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Sammanträdesdatum

2014-12-17

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Missionskyrkan i Årjäng, kl 18.00-19.25, ajournering 18.25-18-30

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolistan sidan 2

Ersättare

Se närvarolistan sidan 2

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Katarina Lundin, kommunjurist
Maria Svantesson, samordnare § 291

Justerare
Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 22 december 2014 klockan 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Katarina Lundin

Ordförande
Kjell-Arne Ottosson (KD)

Katarina Johannesson (C) § 269

Justerare
Kent Norman (C)

Mårten Karlsson (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-12-17

Datum då anslaget sätts upp

2014-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Sandra Norsell
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-01-14

256-294
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-12-17

Närvarolista
Ledamöter
Mikael Olsson (M)
Margareta Nilsson (M)
Robin Olsson(M)
Kent Norman (C)
Marita Arvidsson (C)
Annika Holmstrand (C)
Rolf Emanuelsson (C)
Lisbeth Karlsson (C)
Karl-Erik Andersson (C)
Lise-Lott Wignell (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lars Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Magnus Andreasson (FP)
Therése Gustafsson (FP)
Stefan Moberg (KD)
Agneta Nilsson (KD)
Kerstin Andersson (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Daniel Schützer (S)
Kristina Kristiansson (S)
Björn Karlsson (S)
Torgny Sjögren (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Inge Digrell (S)
Ulla-Kerstin Aronsson (S)
Mårten Karlsson (S)
Inger Digrell (S)
Peter Lustig (MP)
Rune Björkman (SD)
Bernt Edvinsson (SD)
Ivar Torevik (SD)
Presidiet:
Katarina Johannesson (C), 2:a vice ordförande
Gunilla Svantorp (S), 1:a vice ordförande
Kjell-Arne Ottosson (KD), ordförande

Tjänstgörande ersättare
Börje Liviken (M)

Thore Danielsson (C) t o m § 280
Roland Kylén (C)
Maurice Leroy (C)

Lennart Nilsson (KD)
May-Brith Hedefur (KD)

Birger Pettersson Wiik (S)
Siv Ögren (S)

Daniel Markstedt (S)

Totalt:

Justerandes sign

Närvaro
Närv Frånv
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
32
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Sammanträdesdatum

2014-12-17

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 256

Kommunalrådet informerar ................................................................................. 6
§ 257 Dnr 2014/294.04

Årsredovisning 2013 för DVVJ Dals-Västra Värmlands Järnväg ......................... 7
§ 258 Dnr 2013/405.00

Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommunrevidering ............................................................................................................ 8
§ 259 Dnr 2014/402.00

Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån
ändamålsenlighet och befogenheter-Årjängs bostads AB ................................... 9
§ 260 Dnr 2014/403.00

Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån
ändamålsenlighet och befogenheter- Årjängs Nät AB ....................................... 11
§ 261 Dnr 2014/305.11

Revidering av fullmäktiges arbetsordning .......................................................... 13
§ 262 Dnr 2014/390.29

Omdisponering projekt 13504, pilotprojekt för solcellsanläggning
varmvatten Solgården ....................................................................................... 14
§ 263 Dnr 2014/408.35

Tilläggsanslag investeringsprojekt 14000 .......................................................... 15
§ 264 Dnr 2014/409.35

VA- taxa 2015 ................................................................................................... 16
§ 265 Dnr 2010/424.21

Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud Strand-antagande................................... 17
§ 266 Dnr 2014/78.70

Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från
stöd- och omsorgsnämnden (första kvartalet) ................................................... 18
§ 267 Dnr 2014/78.70

Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från
stöd- och omsorgsnämnden (andra kvartalet) ................................................... 19
§ 268 Dnr 2014/78.70

Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från
stöd- och omsorgsnämnden .............................................................................. 20
§ 269 Dnr 2013/296.10

Ersättning och arvode för kommunstyrelsens vice ordförande .......................... 21
§ 270 Dnr 2014/30.04

Justering av budgetram år 2014 för barn- och utbildningsnämnden .................. 23
§ 271 Dnr 2014/437.04

Granskning av delårsrapport för Årjängs kommun ............................................ 24
§ 272 Dnr 2014/432.40

Avgifter livsmedelskontrollen 2015 .................................................................... 25
§ 273 Dnr 2014/439.30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17

Kommunfullmäktige

Justering av renhållningstaxor ........................................................................... 26
§ 274 Dnr 2014/455.24

Taxa för kart/GIS verksamhet ........................................................................... 27
§ 275 Dnr 2014/349.10

Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar ......................................... 28
§ 276 Dnr 2014/348.10

Medborgarförslag om gatubelysning i Töcksfors ............................................... 29
§ 277 Dnr 2014/275.10

Medborgarförslag om ett gott intryck ................................................................. 30
§ 278 Dnr 2014/449.21

Upphävande av detaljplan för Töcksmarks-Bön 1:383 ...................................... 31
§ 279 Dnr 2014/414.10

Interpellation angående hyrbilar i Årjängs kommun ........................................... 32
§ 280 Dnr 2014/465.11

Avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige för
Centerpartiet, Thore Danielsson ....................................................................... 33
§ 281 Dnr 2014/400.11

Val av revisorer, ordförande och vice ordförande för Årjängs
kommuns räkenskaper och förvaltning .............................................................. 34
§ 282 Dnr 2014/400.11

Val av lekmannarevisor och ersättare för Årjängs Bostads AB:s
räkenskaper och förvaltning .............................................................................. 35
§ 283 Dnr 2014/400.11

Val av lekmannarevisor och ersättare för Årjängs nät AB:s
räkenskaper och förvaltning .............................................................................. 36
§ 284 Dnr 2014/400.11

Val av lekmannarevisor och ersättare till kommunens stiftelser ......................... 37
§ 285 Dnr 2014/400.11

Val av representant i styrelsen för samordnings-förbundet BÅDESÅ ............... 39
§ 286 Dnr 2014/440.11, 2014/384.11

Avsägelse från uppdraget som ledamot i fullmäktige för
Sverigedemokraterna, Ivar Torevik ................................................................... 40
§ 287 Dnr 2014/463.11

Avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige för
Sverigedemokraterna, Lennart Gustavsson ...................................................... 41
§ 288

Redovisning av väckta motioner som inte besvarats ......................................... 42
§ 289

Redovisning av väckta medborgarförslag som inte besvarats ........................... 43
§ 290

Redovisning av inkomna ärenden ..................................................................... 44
§ 291

Samordnaren Maria Svantesson informerar om kommunens
förebyggande arbete avseende alkohol, narkotika, dopning och tobak
(ANDT) ............................................................................................................. 45

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2014-12-17

§ 292

Uppvaktning av arbetstagare med 25 års anställning i Årjängs
kommun ............................................................................................................ 46
§ 293

Kommunchefen Ingemar Rosén avtackas ......................................................... 47
§ 294

Julhälsning ........................................................................................................ 48

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17

Kommunfullmäktige

§ 256

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S), informerar om aktuella
frågor enligt följande:
-

Turbulent politisk situation på riksplanet får sannolikt konsekvenser
för kommunerna. På vilket sätt och i vilken omfattning är svårt att
bedöma i nuläget.

-

Positiva signaler från företagen i kommunen, bl a finns en efterfrågan
på industrilokaler.

-

En ökad efterfrågan på lägenheter i kommunen kan skönjas.

-

Arbetslösheten i kommunen sjunker.

-

Kollektivtrafik över gränsen utreds. Kan innebära att ett Interregprojekt startas. Överläggningar med norska kommuner och Östfold
Fylke pågår.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 257

2014-12-17

Dnr 2014/294.04

Årsredovisning 2013 för DVVJ Dals-Västra Värmlands
Järnväg
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare för sedvanlig behandling.
Tågtrafiken har under säsongen 2013 bedrivits i linjetrafik under tiden 17
juni-24 augusti. Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 554
488 kr vilket är en ökning med 20 % jämfört med föregående år.
Dressinuthyrningen pågår året runt. Den totala försäljningen för
dessinverksamheten var 713 633 kr vilket är en minskning med 8 % från
föregående år.
Årets resultat efter finansiella poster 2013 är ett överskott på 28 688 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014- 12-09 § 215
Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 207 2014-11-12
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Bokslut för DVVJ år 2013 godkänns.
2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år 2013.

Expedieras till:
DVVJ, ekonomichefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2014-12-17

Kommunfullmäktige

§ 258

Dnr 2013/405.00

Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i
Årjängs kommun- revidering
Kommunfullmäktige antog 2014-02-03 § 4 reglemente för tillfälliga
fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun. I reglementet föreskrivs vad
gäller ersättare:
6§
Beredningen består av ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, med en
representant från varje parti. Kommunfullmäktige utser ledamöter i
beredningen och bland dem en ordförande och en vice ordförande.
Inga ersättare utses.
Undertecknade tjänstgjorde som handläggare i Fullmäktigeberedningen för
översyn av nämndorganisationen, arvoden m.m. Inga ersättare till
berednigen utsågs. Det innebar att beredningen vid några tillfällen inte var
beslutsför.
Vi föreslår ändring av 6 § 2 st. i reglementet enligt följande:
En ersättare ska utses för varje ledamot i beredningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 216
Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar, § 6
Kommunjuristen och administrativa chefens tjänsteskrivelse 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 209 2014-11-12
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Reglementet för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun § 6
2 st. ändras och erhåller följande lydelse:
-

En ersättare ska utses för varje ledamot i beredningen.

-

Ersättare ska vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Kommunjuristen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 259

2014-12-17

Dnr 2014/402.00

Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet
2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheterÅrjängs bostads AB
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (1991:900)- KL- en
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
En ny bestämmelse har införts som beskriver hur denna uppsiktsplikt ska
vara ordnad och redovisas. Enligt KL 6 kap 1 a § ska det ske en årlig
prövning och beslut angående bolagens verksamhet utifrån ändamålsenlighet
och befogenheter. Ändamål och befogenheter för de kommunala bolagen
finns beskrivna i bolagsordning och ägardirektiv. Uppsiktsplikten kommer
då samtidigt, förutom att redovisas, att leda fram till ett beslut som kan
överklagas enligt 10 kap KL. Beslutet ska överlämnas till
kommunfullmäktige.
Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet
inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Årjängs Bostads AB:s verksamhet 2013 har bedömts utifrån de ändamål
samt de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamhets och som
fullmäktige har fastställt i bolagsordning och ägardirektiv.
Bedömningen är att bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med dessa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 217
Utdrag ur bolagsordning för Årjängs Bostads AB
Utdrag ur ägardirektiv för Årjängs Bostads AB
Årsredovisning 2013 för Årjängs Bostads AB med revisionsberättelse och
granskningsrapport
Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2014-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 210 2014-11-12
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Årjängs Bostads AB:s verksamhet 2013 har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-12-17

befogenheterna.
Jäv
Daniel Markstedt (S) och Inger Digrell (S) och Torgny Sjögren (S) deltar
inte i handläggningen p g a jäv.

Expedieras till:
ÅBAB, kommunjuristen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 260

2014-12-17

Dnr 2014/403.00

Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet
2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheterÅrjängs Nät AB
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (1991:900)- KL- en
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.
En ny bestämmelse har införts som beskriver hur denna uppsiktsplikt ska
vara ordnad och redovisas. Enligt KL 6 kap 1 a § ska det ske en årlig
prövning och beslut angående bolagens verksamhet utifrån ändamålsenlighet
och befogenheter. Ändamål och befogenheter för de kommunala bolagen
finns beskrivna i bolagsordning och ägardirektiv. Uppsiktsplikten kommer
då samtidigt, förutom att redovisas, att leda fram till ett beslut som kan
överklagas enligt 10 kap KL. Beslutet ska överlämnas till
kommunfullmäktige.
Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet
inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Årjängs nät AB:s verksamhet 2013 har bedömts utifrån de ändamål samt de
kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamhets och som
fullmäktige har fastställt i bolagsordning och ägardirektiv.
Bedömningen är att bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med dessa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 218
Utdrag ur bolagsordning för Årjängs nät AB
Utdrag ur ägardirektiv för Årjängs nät AB
Årsredovisning för Årjängs nät AB med revisionsberättelse och
granskningsrapport
Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2014-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 211 2014-11-12
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Årjängs Nät AB:s verksamhet 2013 har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-12-17

befogenheterna.
Jäv
Daniel Markstedt (S) deltar inte i handläggningen p g a jäv.

Expedieras till:
Å-nät, kommunjuristen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 261

2014-12-17

Dnr 2014/305.11

Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktige har 2014-10-27 § 197 beslutat, att dels vakantsätta
uppdraget som tredje vice ordförande i fullmäktige och dels uppdra åt
kommunstyrelsen att föreslå revidering av fullmäktiges arbetsordning på så
sätt att uppdraget tas bort.
Undertecknad föreslår att fullmäktiges arbetsordning § 2 1 st. 1 pkt revideras
och erhåller följande lydelse.
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer
fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre
vice ordförande (presidium).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 219
Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-27 § 197
Utdrag ur fullmäktiges nuvarande arbetsordning, daterad 2014-08-05
Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat. 2014-11-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 249 2014-12-09
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Fullmäktiges arbetsordning § 2 1 st. 1 pkt revideras och erhåller
följande lydelse:
2. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer
fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en
andre vice ordförande (presidium).

Expedieras till:
Kommunjuristen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(49)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 262

2014-12-17

Dnr 2014/390.29

Omdisponering projekt 13504, pilotprojekt för
solcellsanläggning varmvatten Solgården
I Handlingsplan för energieffektivisering finns en åtgärd att kommunen ska
installera en provanläggning för solenergi. Där har Solgårdens äldreboende
angetts som ett alternativ för en installation. Samhällsbyggnad har utrett
detta förslag och omvärderat lämpligheten av denna åtgärd och anser medlen
kan utnyttjas mer effektivt på andra energieffektiviseringsåtgärder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 221
Bygg- och fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse 2014-10-10
Flerårsplan investeringar 2013-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 212 2014-11-12
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Projekt 13504 på 400 tkr i 2014 års budget beviljas omdisponering till
energisparåtgärder i ventilationsanläggningar i kommunens
fastighetsbestånd.

Expedieras till:
Bygg- och fastighetsingenjören, ekonomichef, förvaltningsekonom KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 263

2014-12-17

Dnr 2014/408.35

Tilläggsanslag investeringsprojekt 14000
Kostnader för ledningsomläggningen i Årjängs tätort våren 2014 har
bokförts som en driftskostnad men är rätteligen en investering enligt
kommunens egen investeringspolicy. Kostnaderna bör överföras till projekt
14000 i investeringsbudgeten vilket i sin tur medför att investeringsbudgeten
för projektet överskrids med ca 850 tkr. Om inte tilläggsanslag för
investeringen beviljas kommer avgifterna att behöva höjas med ca 9 %
istället för föreslaget ca 7 %.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 222
VA-chefens tjänsteskrivelse 2014-10-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 213 2014-11-12
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Ett tilläggsbeslut på 858 tkr beviljas investeringsprojekt 14000.

Expedieras till:
VA-chefen, ekonomichefen, förvaltingsekonom KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 264

2014-12-17

Dnr 2014/409.35

VA- taxa 2015
VA-kollektivet är enligt vattentjänstlagen skyldigt att ha full
kostnadstäckning via avgifter från anslutna abonnenter. VA-chefen har tagit
fram ett förslag för att höja intäkterna som ska täcka delar av tidigare
underskott samt ökade kostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 223
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 214 2014-11-12
VA-chefens tjänsteskrivelse 2014-10-17
Förslag på Va-taxa, daterad 2015-01-01
Pressmeddelande från Svensk Vatten
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Ny VA-avgift enligt förslag 2014-10-17 antas.
2. Avgiften gäller fr.o.m. den 1 januari 2015.

Expedieras till:
VA-chefen, ekonomichefen, förvaltingsekonom KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 265

2014-12-17

Dnr 2010/424.21

Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud Strandantagande
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för området Kyrkerud-Strand har
tagits fram med syfte att Årjängs tätort ska kunna utvecklas och att fler
bostäder, framförallt för helårsboende, ska kunna tillkomma i tätortens
närområde.
Planförslaget har varit ute på samrådsremiss under tiden 2013-03-03 – 201305-06. Inkomna synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 224
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 215 2014-11-12
Plan- och lovingenjörens tjänsteskrivelse 2014-10-06
Utlåtande efter utställning 2014-10-02
Antagandeplan Kyrkerud-Strand september 2014
Trafikutredning Kyrkerud-Strand 2014-03-07
Miljökonsekvensbeskrivning 2012-12-21
Komunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud- Strand antas.

Expedieras till:
Plan- och lovingenjören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 266

2014-12-17

Dnr 2014/78.70

Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3
månader från stöd- och omsorgsnämnden (första
kvartalet)
Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård
och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under
första kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande
beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 225
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 216 2014-11-12
Stöd- och omsorgsnämnden § 66 2014-05-05
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till:
Stöd- och omsorgsnämnden
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§ 267

2014-12-17

Dnr 2014/78.70

Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3
månader från stöd- och omsorgsnämnden (andra
kvartalet)
Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård
och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under
andra kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande
beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-18 § 226
Kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse 2014-07-01
Stöd- och omsorgsnämnden § 98 2014-09-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 217 2014-11-12
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till:
Stöd- och omsorgsnämnden
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§ 268

2014-12-17

Dnr 2014/78.70

Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3
månader från stöd- och omsorgsnämnden
Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård
och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under
tredje kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande
beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 227
Kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse 2014-09-26
Stöd- och omsorgsnämnden § 121 2014-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218 2014-11-12
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till:
Stöd- och omsorgsnämnden
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§ 269

2014-12-17

Dnr 2013/296.10

Ersättning och arvode för kommunstyrelsens vice
ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande kommer under mandatperioden 2015 –
2018 att tilldelas ett arvode för 25 % sysselsättningsgrad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 230
Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda, antaget av kommunfullmäktige 2014-09-29 § 170
Administrativa chefens tjänsteskrivelse dat 2014-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226 2014-11-26
Yrkande
Maurice Leroy (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen
för att ytterligare utreda arbetsuppgifter för kommunstyrelsens vice
ordförande och exakt belopp för arvodet.
Daniel Schützer (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande tillfrågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar
att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Votering begärs och verkställs enligt följande voteringsproposition: JA för
att ärendet avgörs vid dagens sammanträde och NEJ för att ärendet
återremitteras.
Voteringen utfaller med 20 röster för JA och 10 röster för NEJ. En ledamot
avstår från att rösta. Fullmäktige har beslutat att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Voteringen redovisas i en särskild omröstningslista som bifogas protokollet.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Kommunstyrelsens vice ordförande arvoderas enligt samma
bestämmelser som stöd- och omsorgs respektive barn- och
utbildningsnämndens ordförande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-12-17

2. Administrativa chefen får i uppdrag att revidera ”Reglemente för
arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” med
bestämmelserna om kommunstyrelsens vice ordförandes ersättning
samt arbetsuppgifter.
3. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2015.
Jäv
Kjell-Arne Ottosson (KD) deltar inte i handläggningen p g a jäv.
Reservation
Samtliga ledamöter tillhörande Centerpartiet reserverar sig mot beslutet och
lämnar en skriftlig motivering som bifogas.
Bernt Edvinsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till:
Administrativa chefen, kommunarkivarien
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§ 270

2014-12-17

Dnr 2014/30.04

Justering av budgetram år 2014 för barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen har fattat beslut att ge ekonomichefen i uppdrag att
redovisa hur de centrala lönemedlen som finns i budget kan användas för att
förstärka Barn- och utbildningsnämndens budget.
I budgetarbetet inför budgetåret 2014 lades en buffert på centralt konto som
avser att täcka eventuellt högre löneutveckling efter de fackliga
förhandlingarna än de 2,5 % som gavs i nämndernas budgetförutsättningar.
Summan som avsattes för detta ändamål är 670 tkr.
Löneförhandlingarna med lärarfacken slutade på en löneutveckling på 3,11
% och därmed 0,61 % högre än budgetförutsättningarna. Detta innebär i sin
tur en kostnad för nämnden på +450 tkr för år 2014 utöver
budgetförutsättningarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 233
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229 2014-11-26
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2014-11-14
Barn- och utbildningsnämnden § 76, 2014-11-05
Kommunstyrelsen § 195, 2014-10-22
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Barn- och utbildningsnämndens ram för år 2014 justeras med +450
tkr från 205 242 tkr till 205 692 tkr.
2. Budget för verksamhet 9901, Finans drift, justeras med -450 tkr från
12 000 tkr till 11 550 tkr
3. Barn- och utbildningsnämndens begäran om ramförstärkning på 3
900 tkr avslås.
Expedieras till:
BUN, ekonomichefen
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§ 271

2014-12-17

Dnr 2014/437.04

Granskning av delårsrapport för Årjängs kommun
Kommunens revisorer har gett ett utlåtande avseende kommunens
delårsrapport 2014.
Revisorerna bedömer att:
Innehållet i delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den
kommunala redovisningslagen.
Det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella målet för 2014
Rekommendation att kommunstyrelsen påbörjar ett arbete med att utveckla
indikatorer och målvärden för att underlätta avstämningen av
verksamhetsmålen och för att förbättra tydligheten i målkedjan.
Att nämnder som befarade underskott tar fram åtgärdsplanen för att bereda
hur underskotten ska kunna minskas utan att åsidosätta verksamheternas
funktion.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-18 § 234
Revisorernas granskning delårsrapport Årjängs kommun 2014 dat 2014-1114
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2014-11-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 251 2014-12-09
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Kommunstyrelsen tar del av revisorernas granskning av delårsrapport
för Årjängs kommun 2014.
2. Nämnder som har negativ avvikelse ska inkomma med åtgärder för att
uppnå en budget i balans.

Expedieras till:
Respektive nämnd, revisorerna, ekonomichefen
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§ 272

2014-12-17

Dnr 2014/432.40

Avgifter livsmedelskontrollen 2015
Förslag på ny avgift för livsmedelskontrollen har tagits fram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 239
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233 2014-11-26
BOM § 108 2014-11-06
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse dat. 2014-10-28
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. För Årjängs kommuns kontroll av livsmedel skall timavgift 2015
utgå med
 Timavgift för planerad kontroll 1287 kr
 Timavgift för godkännande 1287 kr
 Timavgift för extra offentlig kontroll 990 kr
 Timavgift för registrering 990 kr
2. Avgiften skall räknas om årligen då den bygger på antalet kontroll
timmar det aktuella året.

Expedieras till:
BOM, bygg- och miljöchefen, förvaltningsekonom bygg- och miljö
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§ 273

2014-12-17

Dnr 2014/439.30

Justering av renhållningstaxor
Renhållningstaxorna föreslås att höjas för att täcka utökade utgiftsposter för
renhållningskollektivet. Förslaget är att höjningen delas mellan
privatpersoner och företag. Grundavgifterna kommer att höjas mest
tillsammans med vissa utökade mottagningskostnader på
återvinningscentralerna för företagen. Övriga höjningar berör
helårsabonnemangen för privatpersoner samt kostnader för vissa
avfallsfraktioner för flerfamiljshus.
Slamtömningstaxan föreslås oförändrad men två nya tilläggsavgifter införs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 240
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235 2014-11-26
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse dat. 2014-11-13
Förslag på avgifter slamtömning 2015-01-01 och tillsvidare
Förslag renhållningstaxa från 2015-01-01 och tillsvidare
Förslag på behandlingsavgifter för avlämning av avfall vid
återvinningsstationer
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Renhållningstaxan och slamtömningstaxan justeras i enlighet med upprättat
förslag.

Expedieras till:
Miljöingenjören, förvaltningsekonom KS
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§ 274

2014-12-17

Dnr 2014/455.24

Taxa för kart/GIS verksamhet
Årjängs kommun saknar i dag en taxa för kart och GIS-verksamhet. Ett
förslag till taxa har arbetats fram där andra kommuners gällande taxa legat
som grund. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
prövar och beslutar om justering av beloppen i taxan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 241
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245 2014-12-09
Förslag till taxa för kart/GIS-verksamhet 2014-11-25
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2014-11-28
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Taxa för kart/GIS- verksamhet antas.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschefen, förvaltningsekonom KS
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§ 275

2014-12-17

Dnr 2014/349.10

Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar
Anette Sjöstedt har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen
ska bekosta en inhägnad rastplats för hundar.
I medborgarförslaget önskar förslagsställaren att den inhägnade rastplatsen
ska uppföras på gamla järnvägsområdet i Årjäng. Ett antal hundägare rastar
sina hundar i området och det vore fint om hundrastplatsen anläggs nära den
med tanke på den nya promenadstigen runt Silbodalsälven.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 244
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 238 2014-11-26
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2014-11-14
Kommunfullmäktige § 192, 2014-09-29
Medborgarförslag 2014-09-17
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Medborgarförslaget om inhägnad rastplats för hundar i Årjäng avslås.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Expedieras till:
Förslagsställaren, samhällsbyggnadschefen
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§ 276

2014-12-17

Dnr 2014/348.10

Medborgarförslag om gatubelysning i Töcksfors
Anette Sjöstedt har inkommit med ett medborgarförslag om att
gatubelysning sätts upp på Sandavägen ner till Torsviken för att sedan möta
gatubelysningen på Ringvägen.
Ett liknande medborgarförslag har under 2013 utretts och
kommunfullmäktige beslutade då att avslå förslaget då kostnaderna att
belysa en lågt trafikerad väg utan boende inte ansågs vara motiverad men om
byggnation för boende sker i framtiden bör frågan lyftas igen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 245
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 239 2014-11-26
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2014-11-04
Kommunfullmäktige § 191 2014-09-29
Medborgarförslag 2014-09-17
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Medborgarförslaget om ny gatubelysning i Töcksfors avslås.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Expedieras till:
Förslagsställaren, samhällsbyggnadschefen
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§ 277

2014-12-17

Dnr 2014/275.10

Medborgarförslag om ett gott intryck
Simon Sjögren föreslår i ett medborgarförslag att E.18:s östra infart till
Årjäng, med ett stort mörkt staket som möter besökaren, ska rustas upp för
att ge ett bättre intryck av kommunen. Staketet ägs av Nordmarkens
Travsällskap och kommunen har därför svårt att påverka Travsällskapet om
hur staketet ska se ut. Travsällskapet har dock för avsikt att rusta upp
staketet, eventuellt redan under 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 246
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 240 2014-11-26
Kultur- och fritidsnämnden § 76 2014-11-04
Chef för medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2014-10-01
Kommunfullmäktige § 162, 2014-09-01
Medborgarförslag 2014-06-11
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Nordmarkens Travsällskap äger staketet vid travbanan och
kommunen har svårt att påverka utseendet. Travsällskapet har dock
för avsikt att rusta upp staketet, eventuellt redan under 2015.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Expedieras till:
Förslagsställaren, chefen för medborgarservice
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§ 278

2014-12-17

Dnr 2014/449.21

Upphävande av detaljplan för Töcksmarks-Bön 1:383
Töcksfors shopping center via Kjell Eriksson inkom med en ansökan om
planbesked 201-11-21 för fastigheten Töcksmarks – Bön 1:383.
Den sökande måste upphäva den gällande detaljplanen 1765-P90/10 för
fastigheten 1:161 m.fl., för att möjliggöra den nya in- och utfarten till
handelsområdet. En arbetsplan är under upprättande och för att möjliggöra
får enligt lag inte finnas gällande detaljplaner inom arbetsplanens område.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-12-09 § 247
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2014-11-24
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 242 2014-11-26
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Upphävandet av den gällande detaljplanen godkänns.
2. Detaljplanen får genomgå ett normalt planförfarande.
3. Den sökande anlitar en konsult att upprätta detaljplanen och bekostar
arbetet.
4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upprätta ett avtal
med den sökande och dess konsult.
5. Planprocessen hanteras av bygg- och miljönämnden i enlighet med
gällande delegation, § 6.
6. Detaljplanen bedöms kunna antas under tredje kvartalet 2015.

Expedieras till:
BOM, kommunarkitekten, samhällsbyggnadschefen,
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§ 279

Dnr 2014/414.10

Interpellation angående hyrbilar i Årjängs kommun
Börje Liviken (M) ställer en interpellation till Katarina Johannesson (C)
gällande hyrbilsavtal för Årjängs kommun:
-

Vilken total kostnad per kilometer har innevarande avtal medfört?

-

Vilka alternativ utvärderades i samband med upphandlingen?

-

Varför valdes hyra istället för leasing alternativt milersättning till
anställda?

-

Varför har budgeterade kostnader kraftigt överskridits?

Beslutsunderlag
Interpellation till Katarina Johannesson, daterad 2014-10-27
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen till Katarina Johannesson (C) får ställas.
2. Fullmäktige noterar att interpellationen kommer att besvaras vid
fullmäktiges nästkommande sammanträde, den 23 februari 2015.

Expedieras till:
Börje Liviken, Katarina Johannesson, KF:s beredning
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§ 280

2014-12-17

Dnr 2014/465.11

Avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige
för Centerpartiet, Thore Danielsson
Ersättaren i fullmäktige för Centerpartiet, Thore Danielsson, avsäger sig från
sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Thore Danielsson (C), daterad 2014-11-27
Kommunfullmäktiges beslut
1. Thore Danielsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
fullmäktige.
2. En begäran om ny sammanräkning ska sändas till länsstyrelsen.

Expedieras till:
Thore Danielsson, registrator
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§ 281

2014-12-17

Dnr 2014/400.11

Val av revisorer, ordförande och vice ordförande för
Årjängs kommuns räkenskaper och förvaltning
Kommunfullmäktige ska utse revisorer samt ordförande och vice ordförande
för Årjängs kommuns räkenskaper och förvaltning.
Ärendet återremitteras av fullmäktige 2014-11-24 för att utreda eventuella
jävsförhållanden.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2014-12-17 § 80
Underrättelser från Bolagsverket avseende Lennart Berglund (FP), daterade
2014-11-30
Skrivelse från Henrik Nilsson, inkommen 2014-11-29
Avsägelse från Thore Danielsson (C), daterad 2014-11-27
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 230
Valberedningens förslag till beslut 2014-11-18 § 55
SKL:s cirkulär nr 14:35
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till revisorer för revision av Årjängs kommuns räkenskaper och förvaltning
för verksamhetsåren 2015-2018 utses:
1. Kenneth Christoffersson (KD), Parkvägen 26, 670 10 Töcksfors
2. Lennart Berglund (FP), Strandvägen 25, 670 10 Töcksfors
3. Göte Persson (S), Kyrkerud 105, 672 91 Årjäng
4. Lisbeth Albinsson (S), Parkvägen 24, 670 10 Töcksfors
5. Thore Danielsson (C), Slämtegen 64, 672 92 Årjäng
Till ordförande utses: Thore Danielsson (C)
Till vice ordförande utses: Göte Persson (S)
Expedieras till:
Valda revisorer, KPMG, PWC
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§ 282

2014-12-17

Dnr 2014/400.11

Val av lekmannarevisor och ersättare för Årjängs
Bostads AB:s räkenskaper och förvaltning
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisor och ersättare för Årjängs
Bostads AB:s räkenskaper och förvaltning.
Ärendet återremitteras av fullmäktige 2014-11-24 för att utreda eventuella
jävsförhållanden.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2014-12-17 § 81
Underrättelser från Bolagsverket avseende Lennart Berglund (FP), daterade
2014-11-30
Skrivelse från Henrik Nilsson, inkommen 2014-11-29
Avsägelse från Thore Danielsson (C), daterad 2014-11-27
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 235
Valberedningens förslag till beslut 2014-11-18 § 60
SKL:s cirkulär nr 14:35
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till lekmannarevisor för Årjängs Bostads AB:s räkenskaper och förvaltning
för verksamhetsåren 2015-2018 utses:
Thore Danielsson (C), Slämtegen 64, 672 92 Årjäng
Till ersättare för samma tid utses:
Lennart Berglund (FP), Strandvägen 25, 670 10 Töcksfors

Expedieras till:
Valda revisorer, ÅBAB, KPMG, PWC
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§ 283

2014-12-17

Dnr 2014/400.11

Val av lekmannarevisor och ersättare för Årjängs nät
AB:s räkenskaper och förvaltning
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisor och ersättare för Årjängs nät
AB:s räkenskaper och förvaltning.
Ärendet återremitteras av fullmäktige 2014-11-24 för att utreda eventuella
jävsförhållanden.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2014-12-17 § 82
Underrättelser från Bolagsverket avseende Lennart Berglund (FP), daterade
2014-11-30
Skrivelse från Henrik Nilsson, inkommen 2014-11-29
Avsägelse från Thore Danielsson (C), daterad 2014-11-27
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 237
Valberedningens förslag till beslut 2014-11-18 § 62
SKL:s cirkulär nr 14:35
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till lekmannarevisor för Årjängs nät AB:s räkenskaper och förvaltning för
verksamhetsåren 2015-2018 utses:
Thore Danielsson (C), Slämtegen 64, 672 92 Årjäng
Till ersättare för samma tid utses:
Göte Persson (S), Kyrkerud 105, 672 91 Årjäng

Expedieras till:
Valda revisorer, Å-nät, KPMG, PWC

Justerandes sign
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§ 284

2014-12-17

Dnr 2014/400.11

Val av lekmannarevisor och ersättare till kommunens
stiftelser
Årjängs kommun förvaltar idag totalt elva stiftelser. De fem största
stiftelserna är föremål för revision av en auktoriserad revisor. Kravet på
kvalificerad revisor gäller stiftelser vars tillgångar överskrider 1,5 miljoner,
näringsdrivande stiftelser m.fl.
De som inte ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor ska ha en
lekmannarevisor. Det gäller följande mindre stiftelser som förvaltas av
kommunen:
-

Årjängs kommuns samfond inom skolområdet
Stang- och sjuksköterskefonden
Hildegard Bönströms donationsfond
Stina och Emil Isaksson ungdomsfond
Kristina och Sven Tolfssons donationsfond
Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond
Uppdraget omfattar revision av stiftelsernas räkenskaper och förvaltning för
verksamhetsåren 2015 t o m 2018.
Ärendet återremitteras av fullmäktige 2014-11-24 för att utreda eventuella
jävsförhållanden.
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till beslut 2014-12-17 § 83
Underrättelser från Bolagsverket avseende Lennart Berglund (FP), daterade
2014-11-30
Skrivelse från Henrik Nilsson, inkommen 2014-11-29
Avsägelse från Thore Danielsson (C), daterad 2014-11-27
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 244
Valberedningens förslag till beslut 2014-11-18 § 69
Kommunfullmäktiges beslut
Till lekmannarevisor för Årjängs kommuns samfond inom skolområdet,
Stang- och sjuksköterskefonden, Hildegard Bönströms donationsfond, Stina
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2014-12-17

och Emil Isaksson ungdomsfond, Kristina och Sven Tolfssons donationsfond
och Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond utses:
Thore Danielsson (C), Slämtegen 64, 672 92 Årjäng
Uppdraget omfattar revision av stiftelsernas räkenskaper och förvaltning för
verksamhetsåren 2015 t o m 2018.
Till ersättare för lekmannarevisorn för Årjängs kommuns samfond inom
skolområdet, Stang- och sjuksköterskefonden, Hildegard Bönströms
donationsfond, Stina och Emil Isaksson ungdomsfond, Kristina och Sven
Tolfssons donationsfond och Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond
utses:
Göte Persson (S), Kyrkerud 105, 672 91 Årjäng
Uppdraget omfattar revision av stiftelsernas räkenskaper och förvaltning för
verksamhetsåren 2015 t o m 2018.

Expedieras till:
Valda revisorer, stiftelserna, KPMG, PWC
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§ 285

2014-12-17

Dnr 2014/400.11

Val av representant i styrelsen för samordningsförbundet BÅDESÅ
Årjängs kommun ska utse en representant i styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjängs kommuner
(BÅDESÅ) för tiden 2015-2018.
Kommunfullmäktiges beslut
Till Årjängs kommuns representant i styrelsen för BÅDESÅ för tiden 20152018 utses:
Daniel Schützer (S), Huken 701, 672 91 Årjäng

Expedieras till:
Vald ledamot, BÅDESÅ
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§ 286

2014-12-17

Dnr 2014/440.11, 2014/384.11

Avsägelse från uppdraget som ledamot i fullmäktige för
Sverigedemokraterna, Ivar Torevik
Ivar Torevik har utsetts till ledamot för Sverigedemokraterna efter avgången
ledamot Jarl Luthander.
Ivar Torevik avsäger sig uppdraget.
Beslutsunderlag
Protokoll från länsstyrelsen, daterat 2014-11-14
Avsägelse från Ivar Torevik, daterat 2014-11-14
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ivar Torevik (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
fullmäktige.
2. En begäran om ny sammanräkning ska sändas till länsstyrelsen.

Expedieras till:
Ivar Torevik, registrator
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§ 287

Dnr 2014/463.11

Avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige
för Sverigedemokraterna, Lennart Gustavsson
Lennart Gustavsson avsäger sig uppdraget som ersättare i fullmäktige för
Sverigedemokraterna.
Beslutsunderlag
Avsägelse, ankomststämplad 2014-11-26
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lennart Gustavsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i fullmäktige.
2. En begäran om ny sammanräkning ska sändas till länsstyrelsen.

Expedieras till:
Lennart Gustavsson, registrator
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§ 288

Redovisning av väckta motioner som inte besvarats
Kommunfullmäktige får en redovisning av de motioner som väckts men
ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag
Redovisning av väckta motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 289

Redovisning av väckta medborgarförslag som inte
besvarats
Kommunfullmäktige får en redovisning av de medborgarförslag som väckts
men ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag
Redovisning av väckta medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-12-17

§ 290

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

Justerandes sign
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§ 291

Samordnaren Maria Svantesson informerar om
kommunens förebyggande arbete avseende alkohol,
narkotika, dopning och tobak (ANDT)
Samordnaren Maria Svantesson informerar om kommunens förebyggande
arbete avseende alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) enligt
följande:
Kommunen arbetar efter den nationella strategin mål 11 som gäller ANDTfrågor under 2010-2015. Varje år fokuseras på ett särskilt område som i år är
säkra och trygga skolgårdar.
Det finns idag en styrgrupp utsedd med olika samhällsaktörer bl a från
kommunen, lanstinget, polisen m fl. Därutöver finns en operativ grupp som
arbetar i verksamheterna med dessa frågor.
Mål för ANDT-arbetet har antagits utifrån kända och återkommande
drogvaneenkäter, t ex ELSA.
Maria Svantesson framför också att de har ambitionen att blir ännu bättre att
arbeta tillsammans framöver med snabba insatser till personer som är i
riskzonen. Framöver önskar de också få in fler aktörer i arbetet, inte minst
idrottsrörelsen och kyrkan.
Slutligen bjuder hon in till en föreläsning och diskussion kring dessa frågor
som kommer att äga rum den 3 februari.

Expedieras till:
Samordnaren
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§ 292

Uppvaktning av arbetstagare med 25 års anställning i
Årjängs kommun
Vid kommunfullmäktiges sammanträde uppvaktas arbetstagare med 25 års
anställning vid Årjängs kommun.
Kommunfullmäktiges ordförande, Kjell-Arne Ottosson (KD) och
kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S), delar ut gåvor, blommor
och kommunens standar till:
Maria Bleckberg, Inger Larsson, Anita Nilsson och Ann Jansson.
Helena Johansson var inte närvarande. Hon uppvaktas istället vid ett annat
tillfälle.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46(49)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2014-12-17

§ 293

Kommunchefen Ingemar Rosén avtackas
Kommunchefen, Ingemar Rosén, slutar sin anställning i Årjängs kommun
den 31 december 2014. Den 1 februari 2015 påbörjar han en ny anställning
som kommunchef i Säffle kommun.
Han avtackas med blommor och en gåva av kommunfullmäktiges
ordförande, Kjell-Arne Ottosson (KD), fullmäktiges 2:a vice ordförande
Katarina Johannesson (C) och av kommunstyrelsens ordförande, Daniel
Schützer (S).
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§ 294

Julhälsning
Kommunfullmäktiges ordförande, Kjell-Arne Ottosson (KD), tillönskar
fullmäktiges ledamöter och ersättare, personal med 25 års anställning som
uppvaktats under kvällen och kommunens tjänstemän en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År.
Han framför samtidigt ett varmt tack till Missionskyrkan som upplåtit sina
lokaler till kommunfullmäktige vid decembermötet varje år under 25 år.
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Sammanträdesdatum

2014-12-17

Kommunfullmäktige

Omröstningslista
Ledamöter
Börje Liviken (M)
Margareta Nilsson (M)
Robin Olsson(M)
Kent Norman (C)
Thore Danielsson (C) t o m § 280
Annika Holmstrand (C)
Roland Kylén (C)
Lisbeth Karlsson (C)
Maurice Leroy (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lars Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Magnus Andreasson (FP)
Therése Gustafsson (FP)
Lennart Nilsson (KD)
May-Brith Hedefur (KD)
Kerstin Andersson (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Daniel Schützer (S)
Birger Pettersson Wiik (S)
Siv Ögren (S)
Torgny Sjögren (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Inge Digrell (S)
Mårten Karlsson (S)
Inger Digrell (S)
Daniel Markstedt (S)
Peter Lustig (MP)
Rune Björkman (SD)
Bernt Edvinsson (SD)

§ 269
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Presidiet:
Katarina Johannesson (C), 2:a vice ordförande
Totalt:
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