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Sammanträdesdatum

2013-12-16

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Missionskyrkan, Årjäng, kl 18.00-20.30, ajournering kl 18.30-18.40 och 19.15-19.20

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolistan sidan 2

Ersättare

Se närvarolistan sidan 2

Övriga närvarande

Katarina Lundin, kommunjurist
Catarina Segersten Larsson, Region Värmland, § 191
Yvonne Lennemyr, Region Värmland, § 191

Justerare

Karl-Erik Andersson och Inger Digrell

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 17 december 2013 klockan 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Katarina Lundin

Ordförande
Kent Norman (C)
Justerare
Karl-Erik Andersson

Inger Digrell

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-12-16

Datum då anslaget sätts upp

2013-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Agneta Hansemark

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Utdragsbestyrkande

2014-01-08

172-196

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(38)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-12-16

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)
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)
Jeanette Persson (S)
Eia Liljegren-Palmaer (V)
Bengt Fredriksson (NP)
Theres Tenman (NP)
Trond Andersen (SD)
Presidiet:
Esbjörn Andersson (M)
Gunilla Svantorp, v ordf (S)

Tjänstgörande ersättare
Margareta Bryntesson
Håkan Lennartsson

Lise-Lott Wignell

Gertrud Berglund

Mårten Karlsson

Inga-Lill Klasson

Annelie Heed

Jonny Brustuen
Bernt Edvinsson

Chriztian Hansson

Kent Norman (C)
Totalt:
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-12-16

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 172 Dnr 266.12.04

Presentation av respektive nämnds driftsbudget 2014 - 2016 ............................. 5
§ 173 Dnr 405.13.00

Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun .................... 6
§ 174 Dnr 296.13.10

Reglemente för fullmäktigeberedning om arvoden, politisk
organisation m.m. inför den nya mandatperioden................................................ 8
§ 175 Dnr 296.13.10

Antal ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder under
mandatperioden 2015 – 2018 ........................................................................... 10
§ 176 Dnr 388.13.25

Ny industrimark i Töcksfors ............................................................................... 12
§ 177 Dnr 391.13.40

Avgifter livsmedelskontrollen 2014 .................................................................... 14
§ 178 Dnr 390.13.40

Avgift alkohol 2014............................................................................................ 16
§ 179 Dnr 389.13.40

Avgift för tillsyn, miljö och hälsoskydd, naturskydd, tobak och vissa
receptfria läkemedel 2014 ................................................................................. 18
§ 180 Dnr 297.13.04

Årsredovisning för stiftelsen DVVJ 2012 ........................................................... 19
§ 181 Dnr 117.12.04

Årsredovisning för Stiftelsen Dalslands Kanal 2012 .......................................... 20
§ 182 Dnr 384.13.04

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning ........................................................... 21
§ 183 Dnr 297.12.04

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv ............................................................... 22
§ 184 Dnr 327.13.13

Projekt affärsutveckling Dalslands Kanal-området ............................................ 23
§ 185 Dnr 380.13.30

Renhållningstaxa för Årjängs kommun 2014 ..................................................... 25
§ 186 Dnr 379.13.30

VA-taxa för Årjängs kommun 2014.................................................................... 26
§ 187 Dnr 372.13.70

Avgifter för familjerådgivning ............................................................................. 27
§ 188 Dnr 373.13.70

Hemtjänsttaxa för år 2014 ................................................................................. 28
§ 189 Dnr 409.13.01

Medborgarförslag om policy att erbjuda närproducerade, ekologiska
och svenska råvaror i skolmatbespisningen ...................................................... 30
§ 190 Dnr 417.13.31

Medborgarförslag om utökning av parkeringsplatser i Årjängs centrum ............ 31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-12-16

Kommunfullmäktige

§ 191

Information av Region Värmland om Nya perspektiv ......................................... 32
§ 192

Redovisning av inkomna ärenden ..................................................................... 33
§ 193 Dnr 362.13.10

Utdelning av Årjängs kommuns näringslivspris 2013......................................... 34
§ 194 Dnr 392.13.80

Utdelning av Årjängs kommuns Kulturstipendium 2013..................................... 35
§ 195 Dnr 393.13.80

Utdelning av Årjängs kommuns Ungdomsledar-stipendium 2013 ...................... 36
§ 196

Uppvaktning av arbetstagare med 25 års anställning i Årjängs
kommun ............................................................................................................ 37

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 172

2013-12-16

Dnr 266.12.04

Presentation av respektive nämnds driftsbudget 2014 2016
Ekonomichefen har utarbetat en presentation av respektive nämnds
driftsbudget 2014 – 2016 och vilka beslut om besparingar som respektive
nämnd har tagit i samband med budgetarbetet under året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 194
Presentation av nämndernas driftsbudget, ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till:
Respektive nämnd, kommunchef, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 173

2013-12-16

Dnr 405.13.00

Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i
Årjängs kommun
Ett förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar har
upprättats. I reglementet finns regler om beredningens uppgifter,
rapportering, ekonomi och arbetsformer m.m. Reglementet bygger i stora
delar på vad som föreskrivs i nämndernas reglementen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 §195
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 303.
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2013-11-20 § 5.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-13.
Förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs
kommun, 2013-11-13.
Yrkanden
Stefan Moberg (KD) yrkar, med bifall av Robin Olsson (M), att ärendet
återremitteras för ytterligare beredning i form av remiss till de politiska
partierna med yttrandetid till tidigast den 15 februari 2014.
Roland Kylén (C) yrkar, med bifall av Maurice Leroy (S), att
kommunstyrelsens förslag ska bifallas.
Propositionsordning
Ordförande tillfrågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras för ytterligare beredning och finner att fullmäktige beslutat att
avgöra ärendet idag. Votering begärs och verkställs enligt följande
voteringsproposition: JA för att ärendet behandlas idag och NEJ för
återremiss. Omröstningen utfaller med 24 röster för JA och 14 röster för
NEJ. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att återremittera
ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Omröstningen redovisas i en
särskild omröstningslista som bifogas protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning i form av remiss till de
politiska partierna med yttrandetid till tidigast den 15 februari 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-12-16

Expedieras till:
Kommunstyrelsens beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 174

2013-12-16

Dnr 296.13.10

Reglemente för fullmäktigeberedning om arvoden,
politisk organisation m.m. inför den nya
mandatperioden
Ett förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar har
upprättats. I reglementet finns regler om beredningens uppgifter,
rapportering, ekonomi och arbetsformer m.m. Reglementet bygger i stora
delar på vad som föreskrivs i nämndernas reglementen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 196
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 304.
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2013-11-20 § 4.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-13.
Förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs
kommun, 2013-11-13.
Yrkanden
Stefan Moberg (KD) yrkar, med bifall av Robin Olsson (M), att ärendet
återremitteras för ytterligare beredning i form av remiss till de politiska
partierna med yttrandetid till tidigast den 15 februari 2014.
Roland Kylén (C) yrkar, med bifall av Maurice Leroy (S), att
kommunstyrelsens förslag ska bifallas.
Propositionsordning
Ordförande tillfrågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras för ytterligare beredning och finner att fullmäktige beslutat att
avgöra ärendet idag. Votering begärs och verkställs enligt följande
voteringsproposition: JA för att ärendet behandlas idag och NEJ för
återremiss. Omröstningen utfaller med 24 röster för JA och 14 röster för
NEJ. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att återremittera
ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Omröstningen redovisas i en
särskild omröstningslista som bifogas protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-12-16

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning i form av remiss till de
politiska partierna med yttrandetid till tidigast den 15 februari 2014.

Expedieras till:
Kommunstyrelsens beredning
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 175

2013-12-16

Dnr 296.13.10

Antal ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder
under mandatperioden 2015 – 2018
En tillfällig fullmäktigeberedning har tillsatts av kommunfullmäktige den 30
september 2013. Beredningens syfte och mål är att Årjängs kommun ska ha
en effektiv organisation som genom helhetssyn och samverkan uppnår
fastställda mål och en ekonomi i balans.
I enlighet med direktiv nr 3 ska beredningen se över antalet ledamöter i
fullmäktige och nämnder med målsättningen att kommunen ska ha en
förtroendemannakår med engagemang för kommunala frågor, kompetens
och hög närvaro på fullmäktige- och nämndsammanträden och andra möten.
Här ska också beaktas hur motsvarande frågeställning lösts i andra
kommuner och vilket utrymme som ges i kommunallagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 197
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 305.
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2013-11-20 § 6.
Administrativ chefens och kommunjuristens yttrande, dat. 2013-11-13.
Yrkanden
Maurice Leroy (S) yrkar, med bifall av Roland Kylén (C), att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag med
följande ändringar:
-

Antal ledamöter respektive ersättare i Stöd- och omsorgsnämnden: 11

-

Antal ledamöter respektive ersättare i Kommunstyrelsen: 11

-

Antal ledamöter respektive ersättare i Barn- och utbildningsnämnden:
11

Stefan Moberg (KD) yrkar, med bifall av Robin Olsson (M) och Lars
Gustafsson (FP), att ärendet återremitteras för ytterligare beredning i form av
remiss till de politiska partierna med yttrandetid till tidigast den 15 februari
2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-12-16

Propositionsordning
Ordförande tillfrågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras för ytterligare beredning och finner att fullmäktige beslutat att
avgöra ärendet idag. Votering begärs och verkställs enligt följande
voteringsproposition: JA för att ärendet behandlas idag och NEJ för
återremiss. Omröstningen utfaller med 24 röster för JA och 14 röster för
NEJ. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat att återremittera
ärendet enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Omröstningen redovisas i en
särskild omröstningslista som bifogas protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning i form av remiss till de
politiska partierna med yttrandetid till tidigast den 15 februari 2014.

Expedieras till:
Kommunstyrelsens beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 176

2013-12-16

Dnr 388.13.25

Ny industrimark i Töcksfors
Årjängs kommun förhandlar med markägare för köp av skogsfastigheter i
Töcksfors för att kunna erbjuda ny industrimark vid framtida
företagsetableringar.
Årjängs kommun saknar i dag industrimark i Töcksfors då all mark har sålts
vid etableringar av nya företag. Skogsmark norr om Flexit har identifierats
som lämplig industrimark med tanke på angränsande industrier och
trafikutfart mot E18. Totalt är det fyra stycken fastigheter som aktuella och
diskussioner om markköp pågår. En värdering av fastigheterna har utförts av
Skogsstyrelsen och Skogssällskapets Förvaltning AB och denna ligger till
grund för förhandlingarna. Ersättning för skogsvärdet av fastigheterna
bedöms till 450 kr m3sk och ersättning för markvärdet är 20 kr per m2. Den
totala kostnad för kommunen blir då 1 015 050 kr.
Samhällsbyggnadsavdelningen förordar ett markköp av följande fyra
fastigheter för att omföra dem till industrimark i Töcksfors:
Töcksmarks-Bön 3:39
Töcksmarks-Bön 3:44
Töcksmarks-Bön 3:172
Töcksmarks-Bön 3:169
Ärendet återremitterades, av kommunstyrelsens arbetsutskott den 19
november 2013, till samhällsbyggnadschefen för att ta fram förslag på
finansiering av markköpet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 198
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 296.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-11-19 § 281.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-11.
Yrkande:
Lars Gustafsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-12-16

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Årjängs kommun köper del av fastigheterna Töcksmarks-Bön 3:39,
3:44, 3:172 samt 3:169 för att skapa mer industrimark i Töcksfors.
2. Finansiering sker genom omdisponering av investeringsprojekt byte
av lastbil till projekt inköp av industrimark.
3. Försäljning av marken ska ske till lägst självkostnadspris.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 177

2013-12-16

Dnr 391.13.40

Avgifter livsmedelskontrollen 2014
Vid länsstyrelsens revision av den lokala livsmedelskontrollen i enlighet
med förordningen (EG) 882/2004 artikel 4.5 Regeringens regleringsbrev
riktades 8 allvarliga avvikelser mot Årjängs kommuns livsmedelskontroll,
alla avvikelser utom den angående avgifter är nu reglerade. Förslag på ny
avgift har nu tagits fram.
I EG-förordning nr 882/ 2004 (Kontrollförordningen) regleras
medlemsstaternas kontroll av att företagen följer bestämmelserna. I denna
förordning anges hur den offentliga kontrollen ska organiseras och
genomföras och hur den ska finansieras. En allmän princip är att
medlemsstaterna åläggs att se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för
att tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser för den offentliga
kontrollen. Genom att riksdagen antagit regeringens proposition
2005/2006:128 är det bestämt både att den offentliga kontrollen i Sverige ska
finansieras med avgifter och att avgifterna skall ge full teckning för de
kostnader som är förknippade med den offentliga kontrollen. Det framgår
också uttryckligen av 3 § andra stycket och 13 § tredje stycket förordningen
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel att kommunerna
är skyldiga att ta ut avgifter för att täcka kommunens kostnader för offentlig
kontroll.
Den tillgängliga tiden ska delas upp i fyra olika delar
• Avgiftsfinansierad kontroll, både planerad och extra offentlig kontroll.
• Avgiftsfinansierat arbete med godkännande och registrering.
• Annat arbete som är en förutsättning för kontrollen och därmed ska vara
timtaxegrundande, t.ex. kompetensutveckling, samverkan och kalibrering av
kontrollen, riskklassning, planering och uppföljning av kontrollen,
rapportering av kontrollen, m.m. Restiden till och från kontrollobjekten ingår
också här.
• Anslagsfinansierat arbete, dels kontrollrelaterat arbete som inte kan avgiftsfinansieras, t.ex. utredning av obefogade klagomål, remisser, överklagandeärenden, allmän information om kontrollen, mm, dels annat arbete
som inte kan avgiftsfinansieras och som inte hör till kontrollen, t.ex.
motionssvar, uppdrag från KF och KS, omorganisationsfrågor, fackligt
arbete, m.m.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-12-16

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 200
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 266.
Bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-06 § 122.
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-10-16.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. För Årjängs kommuns kontroll av livsmedel skall timavgift 2014
utgå med
- Timavgift för planerad kontroll 1234 kr
- Timavgift för godkännande 1234 kr
- Timavgift för extra offentlig kontroll 948 kr
- Timavgift för registrering 948 kr
2. Avgiften skall räknas om årligen då den bygger på antalet kontroll
timmar det aktuella året.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnd, bygg- och miljöchef
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Kommunfullmäktige

§ 178

2013-12-16

Dnr 390.13.40

Avgift alkohol 2014
Kommunen får enligt 8 kap 10 § alkohollagen ta ut en avgift för
tillståndsprövning enligt denna lag. Med prövning avses alla de typer av
prövningar som kan bli aktuella såsom exempelvis stadigvarande tillstånd,
tillfälligt serveringstillstånd med flera. Kommunen får även ta ut avgift för
tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som
bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. För
avgift i kommunal verksamhet gäller som huvudregel självkostnadsprincipen
som uttrycks i Kommunallagen 8 kap 3 §.
För Nyansökningar krävs ett omfattande remissförfarande med
polismyndigheten, länsstyrelsen, miljöförvaltningen, skatte- och
kronofogdemyndigheterna, samt eventuella lokala remissinstanser. Det
tilltänkta serveringsstället bör besökas och de sökande skall utföra ett sk
kunskapsprov. Den totala handläggningstiden är normalt 2-3 månader men
den effektiva arbetstiden är givetvis betydligt kortare och SKL räknar med
att ett genomsnittsärende tar knappt 3 arbetsdagar i anspråk.
Kunskapsprov vilka måste göras om då den sökande inte klarar provet som
ingår i nyansökningen bör debiteras med en avgift om 90 min per
provtillfälle max två prov.
För Utvidgade tillstånd finns i regel viss kännedom om både sökande och
serveringsstället. Remiss förfarandet kan begränsas och utredningsarbetet
förenklas och arbetstiden uppskattas till 1,5 dagar.
Utökad serveringstid skulle kunna ingå i föregående ansökningskategori
men kräver inte lika omfattande remissarbete och därför bör den effektiva
arbetstiden bli mindre än 1 dag.
Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten här uppskattas den
effektiva arbetstiden bli lika lång som för utvidgat tillstånd dvs 1,5 dagar
Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap är den i särklass
vanligaste typen av ansökningar. Handläggningen brukar inte ta mer än en
vecka, varav den effektiva arbetstiden kan uppskattas till 1 tim.
En Fast tillsynsavgift inre tillsyn skall utgå årligen vilken bygger på
verksamhetens årliga omsättning.
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2013-12-16

Kommunfullmäktige

En rörlig tillsynsavgift skall utgå för den yttre tillsynen,
inspektionsverksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 201
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 267.
Bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-06 § 123.
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse 2013-10-16.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. För Årjängs kommuns tillsyn och prövning enligt alkohollagen skall
timavgift 2014 utgå med 1258 kr.
2. En maxavgift sätts för varje typ av prövning.
3. Beslutanderätten delegeras till bygg- och miljönämnden att anpassa
avgiften med hänsyn till prisutvecklingen enligt följande:
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsåret) besluta
att ändra den i taxan angivna fasta avgiften med en procentsats som
motsvarar de senaste 12 månadernas förändring i arbetskraftsindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året för avgiftsåret.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnd, bygg- och miljöchef
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§ 179

2013-12-16

Dnr 389.13.40

Avgift för tillsyn, miljö och hälsoskydd, naturskydd,
tobak och vissa receptfria läkemedel 2014
Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning
skall årligen ses över utifrån att verksamheterna är risk- och
erfarenhetsbedömda. I följande avgiftsförslag bygger avgiften på befintligt
antal tjänster.
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att
verksamheten inte medför olägenhet för människors hälsa och miljön.
Verksamhetsutövaren skall ha en fungerande egenkontroll och bekosta
erforderliga utredningar och undersökningar
Principen att förorenaren betalar ligger till grund för ekonomiska
ställningstaganden inom miljö och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i
Rio-dokumentet ( Polluter Pays Principel) och i EU:s Rom-fördrag.
Riksdagen har med detta som grund haft som utgångspunkt att
myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudsak ska vara
avgiftsfinansierad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 202
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 268.
Bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-06 § 124.
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse 2013-10-17.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Avgiften för tillsyn miljö och hälsoskydd, naturskydd, tobak och
vissa receptfria läkemedel skall utgå med en timavgift på 1258 kr
2014
2. Beslutanderätten delegeras till bygg- och miljönämnden att anpassa
avgiften med hänsyn till prisutvecklingen enligt följande:
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsåret) besluta
att ändra den i taxan angivna fasta avgiften med en procentsats som
motsvarar de senaste 12 månadernas förändring i arbetskraftsindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året för avgiftsåret.
Expedieras till: Bygg- och miljönämnd, bygg- och miljöchef
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§ 180

2013-12-16

Dnr 297.13.04

Årsredovisning för stiftelsen DVVJ 2012
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare för sedvanlig behandling.
Tågtrafiken har under säsongen 2012 bedrivits i linjetrafik under tiden 18
juni-25 augusti. Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 460
274 kr vilket är en minskning med 11 % jämfört med föregående år.
Dressinuthyrningen pågår året runt. Den totala försäljningen för tågtrafiken
var 775 483 kr vilket är en minskning med 4 % från föregående år.
Årets resultat efter finansiella poster 2012 är ett överskott på 57 162 kr. I
resultatet ingår en extraordinär intäkt på 907 600 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 205
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 274.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-12.
Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2012.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Bokslut för DVVJ år 2012 godkänns.
2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

Expedieras till:
DVVJ, ekonomichefen
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§ 181

2013-12-16

Dnr 117.12.04

Årsredovisning för Stiftelsen Dalslands Kanal 2012
Årsredovisning för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har översänts
till kommunen. Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av
Kanalbolagets driftsunderskott och till att bevara kanalen för framtiden.
Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna
erhållna medlen överförts till Dalslands kanal AB som aktieägartillskott.
Koncernredovisningen omfattar förutom moderföretaget de delägda
dotterbolagen Dalslands Kanal AB och Kanalaktiebolaget Stora Lee-Östen.
Koncernredovisningen visar ett överskott på 826 573 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 206
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 275.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-12.
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Årsredovisning och koncernredovisning för Stiftelsen Dalslands
Kanal år 2012 godkänns.
2. Styrelsen för Dalslands Kanal beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

Expedieras till:
Stiftelsens Dalslands kanal, ekonomichefen
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§ 182

2013-12-16

Dnr 384.13.04

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Enligt de nya ändringarna i kapitel 8 1§ Kommunallagen skall fullmäktige
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om
kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta
hanteringen av denna.
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning avser det strategiska, mer
långsiktiga perspektivet, dvs längre än det budgetperspektiv på ett år eller
den plan för tre år som kommunfullmäktige tar beslut om.
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 207
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 276.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-07.
Riktlinjer för en god ekonomisk hushållning
Lagtext kapitel 8 § 1 Kommunallagen
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Riktlinjer om god ekonomisk hushållning antas.

Expedieras till:
Respektive nämnd, kommunchef, ekonomichef
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§ 183

2013-12-16

Dnr 297.12.04

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets
resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Med RUR kan kommunen
vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av
verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten med
RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga
beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort. Reservering till en
resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Denna utgångspunkt gäller för kommuner med
positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.
Reservering av överskott får ske from 2010, dvs retroaktivt, och tiden
därefter. För reservering av överskott från åren 2010 till 2012 krävs att
kommunfullmäktige tar beslut om detta före utgången av år 2013. RUR är
frivillig att tillämpa och de kommuner och landsting som tänker göra det
måste besluta om hur reserven ska hanteras. Riktlinjerna för hanteringen av
RUR skall kopplas till de riktlinjer som ska gälla för god ekonomisk
hushållning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 208
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 277.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-11.
Lagtext kapitel 8 § 1 samt § 3 d Kommunallagen
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. En resultatutjämningsreserv upprättas.
2. Från 2010 års resultat avsätts 1 813 tkr till resultatutjämningsreserven
i enlighet med beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning.
Expedieras till:
Ekonomichef
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§ 184

2013-12-16

Dnr 327.13.13

Projekt affärsutveckling Dalslands Kanal-området
Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB har initierat projektet
”Affärsutveckling Dalslands Kanalområdet”. Målsättningen är att utveckla
besöksnäringen utefter Dalslands Kanal. Projektet pågår i tre år, 2013 –
2015, och är indelat i fem områden; affärs och produktutveckling, Dalslands
Kanal (bl a utsmyckning av slussmiljöerna), DKM+ (Dalslands Kanotmaraton), DANO samt webbutveckling. De områden som är speciellt
intressanta för Årjängs kommun är Dalslands Kanal och DANO.
Årjängs kommuns del i projektet är 200 000 kronor fördelat på tre år samt
100 000 kronor i direktfinansiering (tid).
Kultur- och Fritidsnämnden har i sin investeringsbudget anslagit 120 000
kronor för utsmyckning av slussområdet i Lennartsfors under 2013 samt
150 000 kronor för utsmyckning av slussområdet i Töcksfors 2014
alternativt 2015. Dessa investeringspengar kan omfördelas till
medfinansiering att användas inom ramen för projektet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 209
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 278.
Chef Medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-09-23 § 216.
Informationssamordnarens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-05.
Projekthandlingar
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Kommunstyrelsens beslutar att delta i projektet ”Affärsutveckling
Dalslands Kanal-området”. Projektet finansieras genom en
omfördelning av medel från projekt 17010 ”Offentlig utsmyckning”
till att användas inom ramen för projektet.
2. Kommunstyrelsen förutsätter att projektet genomlyser DANOproblematiken mycket noggrant då det är av största vikt att
nuvarande förhållande med slitage av marken och konfrontationer
med markägarna minimeras. Om projektetarbetet med DANO visar
att de budgeterade pengarna inte räcker till förutsätter Årjängs
kommun att medel skjuts till från de andra projekt-områdena.
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§ 185

2013-12-16

Dnr 380.13.30

Renhållningstaxa för Årjängs kommun 2014
Slamavgifterna anpassas efter utökade kostnader. Renhållningstaxan föreslås
oförändrad (förutom en justering på behandlingsavgiften för mottagning av
asbest). Gällande slam så föreslås taxorna att höjas då behandlingsavgiften
blivit högre p.g.a. ökade kostnader för omhändertagandet av slammet på
reningsverken samt för att det finns ett underskott på ca 180 000kr i årets
utfall.
Renhållningstaxorna föreslås oförändrade på alla delar förutom
mottagningen av asbest som höjs pga. ökad behandlingsavgift.
Renhållningskollektivet ligger idag på ett plusöverskott men pga. nya avtal
för återvinningscentralerna och omorganiseringar internt bör taxorna hållas
oförändrade.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 212
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 283.
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-06.
Förslag till taxor för renhållning och slamtömning 2014.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Renhållningstaxa för Årjängs kommun 2014 antas.

Expedieras till:
Miljöingenjören
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§ 186

2013-12-16

Dnr 379.13.30

VA-taxa för Årjängs kommun 2014
Årjängs kommun tillhandahåller idag vatten- och avloppstjänster från 6 st
vattenverk och 6 st reningsanläggningar, detta görs via drygt 20 mil
ledningar i mycket varierande kvalitet. Ett fungerande vatten- och avloppsnät
är en av grundstenarna i samhället. En del som alltid måste fungera. För att
sköta allt finns idag 4 anställda ute i tjänst. Sven, Veronica och Johan som i
huvudsak servar reningsanläggningarna och drygt 30 pumpstationer samt
Kennet som ansvarar för 6 vattenverk och 1 högreservoar med allt därtill
hörande uppgifter.
Att arbeta inom VA innebär ett stort ansvar för människor och för miljö och
är ett tungt, slitsamt och stundtals mycket ensamt arbete. Med den
arbetsstyrka som finns idag finns inte tid och kraft att hinna med allt som
kommunen är ålagda att göra genom lagstiftning. Vi jobbar idag endast med
daglig drift och akutinsatser och hinner aldrig med ett förebyggande arbete.
Det råder en stor oro för att någon större incident ska hända eller att någon
blir borta långvarigt p.g.a. t.ex. sjukdom.
En höjning av brukningsavgiften täcker ökade personalkostnader,
räntekostnader för investeringar och möjlighet att uppfylla lagstiftning.
(Höjningen ligger i ändrat kubikmeterpris, från 25kr/m3 till 27kr/m3.)
Anläggningsavgiften ändras inte då index (KPI) inte har förändrats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 213
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 284.
VA-/Renhållningschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-01.
Förslag till VA-taxa.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
VA-taxa för Årjängs kommun 2014 antas.

Expedieras till:
VA- och renhållningschefen
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§ 187

2013-12-16

Dnr 372.13.70

Avgifter för familjerådgivning
Årjängs kommun, stöd och omsorgsnämnden köper sedan mer än 15 år
familjerådgivning av Arvika kommun. Familjerådgivning har fram till 201107-01 varit avgiftsfri för boende i Årjängs kommun. Inför beslut om
införande av en avgift på 200:- per besök på familjerådgivningen fanns en
relativt stor tveksamhet om detta skulle komma att medföra en minskad
efterfrågan. Familjerådgivningen har även inneburit reskostnader för den
enskilde.
Styrgruppen för familjerådgivningen i Arvika, Eda och Årjäng föreslår att
ansvarig nämnd beslutar att ta bort avgifterna för besök på familjerådgivningen. Beslutet ska gälla i alla tre kommunerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 217
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 288.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2013-10-29 § 133.
Tjänsteskrivelse 2013-10-05
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-17 §140
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Från och med 2014-01-01 ska besök på familjerådgivningen vara avgiftsfria.

Expedieras till:
Stöd- och omsorgsnämnden, IFO-chef
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§ 188

2013-12-16

Dnr 373.13.70

Hemtjänsttaxa för år 2014
Prisbasbeloppet som ligger till grund för beräkning av maxtaxan har sänkts
från 44500:- till 44400:- för 2014. Maxtaxan blir därmed 1776:- istället för
1780:-/månad.
Förutom denna förändring föreslås en förenkling av avgiftssystemet i
enlighet med de taxor som Arvika, Eda, Grums m fl tillämpar.
1. För närvarande tillämpas 5 olika avgiftsnivåer för hemtjänst beroende på
hjälpfrekvens och tidpunkt för hjälpen (se bilaga). Detta orsakar ofta
förändringar av nivå och avgift samt oklarheter vid avgiftsavdrag pga
sjukhus- eller korttidsvistelse.
Förslag: Timpris (fn 289:-) tillämpas upp till maxtaxa, dvs 6 timmar/månad.
De som har mer än 6 timmars hemtjänst per månad betalar maxtaxa (med
hänsyn taget till avgiftsutrymmet).
2. Avgift för matdistribution tas nu ut med 220:-/månad för dem som inte har
hemtjänst, minst nivå 2. Detta är dyrt för dem som äter få portioner per
månad.
Förslag: Avgift för matdistributionen fördelas med 10:-/portion, som läggs
in i matpriset för dem som inte betalar maxtaxa/utrymme.
3. För närvarande medges jämkning i högst tre månader av tidigare
boendekostnad vid flytt till särskilt boende. När det gäller flytt från egen
fastighet dock med undantag för de fall där släktingar tar över fastigheten.
Förslag Alternativ a: Jämkning av hyra i särskilt boende medges endast vid
flytt från hyreslägenhet, ej från egen fastighet eller bostadsrätt. Uppskjuten
hyra kan medges med högst 3 månader vid flytt från egen fastighet eller
bostadsrätt.
Förslag Alternativ b: Jämkning medges lika vid flytt från egen fastighet,
bostadsrätt och lägenhet. Nuvarande undantag om att jämkning inte medges
om släkting tar över fastigheten, tas bort.
4. Förslag: HSL är gratis för personer upp till och med 19 år. LSS och
Socialpsykiatri är gratis för alla. Detta överensstämmer med Landstingets
regler.
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5. I takt med att det analoga telenätet byts ut mot digitalt ökar kommunens
kostnader för trygghetslarm.
Förslag: Den extra avgiften för GSM-larm på 75:-/månad tas bort, samtidigt
som kostnaden för samtliga larm ökar från 280:-/månad till 300:-/månad.
Denna kostnad kan revideras årligen i förhållande till prisbasbeloppet.
6. Förslag: Övriga avgifter är oförändrade 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-03 § 218
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 289.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2013-10-29 § 133.
Avgiftshandläggarens tjänsteskrivelse 2013-09-30
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-17 § 148.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Hemtjänsttaxa för år 2014 införs i enlighet med följande:
-

Timpris tillämpas upp till maxtaxa som sätts till 1776:- för 2014.

-

Avgift för matdistributionen bestäms till 10:-/portion och läggs in i
matpriset för alla som inte betalar maxtaxa el avgiftsutrymme.

-

Jämkning medges lika vid flytt från egen fastighet, bostadsrätt och
lägenhet. Nuvarande undantag om att jämkning inte medges om
släkting tar över fastigheten, tas bort.

-

HSL är gratis för personer upp till och med 19 år. LSS och
Socialpsykiatri är gratis för alla.

-

Den extra avgiften på mobilt trygghetslarm tas bort och avgiften på
trygghetslarm höjs till 300:-/månad.

-

Övriga avgifter är oförändrade för 2014.

Expedieras till:
Stöd- och omsorgsnämnd, avgiftshandläggare
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§ 189

Dnr 409.13.01

Medborgarförslag om policy att erbjuda
närproducerade, ekologiska och svenska råvaror i
skolmatbespisningen
Anna Gustafsson väcker ett medborgarförslag om policy att erbjuda
närproducerade, ekologiska och svenska råvaror i skolmatbespisningen.
Finansiering skulle kunna ske genom att servera vegetarisk mat i högre
utsträckning än vad som sker idag. Det skulle vara bra av flera anledningar:
-

Bra för miljön med kortare transportvägar och mindre kött som är
bättre kontrollerat och mindre blandat med antibiotika

-

Bra för lokala matproducenter

-

Bra för barnens hälsa att äta bättre kött och mindre behandlat med
antibiotika

-

Oerhört viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv eftersom läroplanen
betonar att eleverna ska föra etiska diskussioner om hållbar
utveckling och undervisas i vad som är bra för deras egen hälsa och
samhället i stort.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2013-11-21
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
Kommunstyrelsens beredning
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§ 190

Dnr 417.13.31

Medborgarförslag om utökning av parkeringsplatser i
Årjängs centrum
Henrik Nilsson väcker ett medborgarförslag om utökning av
parkeringsplatser i Årjängs centrum. Idag finns brist på parkeringsplatser och
det finns två områden i centrum som skulle kunna vara aktuella för detta
ändamål:
-

Gräsmattan utanför badhuset som istället för att återställas kan
ersättas med ett bärlager

-

Apoteksvägen/Västtomtvägen om dessa enkelriktas med inkörning
från Kvarnåsgatan vilket också skulle öka trafiksäkerheten vid
korsningen mitt emot COOP

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2013-12-02
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till:
Kommunstyrelsens beredning
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§ 191

Information av Region Värmland om Nya perspektiv
Företrädare för Region Värmland, regionrådet Catarina Segersten Larsson
och strategen Yvonne Lennemyr, informerade om Nya Perspektiv enligt
följande.
Utvecklingsarbetet Nya perspektiv innebär att gemensamma mål eftersträvas
i kommunerna och landstinget i Värmland för utmaningar inom fyra viktiga
områden:
-

Den sårbara familjen

-

Psykisk hälsa

-

Riskbruk och riskbeteenden

-

Äldres hälsa

Arbetet leds av en politisk styrgrupp och utvecklas inom respektive,
ordinarie verksamhet i kommuner och landsting. Centrala medel finns
avsatta för detta ändamål inom Region Värmland.

Expedieras till:
Region Värmland- Yvonne Lennemyr
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§ 192

Redovisning av inkomna ärenden
Kommunfullmäktige får en redovisning av de ärenden som inkommit och
som kommer att bli föremål för fullmäktiges behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 193

2013-12-16

Dnr 362.13.10

Utdelning av Årjängs kommuns näringslivspris 2013
Kommunstyrelsen har beslutat att utse Flexit Sverige AB till 2013 års
näringslivspristagare med följande motivering:
”Ett tillväxtföretag som satsar på produktutveckling, kvalitet och
miljötänkande i en bransch som får allt större betydelse för vår innemiljö. De
har med sin nybyggda fabrik storsatsat i kommunen och blivit en allt
viktigare arbetsgivare som på två år nästan fördubblat sin arbetsstyrka. De är
också ett företag som tar aktiv del i det lokala näringslivet och delar med sig
av sin kompetens och erfarenheter.”
Näringslivspriset delades ut av kommunstyrelsens ordförande, Katarina
Johannesson.

Justerandes sign
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§ 194

2013-12-16

Dnr 392.13.80

Utdelning av Årjängs kommuns Kulturstipendium 2013
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att utse Lars Brander, Töcksfors, till
vinnare av kulturstipendiet 2013 med följande motivering:
”För ovärderlig och proffsig dokumentation, i bild och text, av nutid för- och
framtid med motiv från Töcksfors och närliggande bygder.”
Kulturstipendiet delades ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lars
Jonehög.
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§ 195

2013-12-16

Dnr 393.13.80

Utdelning av Årjängs kommuns Ungdomsledarstipendium 2013
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att utse Carina Persson, Årjängs IF,
till vinnare av ungdomsledarstipendiet 2013 med följande motivering:
”Carina har varit aktiv i hela sitt liv i Årjängs IF, som spelare, som ledare, i
styrelser och kommittéer.
Carina är ett lysande exempel på en människa en förening inte kan vara utan.
Hon har goda ledaregenskaper och lägger ner enormt mycket tid på det
ideella arbete som krävs i en förening. Hon är stabil och man vet att saker
blir gjorda när Carina håller i trådarna.”
Ungdomsledarstipendiet delades ut av kultur- och fritidsnämndens
ordförande, Erik Ulriksson.
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§ 196

Uppvaktning av arbetstagare med 25 års anställning i
Årjängs kommun
Vid kommunfullmäktiges sammanträde uppvaktas arbetstagare med 25 års
anställning vid Årjängs kommun.
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, fullmäktiges
ordförande, Kent Norman och fullmäktiges 2:a vice ordförande, Esbjörn
Andersson delade ut gåvor, blommor och kommunens standar till:
Elisabet Eriksson, Gunilla Axelsson, Britt-Marie Öjstrand, Agneta Ring,
Carina Hansson, Magnus Andersson, Ann-Kristin Holmedahl och Lisbeth
Ekelund.
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Omröstningslista
Ledamöter
Margareta Bryntesson (M)
Roger Andersson (M)
Håkan Lennartsson (M)
Robin Olsson (M)
Katarina Johannesson (C)
Lise-Lott Wignell (C)
Bo Malm (-)
Kjell-Arne Ottosson (-)
Gertrud Berglund (-)
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)
Mårten Karlsson (S)
Kristina Kristiansson (S)
Maurice Leroy (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Siv Ögren (S)
Inge Digrell (S)
Inga-Lill Klasson (S)
Ulla-Kerstin Aronsson (S)
Torgny Sjögren (S)
Inger Digrell (S)
Annelie Heed (S)
Christian Dahlén (S)
Jonny Brustuen (NP)
Theres Tenman (NP)
Bernt Edvinsson (SD)
Presidiet:
Esbjörn Andersson (M)
Chriztian Hansson (S)

Kent Norman (C)
Totalt:
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