revideras med - 0,4 % till +1,7 %.
4. Låneramen för 2015 ökar med +35 mkr till 313 mkr.
5. Budgeterat resultat för 2016 revideras med -3500 tkr till + 7767 tkr
6. Budgeterat finansiellt mål för 2016 revideras med -0,7 % till +1,4 %
7. Projektnamnet på investeringsprojektet avseende Silbodalskolan ska
vara Nybyggnad Silbodalskolan.
Protokollsanteckning
Robin Olsson (M) anser att det är anmärkningsvärt att Årjängs kommun är så
högt belånad.
Reservation
Lars Gustafsson (FP), Robin Olsson (M), Anna-Lena Knutsson (FP), KjellAnders Dahlström (C), Gertrud Berglund (-) och Uno Halfvardsson (FP)
reserverar sig mot punkten 7 i beslutet till förmån för Robin Olssons
yrkande.

Expedieras till:
Kommunchefens ledningsgrupp, samtliga nämnder

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§ 166

2013-11-25

Dnr 401.09.35

Utbyggnad Töcksfors reningsverk
Kommunfullmäktige beslutade 2012 om omdisponering av medel från
projektet ut/nybyggnad Töcksfors reningsverk till annat projekt.
Reningsverket håller nu på att färdigställas och projektet behöver tillskjutas
medel motsvarande det som omdisponerades år 2012 för att klara budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-05 § 176
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-08 § 229.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-20.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 116.
Kommunfullmäktiges beslut
Projekt 14006 Ut/nybyggnad avloppsreningsverk Töcksfors ges ett
tilläggsanslag på 3 mkr.

Expedieras till:
Ekonomichefen, samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 167

2013-11-25

Dnr 130.12.21

Detaljplan Silbodalskolan – antagande
Planens syfte är att möjliggöra en nybyggnad av Silbodalskolan. Delar av
skolans lokaler är i sämre skick och en rivning planeras för att i stället ge
plats åt en nybyggd högstadiedel. Delar av den nya delen skulle med tilltänkt
placering ligga utanför gällande detaljplans byggrätt och därför krävs en
planändring. I samband med planarbetet ses också trafiksituationen kring
skolan över.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-04-17 beslutat godkänna att
ändring av gällande detaljplan sker. Planen handläggs med ett normalt
planförfarande enl. PBL kap. 5. Planen har varit ute på samråd under tiden
2013-01-01 – 2013-02-11. Samrådsredogörelsen godkändes i beslut 201303-13, då även planen godkändes för granskning. Planen har varit ute på
granskning under tiden 2013-05-27 – 2013-06-17. Bygg- och miljönämnden
godkände 2013-08-29 granskningsutlåtandet för planen. Handlingarna har
reviderats utifrån detta och har nu lämnas vidare till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-05 § 182
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-22 § 244.
Bygg- och miljönämndens beslut 2013-10-02 § 104.
Plan- och lovingenjörens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-20
Planhandlingar.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplan för Silbodalskolan antas.
2. Bollplanen lämnas orörd.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 168

2013-11-25

Dnr 338.13.02

Övergripande lönekartläggning och analys i Årjängs
kommun 2013 – 2016 samt handlingsplan för jämställda
löner
Diskrimineringslagen föreskriver följande lagstadgade skyldighet för
arbetsgivaren: ”I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader
i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren
vart tredje år kartlägga och analysera: -bestämmelser och praxis om löner
och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta
som lika eller likvärdigt.” (Diskrimineringslagen 10§). Därutöver skall
arbetsgivaren vart tredje år, enligt samma laggrund, ”upprätta en
handlingsplan för jämställda löner” (Diskrimineringslagen 11§).
Personalavdelningen har upprättat dokumentet ”Övergripande
lönekartläggning och analys i Årjängs Kommun 2013-2016 samt
handlingsplan för jämställda löner” så att dessa lagstadgade krav uppfylls för
Årjängs Kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-05 § 183
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-22 § 246.
Personalchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-12.
Övergripande lönekartläggning och analys i Årjängs kommun 2013 – 2016
samt handlingsplan för jämställda löner.
Kommunfullmäktiges beslut
Övergripande lönekartläggning och analys i Årjängs kommun 2013 – 2016
samt handlingsplan för jämställda löner antas.

Expedieras till:
Personalchefen, kommunchefen
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§ 169

2013-11-25

Dnr 337.13.02

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 – 2016
Diskrimineringslagen föreskriver den lagstadgade skyldigheten för varje
arbetsgivare med fler än 25 anställda, att: ”vart tredje år upprätta en plan för
sitt jämställdhetsarbete” (Diskrimineringslagen 13§). Personalavdelningen
har tillsett att denna plan har upprättats, att den förankrats i kommunens
tjänstemannaledningsgrupp och med de fackliga organisationerna.
Personalchefen rekommenderar politiken att besluta om att anta planen i
Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-05 § 184
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-22 § 247.
Personalchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-12.
Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 – 2016.
Kommunfullmäktiges beslut
Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 – 2016 antas.

Expedieras till:
Personalchefen, kommunchefen

Justerandes sign
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§ 170

2013-11-25

Dnr 393.09.02

Chef och ledarpolicy – revidering
Kommunfullmäktige antog i januari i år en ny chef- och ledarpolicy för
Årjängs kommun. I arbetet med att förankra och tillämpa policyn i
verksamheten identifierade ledarforum (alla kommunens chefer) att det
saknades förtydliganden kring de viktiga områdena arbetsrätt och
arbetsmiljö. Dessa punkter har därför lagts till i den reviderade versionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-05 § 185
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-22 § 253.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-25.
Förslag till reviderad chef- och ledarpolicy.
Kommunfullmäktiges beslut
Chef- och ledarpolicy för Årjängs kommun antas.

Expedieras till:
Personalchefen, kommunchefen
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2013-11-25

§ 171

Redovisning av inkomna ärenden
Kommunfullmäktige får en redovisning av de ärenden som inkommit och
som kommer att bli föremål för fullmäktiges behandling.
Näringslivspristagare

KS 362.13.10

Avgiftsfri familjerådgivning

KS 372.13.70

Ny hemtjänsttaxa för 2014

KS 373.13.70

VA-taxa för Årjängs kommun 2014

KS 379.13.30

Renhållningstaxa för Årjängs kommun 2014

KS 380.13.30

Investeringspolicy för Årjängs kommun

KS 383.13.04

Principer för god ekonomisk hushållning

KS 384.13.04

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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