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Sammanträdesdatum

2015-02-23

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl. 19.00-19.45

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolistan sidan 2

Ersättare

Se närvarolistan sidan 2

Övriga närvarande

Tf. kommunchef Katarina Lundin
Sekreterare Sandra Norsell

Justerare

Björn Karlsson (S) och Maurice Leroy (C)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 2015-02-27

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Sandra Norsell

Ordförande
Gunilla Svantorp (S)
Justerare
Björn Karlsson (S)

Maurice Leroy (C)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-02-23

Datum då anslaget sätts upp

2015-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-03-23
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2015-02-23

Kommunfullmäktige

Närvarolista
Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Mikael Olsson
Margareta Nilsson
Robin Olsson
Kent Norman
Marita Arvidsson
Annika Holmstrand
Rolf Emanuelsson
Lisbeth Karlsson
Karl-Erik Andersson
Lise-Lott Wignell
Esbjörn Andersson
Lars Gustafsson
Annika Sahlin
Magnus Andreasson
Therése Gustafsson
Stefan Moberg
Agneta Nilsson
Kerstin Andersson
Bengt-Olof Lorentzon
Daniel Schützer
Kristina Kristiansson
Björn Karlsson
Torgny Sjögren
Ulla-Britt Svensson
Inge Digrell
Ulla-Kerstin Aronsson
Mårten Karlsson
Inger Digrell
Peter Lustig
Rune Björkman
Bernt Edvinsson
-

M
M
M
C
C
C
C
C
C
C
C
FP
FP
FP
FP
KD
KD
KD
KD
S
S
S
S
S
S
S
S
S
MP
SD
SD
SD

Presidiet:
Kjell-Arne Ottosson, ordf
Gunilla Svantorp, 1:a v ordf
Katarina Johannesson, 2:a v
ordf

KD
S
C

Ärende
nr
§

Ärende
nr

Ärende
Nr

JA

JA

JA

JA

NEJ

X
X

Börje Liviken

X
X
X

Maurice Leroy

X
X
X
X
X

Anette Eriksson

X
X
X
X

Gunnar Henriksson

X
X
X
X
X

Lennart Nilsson

X

Daniel Markstedt

X
X
X
X
X
X

Siv Ögren

X
X
X

Roland Brage

X
X
X

X
X
X

Totalt
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Sammanträdesdatum

2015-02-23

Kommunfullmäktige

§1

Kommunalrådet informerar

Justerandes sign

-

Hanza flyttar sin produktion från både Töreboda och Göteborg till
Årjäng.

-

Planen för tillbyggnaden av Thons Köpcentrum i Töcksfors är ute på
samråd. Det handlar om en investering på 200 miljoner och en bit
över 100 nya arbetstillfällen.

-

Gällande konjunkturen så är det dålig uppgång på riksplanet.
Arbetslösheten sjunker trots allt ytterligare. Årjängs kommun ligger
nu under 8 % och håller ställningarna som näst bäst i Värmland och
allra bäst i Värmland när det gäller ungdomsarbetslösheten. Trots
detta finns det potential för förbättring. Vi borde bli bättre både på att
använda oss av Samordningsförbundet och öka genomströmningen
på AME. Det är en ren vinstsituation för både individerna och
kommunen.

-

Region Värmland har en ny regiondirektör i Lars Christensen.

-

Förseningen av EU:s programperiod ger påtagliga negativa effekter
då olika åtgärder och projekt inte kommer igång.

-

Landstinget har kommit med en ny revisionsrapport. 2010 kom den
förra som tittade bland annat på antal läkemedel och olämpliga
kombinationer. Årjäng låg sämst i Värmland. Nu har det kommit en
ny och Årjängs kommun ligger fortfarande sämre än både länssnittet
och rikssnittet.

-

Grensekommittén fyller 25 år med jubileum på Voxenåsen i maj med
fokus på infrastruktur frågor.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§2

2015-02-23

Dnr 2013/296.10

Reglemente för arvoden och andra ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda- Ersättning och arvode
för kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande kommer under mandatperioden 2015 –
2018 att tilldelas ett arvode för 25 % sysselsättningsgrad. På
kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 2014 beslutades att
administrativa chefen fick i uppdrag att revidera ”Reglemente för arvoden
och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” med
bestämmelserna om kommunstyrelsens vice ordförandes ersättning samt
arbetsuppgifter. Reglementet har nu uppdaterats med bestämmelser om
kommunstyrelsens vice ordförande under punkten 3.4 och punkten 5.1.1.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 18, 2015-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4 2015-01-21
Administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-05
Förslag till revidering av Reglemente för arvoden och andra ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda
Kommunstyrelsen § 230, 2014-12-09
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar med bifall av samtliga ledamöter från
Centerpartiet att punkt 1 och 2 stryks ur kommunstyrelsens förslag till beslut.
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Robin Olsson (M) att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda antas med revideringen om ersättning och arvode för
kommunstyrelsens vice ordförande.
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-02-23

3. Under punkten 1.1 sista stycket stryks pensionärsrådet.
Reservation
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
T.f. kommunchef
Administrativ chef
Arkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

2015-02-23

2014/448.10

Revisorernas granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Granskningens syfte har
varit undersöka om nämnderna och kommunstyrelsen säkerställer en
ändamålsenlig hantering av kommunfullmäktiges beslut. I granskningen
konstateras att nämnderna och kommunstyrelsen inte säkerställer att
kommunfullmäktiges beslut verkställs och inte heller att avvikelser
rapporteras till kommunfullmäktige.
Förvaltningen har upprättat förslag till bättre rutiner för verkställande och
uppföljning av kommunfullmäktiges beslut i ett styrdokument som kommer
att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inom kort.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 19, 2015-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 5 2015-01-21
Administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-07
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, ink 2014-1118.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av revisorernas granskning.
2. Styrdokumentet för den kommunala nämndadministrationen kommer
att implementeras i styrelsens och nämndernas arbete.
3. Kommunfullmäktige uppmanar bygg- och miljönämnden att ta fram
rutiner för faktureringen av kommunala avgifter för att säkerställa en
korrekt fakturering.

Expedieras till
Administrativ chef
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§4

2015-02-23

Dnr 2014/490.35

Tilläggsanslag investeringsprojekt 14198
Under 2014 har det sålts kommunala tomter på Violvägen i Årjäng där det
tidigare inte har funnits vatten och avlopp framdraget. För detta har det
funnits budgeterade medel. Däremot har det inte funnits budgeterade medel
för VA till förskolan Violen. Detta samt att det på båda ledningssträckorna
har varit oförväntat mycket berg har medfört att investeringsprojekt 14198
har överskridits med ca 481.000kr.
Beslutsunderlag
VA-chefens tjänsteskrivelse dat. 2014-12-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8 2015-01-21
Kommunstyrelsen § 23, 2015-02-04
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ett tilläggsbeslut på 480. 507 kr beviljas investeringsprojekt 14198.
2. Investeringsutrymmet 2014 ändras från 78,278Mkr till 78,758Mkr

Expedieras till
VA-chef
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

2015-02-23

Dnr 2014/15.10

Motion- förbättringsåtgärder och förändringar i skolan
Theres Tenman (NP) väcker en motion om förbättringsåtgärder och
förändringar i skolan.
I sin motion har Theres Tenman förslag inom följande områden:
 Hälsa, rökning, snusning, alkohol, våld och brand
 Ordning, regler, konsekvenser, värdegrund
 Mobiltelefoner och läsplattor
 Skolråd, elevens valmöjligheter- politiker i skolan inför valet
 Kultur och traditioner
Barn- och utbildningsnämnden redovisar att ett antal förbättringsåtgärder och
förändringar som pågår inom skolverksamheten.
 Hälsa, rökning, snusning, alkohol, våld och brand
Förebyggande åtgärder pågår och samordnas utav ANDT samordnaren.
 Ordning, regler, konsekvenser, värdegrund
Verksamheten fokuserar på likabehandlingsarbete och bedriver bl.a. ett
toleransprojekt där flera aktörer samarbetar.
 Mobiltelefoner och läsplattor
I den nya högstadieskolan kommer IT och ny teknik vara en del av
verksamheten, och fortbildning till elever och personal kommer att
genomföras.
 Skolråd, elevens valmöjligheter- politiker i skolan inför valet
Båda högstadieskolorna och gymnasieskolan har deltagit i skolvalet 2014.
Rektor leder och fördelar arbetet enligt skollagen.
 Kultur och traditioner
Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-02-23

§ 5 forts.
Beslutsunderlag
Motion från Theres Tenman 2014-01-20
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2014-09-17
BUN AU § 40 2014-09-24
BUN § 70, 2014-10-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14 2015-01-21
Kommunstyrelsen § 26, 2015-02-04
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förbättringsåtgärder och förändringar i skolan sker löpande inom de
olika områdena.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Expedieras till
Theres Tenman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

2015-02-23

Dnr 2014/439.30

Justering av renhållningstaxor 2015
En justering föreslås av kommunfullmäktiges antagna renhållningstaxa
2014-12-17.
Under avgifter för övrigt mottagande föreslå mottagning av brännbart avfall
sänkas till 2014 års nivå (824kr/ton). Istället föreslås avgiften för
företagsbesök höjas från 150 kr till 200kr för nyttjande av
återvinningscentralen. Motivet till justeringen är att behandlingsavgifterna
för brännbart avfall inte har ökat medan företagsbesökens kostnader i nuläget
inte täcker kommunens omkostnader för hantering av inkommande avfall.
Beslutsunderlag
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-12
Uppdaterad renhållningstaxa från 2015-01-01 och tills vidare, dat 2015-0121
Kommunstyrelsen arbetsutskott § 18 2015-01-21
Kommunstyrelsen § 30, 2015-02-04
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag på avgiftsjusteringar antas.

Expedieras till
Miljöingenjören
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

2015-02-23

Dnr 2014/367.00

Riktlinjer för Årjängs kommuns dokument- och
ärendehantering- Styrdokument för den kommunala
nämndadministrationen
För att säkerställa en rättsäker hantering av Årjängs kommuns handlingar
och ärenden behövs riktlinjer för dokument- och ärendehantering. Detta
dokument ger vägledning i vilka olika handlingar som finns, regler kring
utlämnande av handlingar, posthantering, e-post samt regler för hur den
kommunala nämnadministrationen i Årjängs kommun ska fungera.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 november 2014
återremitterades ärendet för komplettering och har nu reviderats utifrån det.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 20, 2015-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6 2015-01-21
Administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-12
Riktlinjer för Årjängs kommuns dokument- och ärendehantering, dat. 201409-30.
Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för Årjängs kommuns dokument- och ärendehantering antas.

Expedieras till
Administrativ chef
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§8

2015-02-23

Dnr 2015/33.04

Budget 2016 – 2018 – tidsplan
I beslutsunderlaget återfinns tider för budgetarbetet 2016 med flerårsplaner
2017-2018.
Kommunfullmäktige fastställer driftsplan 2016-2018, resultatplan 20162018, finansiella mål 2016-2018, investeringsutrymme 2016-2018 samt
skattesats 2016 i juni.
Respektive nämnd fattar beslut om driftbudgeten på verksamhetsnivå utifrån
kommunfullmäktiges beslut om ramfördelning samt lägger förslag till
investeringsbudget på projektnivå och förslag till nämndmål och indikatorer
senast 22 september 2016.
Kommunfullmäktige fastställer investeringsmedel på projektnivå samt
nämndmål och indikatorer i november.
Tyngdpunkten för budgetberedningen är under mars. Detta för att nämnderna
skall få de preliminära ramarna utskickade i tid för att kunna förbereda sig
till mötet med budgetberedningen i mitten av maj.
Beslutsunderlag
Tidsplan budgetarbete 2016-2018
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29 2015-02-04
Kommunstyrelsen § 31, 2015-02-04
Yrkande
Kent Norman (C) yrkar med bifall av samtliga ledamöter i Centerpartiet att
kommunstyrelsens arbetsutskott och presidiet i respektive nämnd ska delta i
uppstartsmötet.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-02-23

§ 8 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
Tidsplan för budgetarbetet 2016-2018 godkänns.
Reservation
Samtliga ledamöter i Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.

Expedieras till
Ekonomichef
Ledningsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

2015-02-23

Dnr 2015/30.04

Ekonomisk uppföljning 2015 – tidsplan
I beslutsunderlaget återfinns tidsplan för ekonomisk uppföljning 2015.
Månadsrapporter kommer att till största delen behandlas i nämndernas
arbetsutskott före nämndbeslut för att därigenom möjliggöra att eventuella
åtgärder för en budget i balans kan behandlas av nämnden snarast möjligt.
Tertialrapport och delårsbokslut behandlas även av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning 2015
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30 2015-02-04
Kommunstyrelsen § 32, 2015-02-04
Kommunfullmäktiges beslut
Tidsplan för ekonomisk uppföljning 2015 godkänns.

Expedieras till
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 10

2015-02-23

Dnr 2014/414.10

Interpellation angående hyrbilar i Årjängs kommun
Börje Liviken (M) ställde den 17 december 2014 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?

Interpellationen besvaras skriftligt av Katarina Johannessen (C) vid dagens
sammanträde enligt följande.
Bakgrunden är att tidigare leasingavtal på de kommunala bilarna var
utgånget och upphandling aktualiserades, en verksamhetsfråga som
samordnas av kommunens inköpsansvarig.
Undertecknad sammanfattar hanteringen av kommunens bilpark i tre delar:

Justerandes sign

-

Utgångsläge, i kommunchefens analys av bilparken framkom brister
och behov i den gamla bilparken. Några exempel på problem var:

-

Inga rutiner för service vilket innebar ej åtgärdade maskinskador och
säkerhetsbrister.

-

Ingen service på alkolås vilket innebar bärgningar 5-10/mån.

-

Inga rutiner vid ”rödblåsning” och hur dessa policymässigt skulle
hanteras.

-

Vissa bilar var så gamla att leasingfirman inte förlängde serviceavtal.

-

Säkerhetssystem fattades, exempelvis problem för hemtjänsten vid
olyckor/haveri.

-

Ingen fordonsansvarig för bilparken.

-

Ingen övergripande kostnadskontroll, leasing-, serviceavgift och
försäkring belastade verksamheten, övriga kostnader gick inte att
följa upp och stämma av.

Utdragsbestyrkande
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2015-02-23

Kommunfullmäktige

-

Kostnaderna uppstod på flera ställen i organisationen.

-

Oklart hur restskulderna var för fordonen.

-

Oklar värdeminskning, osäker betalning på bilar p.g.a. att slitage var
större än förväntat.

-

Personalen fick ingen introduktion av fordonen.

-

Saknades journummer och rutiner för ersättningsfordon vid
olycka/haveri.

-

Tvätthallen utdömd av arbetsmiljöverket. Gräns för
vitesföreläggande sköts fram eftersom kommunen redogjort för
påbörjad upphandling.

-

Leasingavtal var inte en flexibel lösning för verksamheten då
förändrade behov av antal inte kunde matchas under pågående
avtalsperiod.

-

Fördyrad kostnad för lagring och hantering av däck, inköp av
container.

Detta var identifierade problem med det befintliga leasingavtalet och
bristen på organisation i verksamheten för att hantera bilparken.
-

Lösning

En fungerande leasing lösning kräver en stor personell insats från
kommunens sida, en organisation som kommunen inte hade. Med en
hyreslösning samlas den totala kostnaden/fordon för service och
underhåll i en faktura och kan därmed redovisas på rätt verksamhet i
kommunen. Hela kostnaden redovisas direkt och inga
restvärden/restskulder finns kvar. Det ligger i uthyrarens affär att hålla
bilen i så gott skick som möjligt vilket ger kommunen en bra välskött bil
under hela hyresperioden. Varje fordon servas en gång per månad.
Hyreslösningen erbjuder en flexibilitet för verksamheterna vid förändrat
behov av antal fordon. Uppsägningstiden för en hyrbil är tre månader och
därefter upphör kostanden. Att jämföra leasingavtal som i regel är minst
tre år. När hyrbilsavtalet tecknades var det 67 fordon, att jämföra med
dagens antal som är 52 fordon. Kommunen har alltså minskat antalet
fordon med 15 sedan hyrbilsavtalet tecknades.
Kostnaden per bil är 26,30 kr där besiktning, alkolås, GPS, försäkring,
service på auktoriserad verkstad, underhåll, brandsläckare, reflexvästar,
ficklampa, samt jourtelefon dygnet runt för ersättningsfordon vid
olycka/haveri ingår. Vid punktering kommer leverantören ut på plats och
byter direkt.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10 forts.
-

Slutsats

Redan tidigt i processen var det ett faktum att de verksamheter med många
bilar skulle få en ökad kostnad på sig då kostnaderna identifierats, detta
gäller särskilt stöd- och omsorg. Förklaringen är att den totala kostnaden för
tidigare leasingbilavtal har spridits på flera verksamheter och nu är dessa
kostnader samlade på den verksamhet som använder bilen. Så
frågeställningen om varför budgeterade kostnader kraftigt överskridits beror
på att tidigare hantering av bilparken inte redovisats så att budgetuppföljning
på totala kostnader varit möjlig. En orsak är också att skador som uppstår på
bilarna nu betalas direkt varje år, tidigare aktiverades kostnaden först efter
leasingtidens utgång.
Kommunen har idag en bilpark, anpassad till verksamheten, möjlig att
förändra efter verksamheternas behov där förändringen också ger avtryck i
kostnaderna. Förutsättningar för kostnadskontroll och därmed möjligheter att
skapa budgeteffekter genom förändrad och effektivare användning av
bilarna. Genom möjligheten till uppföljning av hur bilarna används och
nyttjas har man minskat antalet fordon för att hamna i ram för budget 2015.
Kommunen har idag en fordonsansvarig som följer upp så att vi har en
effektiv användning av bilparken. Att få till denna funktion har inte krävt
någon personell utökning utan det är löst inom befintliga budget- och
verksamhetsramar.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunen idag har en väl
anpassad fordonspark med förutsättningar för god uppföljning, fungerande
rutiner och service som ger en bra och säkrare arbetsmiljö.
Börje Liviken (M) och Katarina Johannesson (C) deltar i överläggningarna.
Beslutsunderlag
Interpellation till Katarina Johannesson, daterad 2014-10-27
Svar på interpellation från Katarina Johannesson (C) daterad 2015-02-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen till Katarina Johannesson (C) får ställas.
2. Överläggningen om interpellationen avslutas.

Expedieras till
Börje Liviken (M)
Katarina Johannesson (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

2015-02-23

Dnr 2015/5.10

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
gällande släckning av vägbelysning
Lisbeth Karlsson (C) ställer en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Daniel Schützer (S) gällande släckning av vägbelysning.
Den 2 januari 2015 släcktes vägbelysningen på olika platser inom Årjängs
kommun, detta utan en förklaring eller dialog med berörda kommuninvånare
eller Trafikverket. När ingen kommunikation förts är det dessutom mycket
svårt att förstå logiken i varför vissa delar släckts och vad besparingen består
i.
Beslut om vägbelysningen togs i majoritetens budget i juni 2014 och ett brev
sändes till Trafikverket. Efter det framgår det inte i några handlingar eller
protokoll att någon dialog förekommit, varken med Trafikverket eller
berörda kommuninvånare.
Utifrån den bristfälliga hanteringen av ärendet med vägbelysningen ställs
frågan till kommunstyrelsens ordförande:
Varför den politiska ledningen i Årjängs kommun agerat utan att föra en
dialog och utreda konsekvenserna med Trafikverket och berörda
kommuninvånare?
Interpellationen besvaras skriftligt av Daniel Schützer (S) vid dagens
sammanträde enligt följande.
Efter att kommunfullmäktige tagit beslut om budget i juni 2014 där samtliga
tre budgetförslag innehöll besparingen på 150 000 kronor på vägbelysning så
meddelande dåvarande kommunchef Trafikverket beslutet skriftligt i juli
månad. Trafikverket svarade dock inte på vår skrivelse och därmed är det
svårt att föra dialog. Utan svar från Trafikverket fanns heller inte information
att delge berörda kommuninvånare.
Frågan om Trafikverkets ansvar för vägbelysningen på statliga vägar har
varit aktuell under många år utan att kommunen under tidigare ledning
kommit någonstans med frågan. Nu har Trafikverket inkommit med ett svar
och medger där ansvar för belysning. Däremot är vi ännu inte färdiga med
förhandlingarna. Däremot har ytterligare steg tagits i förhandlingarna efter
Trafikverkets svar där de redan nu betalar för delar av belysningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-02-23

Kommunikation kan alltid göras bättre och informationen till invånarna
kunde varit bättre men det krävs minst två parter för att föra en dialog. När
det tog över ett halvår för Trafikverket att svara försvårades
kommunikationen även till invånarna rejält. Samhällsbyggnadsavdelningen
hade då att följa kommunfullmäktiges beslut.
Lisbeth Karlsson (C) och Daniel Schützer (S) deltar i överläggningarna.
Beslutsunderlag
Interpellation från Lisbeth Karlsson (C) inkommen 2015-01-12
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer
daterad 2015-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer
(S) får ställas.
2. Överläggningen om interpellationen avslutas.

Expedieras till
Lisbeth Karlsson (C)
Daniel Schützer (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

2015-02-23

2014/496.10

Motion Järnvägssträckan mellan Årjäng och
Gustavsfors byggs om till gång- och cykelväg
Anette Eriksson (C) och Katarina Johannesson (C) har lämnat in en motion
med ett förslag på att järnvägssträckan mellan Årjäng och Gustavsfors byggs
om till gång- och cykelväg.
Möjligheten till en aktiv fritid är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Att det
finns möjlighet och tillgänglighet för alla åldrar att utöva fritidsaktiviteter är
också en viktig aspekt. Motionsformer som tilltalar många olika grupper och
utövare är gång, löpning och cykling.
Vägsträckan på 172:an som löper längs med järnvägen är smal och hårt
trafikerad och möjligheter till att vistas på den är riskabelt. En ombyggnad
av järnvägen skulle innebära ökade möjligheter för kommuninvånare och
besökare att få tillgång till en trafiksäkrare miljö. Skolan med sin närhet till
den tänkta gång- och cykelbanan kan också utveckla aktiviteter.
Centerpartiet föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett
finansieringsförslag samt att utreda möjlighet till att söka medfinansiering
via exempelvis EU och Trafikverket. Förslagsvis kan en ombyggnation göras
etappvis, första etapp till Blomskog och nästa etapp till Gustavsfors.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-12-08
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet lämnas vidare till KS beredning.

Expedieras till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

2015-02-23

Dnr 2014/492.10

Motion- återupprätta turistbyråverksamheten
Lars Gustafsson (FP), Annika Sahlin (FP), Magnus Andreasson (FP) och
Therése Gustafsson (FP) har lämnat in en motion om att återupprätta
turistbyråverksamhet.
Kommunfullmäktige antog under hösten 2014 en näringslivs- och
tillväxtstrategi med handlingsplan för Årjängs kommun. I denna framhålls
bland annat besöksnäringen som en bransch med goda tillväxtmöjligheter.
Kommunens nya ledning har för den kommande mandatperioden prioriterat
sitt arbete med näringslivsfrågor.
Under den förra mandatperioden avvecklades den renodlade
turistbyråverksamheten och den integrerades i det nyetablerade
medborgarkontoret. I praktiken innebar detta en nedprioritering av
kommunens turistfrämjande verksamhet.
Motionärerna anser att kommunen skall återupprätta en renodlad
turistbyråverksamhet som bedriver information liksom uppdrag och projekt.
Motionärerna föreslår att det tillsätts en utredare som får i uppdrag att ta
fram beslutsunderlag för etablering av en renodlad turistbyrå. I uppdraget
ska ingå att undersöka hur branschen kan vara delaktig i byråns verksamhet
och drift, både genom styrgrupp/styrelse och medfinansiärer, alternativt att
verksamheten bedrivs genom ett turistbolag med kommun och
branschfinansiering. Förslag bör också tas fram om lokalisering, möjligheten
att förlägga den till Årjängs hotell bör utredas. I uppdraget bör även ingå att
utreda en filial vid riksgränsen.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2014-12-17
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas vidare till KS beredning.

Expedieras till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

2015-02-23

Dnr 2015/54.10

Motion- plan på att implementera barnkonventionen i
all kommunal verksamhet i Årjängs kommun
Kristdemokraterna via Stefan Moberg (KD) har lämnat in en motion
angående en plan på att implementera barnkonventionen i all kommunal
verksamhet i Årjängs kommun.
Sveriges nuvarande statsminister har sagt att hans regering ämnar anta
Barnkonventionen som lag i Sverige. I nuläget så har visserligen Sverige
förbundit sig att följa konventionens artiklar, men det finns fortfarande ingen
lag som binder svenska myndigheter att följa konventionen. FN:s
barnrättskommitté har upprepade gånger riktat skarp kritik mot Sverige för
att man bryter mot barnkonventionen.
Kristdemokraterna anser att Årjängs kommun ska vara en kommun som tar
barnens rättigheter på allvar. Barnens deltagande i den demokratiska
processen måste vara en prioritet och barnens bästa måste vara en av de allra
mest centrala pelarna i kommunens verksamhet. Därför anser vi att Årjängs
kommun bör ta fram en plan på hur man kan implementera
barnkonventionen i all sin verksamhet.
Med ovanstående motivering yrkar Kristdemokraterna på att:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en plan på hur Årjängs kommun kan arbeta med att försöka
implementera barnkonventionen i all kommunal verksamhet i
Årjängs kommun.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppgiften att
rapportera tillbaka till fullmäktige inom en rimlig tid hur planen kan
se ut och hur denna kan verkställas.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2015-02-09
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas vidare till KS beredning.

Expedieras till: KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 2015/27.11

Entledigande av ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige Ulla-Kerstin Aronsson (S)
Ulla-Kerstin Aronsson (S) har den 23 januari 2015 begärt entledigande som
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommen 2015-01-23
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Ulla-Kerstin Aronsson (S) från
uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
2.

Kommunen hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Expedieras till
Ulla-Kerstin Aronsson (S)
Tf. kommunchef
Administrativa avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

2015-02-23

Dnr 2015/27.11

Entledigande Ulla-Kerstin Aronsson (S) som revisor i
hemvärnsföreningen
Ulla-Kerstin Aronsson (S) har den 23 januari 2015 begärt entledigande som
revisor i hemvärnsföreningen.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommen 2015-01-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Ulla-Kerstin Aronsson (S) som revisor i
hemvärnsföreningen.

Expedieras till
Ulla-Kerstin Aronsson (S)
Administrativa avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

2015-02-23

Dnr 2015/55.11

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige Emma
Arenö (MP)
Emma Arenö (MP) har den 11 februari 2015 lämnat in en begäran om
entledigande som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommen 2015-02-11
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Emma Arenö (MP) som ersättare i
kommunfullmäktige.
2. Kommunen hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Expedieras till
Emma Arenö (MP)
Tf. kommunchef
Administrativa avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

2015-02-23

Dnr 2015/27.11

Val av ny revisor till hemvärnsföreningen
Ulla-Kerstin Aronsson (S) har den 23 januari 2015 begärt entledigande som
revisor i hemvärnsföreningen. Kommunfullmäktige ska utse en ny revisor till
hemvärnsföreningen.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommen 2015-01-23
Valberedningen § 1 2015-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny revisor för hemvärnsföreningen efter Ulla-Kerstin Aronsson (S) till
mandatperiodens utgång 2018 utses:
Inger Digrell (S), Östra Bön Buberget, 672 93 Årjäng

Expedieras till
Inger Digrell (S)
Ulla-Kerstin Aronsson
Administrativa avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

2015-02-23

Dnr 2015/45.11

Val av ytterligare en revisor
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen (1991:900) 9 kap 2 § utse
minst fem revisorer. För att förebygga situationer där revisionsansvaret
behöver delas, t ex vid jävssituationer, kan det vara lämpligt att utse fler
revisorer än det minimiantal som lagen föreskriver. Åtgärden är inte ovanlig,
t ex har Karlstad kommun utsett ytterligare två revisorer för att hantera bl a
jävsförhållanden.
Frågan om jäv för kommunens revisorer var föremål för diskussion i
samband med valen i november 2014. Därtill har en av kommunens revisorer
nu uppmärksammat omständighet som föranleder hinder att revidera delar av
kommunens verksamhet.
Undertecknade föreslår att Årjängs kommun utser ytterligare en
kommunrevisor.
Beslutsunderlag
Utdrag ur kommunallagen med kommentarer
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-02-09
Valberedningen § 2 2015-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ytterligare en revisor ska tillsättas.
2. Valet om revisor återremitteras till fullmäktiges beredning.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

2015-02-23

Dnr 2015/4.11

Entledigande från Helene Fridh (S) som ersättare i
hjälpmedelsnämnden
En begäran om entledigande som ersättare i hjälpmedelsnämnden har
inkommit från Helene Fridh (S) 11 februari 2015.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommen 2015-02-11
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Helene Fridh (S) som ersättare i
hjälpmedelnämnden.

Expedieras till
Helene Fridh (S)
Administrativa avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

2015-02-23

Dnr 2015/4.11

Val av ny ersättare i hjälpmedelsnämnden efter Helene
Fridh (S)
En begäran om entledigande som ersättare i hjälpmedelsnämnden har
inkommit från Helene Fridh (S) 11 februari 2015. Kommunfullmäktige ska
utse ny ersättare i hjälpmedelsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommen 2015-02-11
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i hjälpmedelsnämnden efter Helene Fridh (S) till
mandatperiodens utgång 2018 utses:
Liv Pettersson (S), Korsbyn Väststuga 2, 672 93 Årjäng

Expedieras till
Liv Pettersson (S)
Helene Fridh
Administrativa avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

2015-02-23

Dnr 2014/465.11

Information om ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och
med den 30 december 2014- 14 oktober 2018.
Avgången ersättare i kommunfullmäktige för Centerpartiet är Thore
Danielsson.
Mats Andersson utses till ny ersättare i kommunfullmäktige för
Centerpartiet.
Beslutsunderlag
Protokoll från länsstyrelsen 2014-12-30
Begäran om ny sammanräkning från Årjängs kommun 2014-12-23
Kommunfullmäktige § 280, 2014-12-17
Entledigande från Thore Danielsson daterad 2014-11-27
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Expedieras till
Thore Danielsson
Mats Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

2015-02-23

Dnr 2014/463.11

Information om avgången ersättare i
kommunfullmäktige
Lennart Gustavsson för Sverigedemokraterna har till Länsstyrelsen avsagt
sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen meddelar att någon ny ersättare inte kan utses.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2014-12-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Expedieras till
Lennart Gustavsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

2015-02-23

Dnr 2014/440.11, 2014/384.11

Information om avgången ledamot i
kommunfullmäktige
Ivar Torevik för Sverigedemokraterna har avsagt sig uppdraget och
entledigats som ledamot i kommunfullmäktige.
Årjängs kommun har tillskrivit Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för
att utse en ny ersättare i fullmäktige för Sverigedemokraterna.
Länsstyrelsen meddelar att någon ny ersättare inte kan utses.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2014-12-30
Begäran om ny sammanräkning 2014-12-23
Kommunfullmäktige § 286, 2014-12-17
Länsstyrelsens protokoll 2014-11-14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Expedieras till
Ivar Torevik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Redovisning av inkomna ärenden
Under perioden har det inte inkommit några ärenden som ska redovisas till
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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