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Sammanträdesdatum

2015-04-27

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl. 19.00-21.10

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolistan sidan 2

Ersättare

Se närvarolistan sidan 2

Övriga närvarande

Stf. T.f. kommunchef Owe Lindström
Ekonomichef Linda Sydengen
Sekreterare Sandra Norsell

Justerare

Rolf Emanuelsson (C), Torgny Sjögren (S)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 2015-05-05

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Sandra Norsell

Ordförande
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Justerare
Rolf Emanuelsson (C)

Torgny Sjögren (S)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-04-27

Datum då anslaget sätts upp

2015-05-06

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-05-28

26-52

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(41)

Sammanträdesdatum

2015-04-27

Kommunfullmäktige

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
Inger Digrell
Mårten Karlsson
Inge Digrell
Daniel Markstedt
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ej § 35, jäv
Jessica Danielsson

X
X
X

Ej § 35, jäv
Gertrud Berglund
Lennart Nilsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Totalt

Justerandes sign

Närvarande

33

1

Utdragsbestyrkande

NEJ

NEJ

NEJ
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Sammanträdesdatum

2015-04-27

Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-27

Kommunfullmäktige

§ 44

Dnr 2015/184.10

Interpellation till Daniel Schützer gällande landsbygdsrådgivaren ..................... 33
§ 45

Dnr 2015/80.10

Motion från Folkpartiet- utveckling av bättre, enklare och snabbare
bussförbindelser till Karlstad ............................................................................. 34
§ 46

Dnr 2015/81.10

Motion från Moderata samlingspartiet- åter utreda upphandlingen
angående hyrbilar ............................................................................................. 35
§ 47

Dnr 2015/27.11

Meddelande om ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige ........................................................................................... 36
§ 48

Dnr 2015/55.11

Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige ........................................... 37
§ 49

Ändrad mötesdag för kommunfullmäktige ......................................................... 38
§ 50

Redovisning av väckta motioner som inte besvarats ......................................... 39
§ 51

Redovisning av väckta medborgarförslag som inte besvarats ........................... 40
§ 52

Redovisning av inkomna ärenden ..................................................................... 41

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-27

§ 26

Fastställelse av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs med ändringen att punkten 8 på dagordningen
utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-27

§ 27

Presentation av kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges presidium, ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD),
första vice ordförande Gunilla Svantorp (S), och andre vice ordförande
Katarina Johannesson (C) ger en presentation av sig själva till
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-27

§ 28

Kommunalrådet informerar
 Daniel Schützer har deltagit på SMÅKOMS årsmöte i Grebbestad.
SMÅKOM är en intresseorganisation för kommuner med under
11000 invånare. Mötet hade tre fokusområden: byggnation,
etablering och ekonomi. För Årjängs del gällande byggnation så
arbetar nu kommunen med att ta fram en bostadsförsörjningsplan.
Gällande etablering så är det hur kommunen ska hantera det ökade
trycket av asylsökande. Kommunalrådet informerade om ett högt
tryck på näringslivssidan med ett flertal befintliga företag som
expanderar och även nya företag som etablerar sig i kommunen.
Kommunen arbetar aktivt med näringslivsfrågorna och möjliggör
förutsättningar för en bra start för företagen som väljer att flytta hit,
men också förbättra för de befintliga företag genom bland annat
tillgängliga lokaler och fiber i hela kommunen.
 Årjängs Nät invigdes i samband med vårmarknaden i helgen.
Samtidigt hölls också en fibermässa på hotellet.
 Migrationsverket är nu inne i en upphandling angående ett
asylboende och en privat aktör deltar i upphandlingen med ett
eventuellt boende i Silbodalshemmet.
 Angående regionfrågan så har en utredning startats gällande förslag
på en sammanslagning av Landstinget och Region Värmland.
Löpande information ges på KSO-träffarna där nu även en
representant från oppositionen deltar.
 Kollektivtrafiknämnden kommer att behandla ett ärende om
marknadsundersökning kring kollektivtrafik över gränsen med mål
att inom ett Interregprojekt kunna köra en 3-årig försöksverksamhet.
 Kommunjuristen Katarina Lundin, för närvarande t.f. kommunchef
avslutar sin anställning 14 augusti.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-27

Kommunfullmäktige

§ 29

Dnr 2014/303.10

Utbetalning av kommunalt partistöd 2015
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige minst en gång per år
ska besluta om utbetalning av kommunalt partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 171 att anta ett reglemente,
Regler för partistöd. Enligt reglementet ska det utgå:
-

ett grundstöd, som uppgår till om 15 000 kronor per parti och år,
samt
ett mandatstöd, som uppgår till 5 300 kronor per mandat och år.

Beslutsunderlag
Fördelning av partistöd 2015 (bilaga 1b)
Regler för kommunalt partistöd
Protokoll från länsstyrelsen (2st) 2014-12-30
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-09 § 237
Tjänsteskrivelse med bilaga 1, daterad 2014-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28, 2015-02-04
Kommunstyrelsen § 45, 2015-03-04
Kommunfullmäktiges beslut
1. Partistöd ska utbetalas i enlighet med Fördelning av partistöd 2015
bilaga 1 b.
2. Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts och
granskningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30
juni 2016.

Expedieras till
Samtliga partier
T.f. kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 30

2015-04-27

Dnr 2015/47.20

Revidering av den gällande plantaxan
Den gällande plantaxan är från 1998-01-22 och det finns en del faktorer som
måste revideras, men även läggas till. Den 2 maj 2011 och 1 jan 2015 kom
det nya förändringar i Plan- och bygglagen (PBL) som medför att även
förändringar i plantaxan måste ske. Detta har inte utförts. I taxan fattas
exempelvis ansökan om planbesked som kom till i PBL 2011.
Hur en kommunal taxa är uppbyggd styrs i PBL och Kommunallagen.
Beslutsunderlag
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-02-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37, 2015-02-18
Kommunstyrelsen § 52, 2015-03-04
Kommunfullmäktiges beslut
Revidering av den gällande plantaxan genomförs.

Expedieras till
Kommunarkitekten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

2015-04-27

Dnr 2014/78.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader under fjärde kvartalet 2014
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
fjärde kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande
beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 54, 2015-03-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51, 2015-03-04
Stöd- och omsorgsnämnden § 18, 2015-02-05
Stöd- och omsorgsnämndens kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse daterad
2015-01-12
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Verksamhetschef för stöd- och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

2015-04-27

Dnr 2015/179.04

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder
och förtroendevalda i dessa organ verksamhetsåret
2014
Reglerna i kommunallagen (KL) om ansvarsprövning innebär ett krav på
fullmäktige att vara tydlig i sina beslut. Fullmäktiges beslut att bevilja eller
neka ansvarsfrihet skall motiveras om det inte är uppenbart obehövligt (KL
5 kap 25a §). Att motivera innebär att göra tydligt vilka omständigheter som
legat till grund för fullmäktiges beslut.
I revisionsberättelsen, daterad den 13 april 2015, bedömer revisionen att
kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans genom
ett positivt resultat på 15,2 mnkr, vilket är 10,1 mnkr bättre än budgeterat.
Kommunens ekonomiska situation och utveckling har förbättrats ytterligare
under 2014. Kommunen klarar också sitt finansiella mål, som för 2014 var
ett resultat på 1 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag. Utfallet för
2014 blev 2,9 %. Trots avvikelser i nämndernas budgetföljsamhet anses den
ekonomiska styrningen vara tillfredsställande.
Revisorerna framför vidare att kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden har problem med att bedriva verksamheten inom
tilldelad budget, vilket inte är tillfredsställande.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper och förvaltning
och att årsredovisningen 2014 godkänns m.m.
Med anledning härav har kommunfullmäktiges presidium berett frågan om
ansvarsfrihet vid sammanträde den 13 april 2015. Presidiet beslutade att
föreslå kommunfullmäktige, att besluta enligt följande i samband med
behandling av frågan om ansvarfrihet för kommunstyrelsen och övriga
nämnder för år 2014:
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse dat. 2015-04-13
Revisionsberättelse dat. 2015-04-13

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-04-27

§ 32forts.
Kommunfullmäktiges beslut
1. I enlighet med revisorernas förslag beviljas kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet för 2014 års räkenskaper och förvaltning.
2. Kommunfullmäktige förutsätter att barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen under 2015 vidtar nödvändiga åtgärder för att
kunna bedriva verksamheten inom de av fullmäktige beslutade
ekonomiska ramarna.
3. Kommunfullmäktige vill betona vikten av att skapa förutsättningar
för att befolkningsutvecklingen i Årjängs kommun ökar.
4. Den gemensamma hjälpmedelsnämnden och den gemensamma
drifts- och servicenämnden beviljas ansvarsfrihet samt kommunens
förtroendevalda i dessa nämnder.
5. Nämnderna uppmanas att i övrigt beakta det som framförs av
revisorerna i revisionsberättelsen.
6. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Expedieras till
T.f. kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 33

2015-04-27

Dnr 2014/30.04

Årsbokslut 2014 för Årjängs kommun
Årjängs kommuns resultat är positivt för femte året i rad.
Årjängs kommuns resultat uppgår till +15,2 miljoner kronor eller 2,9 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Det är högre än det långsiktiga resultatmålet som är på 2,0 % och 10,1
miljoner bättre än budgeterat resultat.
Den positiva avvikelsen i jämförelse med budgeterat resultat förklaras till
stor del av ökade skatteintäkter samt ett mycket lågt ränteläge på
kommunens lån.
Totalt har nämnderna en positiv avvikelse på +0,6 mkr, dock har två
nämnder negativa avikelser; Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Det positiva resultatet efter balanskravjustering på +12,0 mkr möjliggör en
avsättning av årets resultat med 6 788 tkr till kommunens
resultatutjämningsreserv.
Kommunkoncernens resultat inklusive bolagen uppgår till +16,8 miljoner
kronor.
Utvärdering av verksamhetsmål visar att 1 av 4 av kommunens övergripande
mål är uppfyllda. Målstyrningen är därmed svag.
Kommunens soliditet är för 2013; 53,5 %
Befolkningen har under 2014 minskat med -149 invånare i jämförelse med
förra årsskiftet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014 för Årjängs kommun
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-03-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62, 2015-03-18
Kommunstyrelsen § 65, 2015-04-01
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-27

§ 33 forts.
Tilläggsyrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar på att kommunens årsbokslut 2014 ska
innehålla redovisning av intäkter och kostnader för ensamkommande barn
fördelat per respektive nämnd.
Daniel Schützer yrkar avslag på Annika Holmstrands (C) tilläggsyrkande.
Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer först frågan om kommunfullmäktige kan bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så är fallet.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunfullmäktige kan bifalla Annika
Holmstrands (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen för 2014 godkänns.
2. Avsättning med 6 788 tkr av årets resultat görs till
resultatutjämningsreserven.

Expedieras till
Ekonomichefen
T.f. kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 34

2015-04-27

Dnr 2015/110.04

Ombudgetering investeringsmedel 2014-2015
Kvarstående investeringsbudget för 2014 är 41 674 tkr
Totalt har begäran om ombudgetering med 41 039 kr inkommit ifrån
nämnderna enligt följande;
BEGÄRAN OM OMBUDGETERING Kvarstående budget för 2014
KOMMUNSTYRELSEN
40 010 670
40 383 633
STÖD OCH OMSORGSNÄMNDEN
581 985
581 985
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
0
18 478
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
445 869
689 714
TOTALT
41 038 524
41 673 810

Huvudprincipen, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, är att
pågående projekt som inte är färdigställda ombudgeteras. Investeringar som
inte är påbörjade under året är inte givna för ombudgetering. Investeringar
som begärs omdisponerade till annat ändamål är inte heller de givna för
ombudgetering.
Investeringsmedel som inte är påbörjade under året men begärs
ombudgeterade är 5 457 tkr.
Investeringsmedel som begärs omdisponerade är 1 082 tkr.
Beslutsunderlag
Sammanställning ombudgetering av investeringsmedel från 2014 till 2015.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2015-03-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74, 2015-04-01
Kommunstyrelsen § 68, 2015-04-01

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avvikelse
372 963
0
18 478
243 845
635 286
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-27

§ 34 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Begäran om ombudgetering samt omdisponering av
investeringsmedel från år 2014 till 2015 från Kommunstyrelsens
verksamheter sammanlagt 40 010 670 kr och fördelade på projekt
enligt beslutsunderlaget godkänns.
2. Begäran om omdisponering av investeringsmedel från år 2014 till
2015 från Stöd- och omsorgsnämndens verksamheter sammanlagt
581 985 kr och fördelade på projekt enligt beslutsunderlaget
godkänns.
3. Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från år 2014 till
2015 från Kultur- och fritidsnämndens verksamheter sammanlagt
445 869 kr och fördelade på projekt enligt beslutsunderlaget
godkänns.

Expedieras till
Ekonomichefen
Förvaltningsekonom KS, SoO och Kfn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 35

2015-04-27

Dnr 2014/91.20

Planbesked; detaljplan för del av Silbodals Backa
Backa industriområde är ett område där det skett många avvikelser från
gällande detaljplan. Dessa avvikelser har inträffat sedan slutet av 1960-talet
och den gällande detaljplanen är från 1967. Den gällande detaljplanen har ett
flertal planbestämmelser som inte stämmer överens med verkligheten.
Ändamålet är industri, idag är det handel, industri och bostäder. Det finns inoch utfarter längs riksväg 172 som är förbjudet enligt den gällande
detaljplanen och det har bebyggts på prickmark.
Beslutsunderlag
Gällande detaljplan för Backa industriområde
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-03-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60, 2015-03-18
Kommunstyrelsen § 69, 2015-04-01
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Gällande översiktsplan för Årjängs kommun får frångås, för att möjliggöra
detaljplaneläggningen.
Jäv
Lars Gustafsson (FP) och Therése Gustafsson (FP) deltar inte i beslutet på
grund av jäv.

Expedieras till
kommunarkitekten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 36

2015-04-27

Dnr 2015/83.29

Ventilationsanläggning Svensbyns skola
Ny ventilationsanläggning har 2014-2015 projekterats för Svensbyns skola
södra delen.
Vid projekteringen framkom, dels att tänkt utförande 2010 inte är
genomförbart, dels att ytterligare energibesparande åtgärder bör utföras
samtidigt.
I flerårsplan för investeringar 2011-2013 som beslutades 2010 var anslaget
för 2013, 0,4 Mkr för projektet. Beloppet ombudgeterades till 2014.
I flerårsplan för investeringar 2013-2015 som beslutades 2012 var anslaget
för 2014, ytterligare 0,1 Mkr, alltså totalt 0,5 Mkr för projektet.
Kostnadsberäkningen som utförts efter projekteringen uppgår till 2,8 Mkr.
För att projektet ska kunna genomföras erfordras tilläggsanslag på 2,3 Mkr.
Beslutsunderlag
Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse dat. 2015-03-17
Konsekvensanalys ventilationsanläggning Svensbyns skola bilaga 1 och 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72, 2015-04-01
Kommunstyrelsen § 70, 2015-04-01
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny ventilationsanläggning på Svensbyns skola inkl.
energibesparande åtgärder (belysning och tilläggsisolering tak)
utföres under 2015.
 Projekt 13000: 50.000 (del av) beviljas omdisponeras till
projekt13107
 Projekt 13001: 50.000 (hela) beviljas omdisponeras till projekt
13107
 Projekt 13003: 75.000 (del av) beviljas omdisponeras till projekt
13107
 Projekt 13100: 100.000 (del av) beviljas omdisponeras till
projekt13107
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§ 36 forts.
 Projekt 13101: 75.000 (hela) beviljas omdisponeras till projekt
13107
 Projekt 13800: 150.000 (del av) beviljas omdisponeras till projekt
13107
 Projekt 13807: 500.000 (del av) beviljas omdisponeras till projekt
13107
Ovanstående omdisponeringar (totalt 1 Mkr) av projekt 13000, 13001,
13003, 13100, 13101 och 13800 förutsätter att ombudgetering av projektens
hela kvarvarande belopp från 2014 (och kvarvarande belopp på projekt
13107) till 2015 beviljas.
2. Tilläggsanslag: Projekt 13107 utökas med 1,3 Mkr.

Expedieras till
Ekonomichefen
Förvaltningsekonom KS
Fastighetsingenjören
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Dnr 2015/105.01

Vision, perspektiv och kommunfullmäktiges mål för
Årjängs kommun 2016-2018
Kommunfullmäktige antog 2009-12-16 vision och övergripande mål för
Årjängs kommun. I samband med den nya mandatperioden har ett nytt arbete
med vision och mål för kommunen påbörjats.
Kommunstyrelsen och ledningsgruppen har vid konferens i Dömle den 11
mars 2015 processat vision, perspektiv och fullmäktiges mål. Förslag till
omarbetning av nuvarande vision och mål redovisades liksom vilka
perspektiv som kan vara aktuella för kommunen. I samband med
presentationen framfördes också vikten av att tydliggöra hur perspektiven
ska användas.
Kommunchefen och förvaltningsekonomen har utarbetat förslag till vision,
perspektiv och fullmäktiges mål utifrån redovisade förslag och synpunkter.
Två förslag har inkommit från de politiska partierna. Ett förslag från
centerpartiet, och ett gemensamt förslag från socialdemokraterna,
kristdemokraterna, folkpartiet och moderaterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 67, 2015-04-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64, 2015-03-18
T.f. kommunchefs och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-0317
Sammanställning grupparbete Dömle 11 mars 2015
Förslag från Centerpartiet inkommen 2015-04-20
Förslag från socialdemokraterna, kristdemokraterna, folkpartiet och
moderaterna inkommen 2015-04-20
Kommunstyrelsen § 73, 2015-04-21
Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Lars Gustafsson (FP) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Annika Holmstrand (C) yrkar på att kommunfullmäktige antar Centerpartiets
förslag.
Tilläggsyrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar på att om kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsen förslag till beslut, att målet ”utvecklande ledarskap och
nöjda medarbetare” stryks som ett av kommunfullmäktiges mål, då
Centerpartiet anser att det inte är ett mål, utan ett medel.
Propositionsordning
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot Annika
Holmstrands (C) yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på vision, fullmäktiges mål, och
perspektiv.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunfullmäktige kan bifalla Annika
Holmstrands (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Vision
Årjäng- Värmlands tillväxtkommun
En modern kommun med tillväxt i fokus, där vi prioriterar hållbar utveckling
både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi vill ha ett öppet och
välkomnande samhälle med en levande landsbygd. I Årjängs kommun finns
det utrymme för nya människor och idéer.
Fullmäktiges mål
Positivt näringslivsklimat
Företagsamhet prioriteras som en viktig drivkraft för kommunens
utveckling. Kommunen bidrar till goda förutsättningar för ett mångsidigt och
växande näringsliv.
Ett utvecklande ledarskap och nöjda medarbetare
En effektiv verksamhet med ett tydligt och genomtänkt ledarskap ger goda
resultat, delaktighet och engagerade medarbetare.
Hållbar tillväxt
Kommunen drivs och utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart,
ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Hög livskvalité
Omsorg och service utgår från invånarnas förutsättningar och behov samt ger
möjlighet till livslångt lärande och utveckling. I ett öppet samhälle
välkomnas alla att delta. Forts.
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§ 37 forts.
Perspektiv
INVÅNARE

Positivt
näringslivskl
imat
Hög
livskvalitet

EKONOMI

VERKSAM
HET
Ett
utvecklande
ledarskap
och nöjda
medarbetare

MEDARBET
ARE
Ett
utvecklande
ledarskap och
nöjda
medarbetare

Hållbar
tillväxt
Positivt
näringslivskl
imat
Hög
livskvalitet

Expedieras till
Samtliga verksamhetschefer
Samtliga förvaltningsekonomer
Ekonomichef
T.f. kommunchef
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Dnr 2014/83.10

Motion om förvaltningsorganisationen
Katarina Johannesson (C), Annika Holmstrand (C), Matts Wignell (C), KarlErik Andersson (C), Kent Norman (C), Sven-Olof Sjödin (C), Esbjörn
Andersson (C), Rolf Emanuelsson (-), Lise-Lotte Wignell (C), Lisbeth
Karlsson (C), Peter Ring (C), Roland Kylén (C), Maurice Leroy (-) och
Marita Arvidsson (C) väcker en motion om förvaltningsorganisationen.
Motionärerna framför att kommunfullmäktige 2010-08-30 enhälligt antog ett
förslag på en moderniserad förvaltningsorganisation. Det beslut som
kommunstyrelsen fattade 2014-01-22 - rörande förvaltningschefens
befogenheter- innebar en återgång till en otidsenlig organisation som inte är i
linje med ett modernt ledarskap i en organisation som vill utvecklas. Det är
allvarligt att gå tillbaka till en organisation där verksamhetschefer tillsätts
politiskt, menar motionärerna.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i
uppdrag att omgående riva upp beslutet från den 22 januari 2014 gällande
delegationsordningen för att återgå till förvaltningsorganisationen antagen av
kommunfullmäktige 2010-08-30.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2014-02-16
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28
Tf. kommunchefens tjänsteskrivelse dat.2015-01-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27, 2015-02-04
Kommunstyrelsen § 44, 2015-03-04
Yrkande
Annika Holmstrand (C) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att återgå
till förvaltningsorganisationen antagen av kommunfullmäktige 2010-08-30.
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Lars Gustafsson (FP) bifall till
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-04-27

Propositionsordning
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Annika
Holmstrands (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2014-01-22 står fast.
2. Ärendet kan åter lyftas när tjänsten som kommunchef är tillsatt.
3. Motionen anses därmed besvarad.
Reservation
Samtliga ledamöter från centerpartiet samt Peter Lustig från miljöpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för Annika Holmstrands (C) yrkande.

Expedieras till
T.f. kommunchef
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Dnr 2014/347.10

Medborgarförslag: Badbuss Töcksfors- Årjängs
badhus
I ett medborgarförslag föreslår Annette Sjöstedt att en badbuss sätts in
mellan Töcksfors och Årjängs badhus och anordnas och bekostas av
kommunen. Bussen ska förslagsvis gå tur och retur på eftermiddagarna efter
skolslut. Ett argument för badbussen är att i och med att badhuset i Töcksfors
lades ner kan inte barnen i Töcksforsområdet bada i den utsträckning som de
kunde tidigare vilket påverkar simkunnigheten negativt.
Kostnaden för badresorna Töcksfors – Årjäng t.o.r, en gång per vecka, är
80 000 – 120 000 kronor/år.
Om badbussar ska sättas in bör detta göras från samtliga kommundelar så att
så stor rättvisa som möjligt uppnås. Detta innebär dock kostnader på mellan
560 000 och 840 000 kronor/år.
Idag badar samtliga skolelever i åk 1 – 6 tre - fem gånger under en termin
och simkunnigheten ligger på 95 % för åk 6, varav Töcksfors rektorsområde
har nått 100 %. Genomsnittet i Sverige för åk 6 är 95 %. För att räknas som
simkunnig ska man enligt de nya kursplanerna från 2011 ha god vattenvana,
vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg, hantera
nödsituationer vid vatten samt ha grundläggande kunskaper om bad-, båtoch is-vett. Detta mål ska vara nått i åk 6. Någon minskning av simkunnigheten på grund av nedläggning av badhuset i Töcksfors har inte
noterats av barn – och utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2014-09-17
Kommunfullmäktige § 190, 2014-09-29
Chefen för medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2014-12-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42, 2015-02-18
Kommunstyrelsen § 49, 2015-03-04
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget angående buss mellan Töcksfors och Årjängs badhus
avslås.
Expedieras till: Förslagsställaren, chef för medborgarservice
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Dnr 2015/84.11

Begäran om entledigande som ordinarie ledamot i
överförmyndarnämnden från Lars Hugosson (M)
Lars Hugosson (M) har den 2 mars lämnat in en begäran om entledigande
som ordinarie ledamot i överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommen 2 mars
Kommunfullmäktiges beslut
Lars Hugosson (M) entledigas från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
överförmyndarnämnden.

Expedieras till
Lars Hugosson (M)
Arkivarie
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Dnr 2015/84.11

Val av ny ordinarie ledamot i överförmyndarnämnden
efter Lars Hugosson (M)
Lars Hugosson (M) har den 2 mars lämnat in en begäran om entledigande
som ordinarie ledamot i överförmyndarnämnden.
Kommunfullmäktige ska utse ny ordinarie ledamot i
överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommen 2 mars
Valberedningen § 4, 2015-04-27
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ordinarie ledamot i överförmyndarnämnden till mandatperiodens
utgång 2018 utses:
Gunwald Karlsson (S), Södra Åkerstigen 1, 672 31 Årjäng

Expedieras till:
Gunwald Karlsson
Arkivarie
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§ 42

2015-04-27

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
Kommunfullmäktige § 19, 2015-02-23
Valberedningen § 5, 2015-04-27
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny revisor till mandatperiodens utgång 2018 utses:
Mats Karlsson, Södra Ström Berget, 672 91 Årjäng

Expedieras till
Mats Karlsson
Arkivarie
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§ 43

Dnr 2015/171.10

Interpellation till Daniel Schützer ang.
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2015-2021
Katarina Johannesson (C) ställer en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Daniel Schützer (S) gällande remissen angående
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2015-2021.
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2015-2021 är just nu ute på remiss.
Fram till sista april har bland annat kommunerna möjlighet att yttra sig. I
Centerpartiet är vi oroliga över konsekvenserna då beräkningar visar att
landsbygdens invånare och markägare i vår kommun kommer få kostnader
på minst 150 miljoner kronor om åtgärdsprogrammet genomförs.
Det handlar bland annat om återställning av vattendrag och utrivning av
vandringshinder, samt stora arealer kantzoner som inte får brukas. Detta
hotar landsbygdens ekonomi och attraktionskraft och det kommer att
påverka besöksnäringen, men framförallt skog- och lantbruk på ett mycket
allvarligt sätt.
Centerpartiet anser att det här är ett helt felaktigt sätt att jobba med
vattenfrågor, men saknar kommunens engagemang. Vi har inte sett på vilket
sätt Årjängs kommun kommer att yttra sig och därför frågar vi
kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer:
-

Hur kommer kommunen yttra sig i vattendirektivet?

-

Hur kommer kommunen driva frågan gentemot exempelvis
Länsstyrelsen?

Interpellationen besvaras skriftligt av Daniel Schützer (S) vid dagens
sammanträde enligt följande:
Kommunens yttrande i frågan antogs på kommunstyrelsen 21 april efter att
förslagen från majoriteten och centerpartiet arbetats samman. Följande
yttrande antogs:
Årjängs kommuns yttrande avseende
”Förslag på Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer och förslag
till Åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för
perioden 2015-2021 för Västerhavets vattendistrikt.”
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För Årjängs kommun är naturen och värdet av en god vattenstatus viktig att
bevara samt förbättra för framtiden. Hållbar utveckling har en miljömässig,
en ekonomisk och en social dimension. Det finns frågetecken kring
genomförandet av de åtgärder som beskrivs i Västerhavets Vattendistrikts
förslag på åtgärdsprogram för perioden 2015 – 2021. Hållbar utveckling
betyder för Årjängs kommun också att landsbygden ska kunna utvecklas.
Här ser vi en otydlighet i förslaget när det gäller hur olika intressen för
landsbygdsutveckling ska vägas mot varandra. Det saknas en plan för hur
åtgärderna ska finansieras. Förslaget är omfattande,
konsekvensbeskrivningen är svår att överblicka och tidsramen är inte
trovärdig.
Om förslaget åtgärdsprogram skulle genomföras fullt ut kommer det att få
långtgående konsekvenser för företagande, annan verksamhet och boende på
landsbygden i Årjängs kommun. Sverige har valt en egen modell där
direktivets alla olika mål och krav har fått status som miljökvalitetsnormer.
Regleringen är oklar och risken är stor att de svenska kraven kommer att
medföra långtgående rättsliga konsekvenser för enskilda och försämra
företagens konkurrenskraft.
Det är mycket allvarligt att de samhällsekonomiska konsekvensanalyserna
inte på något sätt uppfyller kraven i miljöbalken 5kap§6. Analysen ger inte
ett tillräckligt underlag för att vattendelegationerna skall kunna fatta väl
avvägda och rimliga beslut eftersom dessa analyser ska ligga till grund för
eventuella undantag. Det finns inga förutsättningar att tillstyrka ett så
omfattande beslut eftersom konsekvenserna och kostnaderna inte kan
bedömas av de som berörs av beslutet.
Vattendelegationerna gör inte de politiska avvägningar och prioriteringar
som krävs. De har inte fått någon politisk vägledning och kan alltså inte göra
några avvägningar. Här läggs omfattande förslag i mångmiljardklassen utan
avvägningar mot andra samhällsintressen och myndigheten tar heller inte
ansvar för finansieringen. Finansiering hänskjuts istället till ansvariga
myndigheter och kommuner. Nuvarande beslutsprocess utestänger i
praktiken möjligheten för nödvändiga lokala och regionala samhällspolitiska
avvägningar. Besluten om fastställande av åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer bör ytterst fattas av regeringen där politiska
avvägningar kan göras mellan olika intressen.
Tillgängligheten av underlagsmaterial, Viss mm för allmänheten och berörda
verksamhetsutövare är gravt undermålig, oerhört omfattande och
svårbegriplig. Det är nu som möjlighet finns att föra en diskussion om
rimligheten av miljökvalitetsnorm för vattenförekomst. När beslut är fattat
finns ingen möjlighet till avvägningar. Att då göra underlagsmaterialet så
svårtillgängligt är ur demokratisk synpunkt mycket allvarligt då
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konsekvenserna av beslutade miljökvalitetsnormer i enskilda fall kan få
mycket långtgående konsekvenser.
Frågetecken och påpekanden som rör Årjängs kommun specifikt redovisas
nedan i punktform:
Företag och medborgare kan bli hårt belastade om kostnader för åtgärder
belastar markägare, verksamheter och allmänhet. Ekonomiskt stöd riktat till
markägare, verksamheter och allmänhet måste på något sätt tillgängliggöras
för att inte försvåra landsbygdens redan ansträngda situation.
I åtgärdsförslaget anges att nya föreskrifter och riktlinjer för kommunala
verksamheter avses etableras på central nivå. Framförallt omfattar dessa nya
riktlinjer kommunernas tillsynsarbete. I vilken omfattning de nya riktlinjerna
och föreskrifterna påverkar de kommunala tillsynsmyndigheterna samt de
kommunala enheter på vilka tillsyn utövas, etc. är således okänt och kan inte
kommenteras.
Nya riktlinjer och föreskrifter orsakar normalt behov av omorganisation och
revidering av aktuellt arbets-/driftrutiner etc. som i regel medför merarbete
som kommer att belasta redan resursansträngda organisationer.
Det antas att avsikten är att kommande riktlinjer ska etableras, remitteras,
förankras, implementeras och inom aktuell förvaltningsperiod resultera i
skärpta krav/villkor på berörda verksamheter. Avsikten bör med detta sedan
också vara att fysiska åtgärder planeras, budgeteras, projekteras, byggs. Efter
byggande ska även åtgärden hinna resultera i en effekt avseende
belastningen på recipienter så att måttlig eller dålig status hinner förbättras
till god 2021. Det anses inte vara realistiskt.
Det primära problemet kommunens enheter, som i huvudsak jobbar med
frågan i dagsläget, har är inte i första hand en brist på förslag på åtgärder för
att hantera problematiken av den typ som ingår i åtgärdsförslaget.
Kärnfrågan är bristen på resurser och samordning/samverkan mellan
ansvariga enheter på kommunen samt med övriga sakägare och myndigheter
för att effektivt förvalta redan tillgänglig kunskap och omsätta den i
handling.
I syfte att bättre samordna och effektivisera detta arbete och bättre utnyttja
tillgängliga resurser inleder kommunen ett VA-plan arbete under 2015. I
arbetsgruppen deltar de kommunala enheter och förvaltningar som i
dagsläget har ansvar i VA-frågor. Resurser har sökts hos Länsstyrelsen i
form av ett LOVA-bidrag för att erbjuda förstärkning av organisationen
under planens upprättande. Detta är ett mycket gott exempel på hur medel
kan göras tillgängliga och mer fokus bör läggas på att skapa denna typ av
förutsättningar för att kommunen ska ha de resurser som krävs för att
föreslagna åtgärder ska kunna implementeras.
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I syfte att ytterligare verka för bättre samordning av tillgänglig kompetens
och resurser för att effektivisera kommunens arbete krävs dock även bättre
samverkan med andra aktörer/sakägare. Här anses framförallt vattenråden
behöva lyftas fram, förstärkas och utvecklas för att skapa en neutral koppling
mellan myndigheter och övriga vattenverksamheter.
Perioden 2015 – 2021 måste också ha en flexibilitet som är öppen för samråd
kring specifika åtgärder för att optimera resultatet med realistiska
ekonomiska- och arbetskrävande insatser.
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets
vattendistrikt kräver fördjupning i de flesta punkterna på grund av svårighet
att fastställa innebörden med de föreslagna åtgärderna och omfattningen av
dessa.
Vi anser att regeringen alternativt vattenmyndigheten inte ska anta
åtgärdsprogrammet utan istället arbeta vidare med välförankrade
delåtgärdsprogram. Det är viktigt att dessa delåtgärdsprogram är kopplade
till fysiskt påverkade vatten.
Årjängs kommun anser dessutom att reglerna om undantag och avsteg ska
tillämpas i mycket högre utsträckning.
Kommunen har också haft dialog med länsstyrelsen i frågan genom
undertecknad. Frågan har också hanterats på Region Värmland och
diskuterats på en KSO-träff och på kommunchefernas möte. Region
Värmland har lämnat ett utförligt remissvar som Årjängs kommun som
medlemsorganisation står bakom.
Beslutsunderlag
Interpellation från Katarina Johannesson (C) inkommen 2015-04-08
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer
daterad 2015-04-27
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer
(S) får ställas.
2. Överläggningen om interpellationen avslutas.

Expedieras till
Katarina Johannesson (C)
Daniel Schützer (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 2015/184.10

Interpellation till Daniel Schützer gällande
landsbygdsrådgivaren
Kent Norman (C) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Daniel Schützer (S) gällande landsbygdsrådgivaren.
Landsbygdsrådgivaren, som hör till kommunens näringslivsenhet, har efter
nyår fått sin tjänst reducerad till 40 %.
Landsbygdsrådgivarens arbetsuppgift är att stötta de mindre företagen i
kommunen, vara behjälplig vid nyföretagande samt hjälpa till med att söka
bidrag till mindre företag som önskar utveckla sig.
I Värmland har 90 % av företagen mindre än nio anställda, men
småföretagen skapar fyra av fem nya arbetstillfällen, så reduceringen slår
hårt mot en viktig tillväxtmotor i vår kommun.
I den nya majoritetens gemensamma budget och avsiktsförklaring för de
kommande fyra åren nämner man inget om en neddragning, tvärtemot vill
man utöka satsningen på näringslivet.
Utifrån den tagna budgeten och den information vi fick i höstas att tjänstens
omfattning inte skulle ändras frågar vi kommunstyrelsens ordförande:
-

Varför har tjänsten som landsbygdsrådgivare blivit reducerad till 40
%?

-

Finns det några planer på att öka den igen till tidigare
tjänstgöringsgrad?

Beslutsunderlag
Interpellation från Kent Norman (C) inkommen 2015-04-13
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen till kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer
(S) får ställas.
2. Interpellationen besvaras på nästa kommunfullmäktige 25 maj.

Expedieras till
Daniel Schützer (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

2015-04-27

Dnr 2015/80.10

Motion från Folkpartiet- utveckling av bättre, enklare
och snabbare bussförbindelser till Karlstad
Lars Gustafsson, Gunnar Henriksson, Magnus Andreasson och Annika
Sahlin från Folkpartiet Liberalerna i Årjängs kommun har lämnat in en
motion angående utveckling av bättre, enklare och snabbare bussförbindelser
till Karlstad.
Motionärerna menar att snabba och bättre kommunikationer är avgörande för
utveckling och tillväxt. Det finns potential att förkorta restiden mellan
Årjäng/Töcksfors och Karlstad med 20-25 minuter i vardera riktningen, om
bussarna inte behöver kombinera lokaltrafik in genom Grums/Segmon m.m.
och andra sidan långpendling till Årjäng/ Töcksfors. Bussar till t.ex. Säffle
från Karlstad slipper ta denna omväg.
Folkpartiet Liberalerna föreslår kommunstyrelsen att kommunicera med
Värmlandstrafik för att förbättra och avsevärt förkorta restider till/från
Karlstad. Syftet är att underlätta pendling och service för studerande,
arbetspendlare, sjukbesök m.m. Helt enkelt flytta Karlstad närmare
Årjäng/Töcksfors.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet lämnas vidare till KS beredning.

Expedieras till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

2015-04-27

Dnr 2015/81.10

Motion från Moderata samlingspartiet- åter utreda
upphandlingen angående hyrbilar
Robin Olsson, Börje Liviken och Mikael Olsson från Moderata
samlingspartiet har lämnat in en motion angående om att åter utreda
upphandlingen angående hyrbilar. Vad som är ekonomiskt försvarbart i ett
längre perspektiv med anledning av de uppgifter som framkom i frågan i
interpellationen 2015-02-23.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-02-23
Yrkande
Kent Norman (C) yrkar på att ärendet inte skickas vidare till
kommunstyrelsens beredning, då det finns en aktuell upphandling, samt att
ärendet utretts och följts upp tidigare.
Daniel Schützer (S) yrkar på att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsens
beredning.
Propositionsordning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Daniel Schützers (S) yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet lämnas vidare till KS beredning.

Expedieras till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

2015-04-27

Dnr 2015/27.11

Meddelande om ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i komunfullmäktige
från och med den 7 mars 2015 till och med den 14 oktober 2018.
Avgången ledamot i kommunfullmäktige är Ulla-Kerstin Aronsson (S).
Ny ledamot i kommunfullmäktige är Daniel Markstedt (S).
Ny ersättare i kommunfullmäktige är Lena Svensson (S).
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2015-03-07
Kommunfullmäktige § 15, 2015-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Expedieras till
Daniel Markstedt
Lena Svensson
Arkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

2015-04-27

Dnr 2015/55.11

Meddelande om ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och
med den 7 mars till och med den 14 oktober 2018.
Avgången ersättare i kommunfullmäktige är Emma Arenö (MP).
Ny ersättare i kommunfullmäktige är Lisa Johansson (MP).
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2015-03-07
Kommunfullmäktige § 17, 2015-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Expedieras till
Lisa Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Ändrad mötesdag för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidium tillfrågar kommunfullmäktige om
kommunfullmäktiges möte måndagen den 31 augusti, kan flyttas till 7
september på grund av det blir för lite tid mellan kommunstyrelsen och
kommunfullmäktiges möten i augusti.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får behandlas utan att det
beretts av kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 augusti flyttas
till 7 september.

Expedieras till
T.f. kommunchef
Administrativa avdelningen
Medborgarkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Redovisning av väckta motioner som inte besvarats
Kommunfullmäktige får en redovisning av de motioner som väckts men som
ännu inte har besvarats.
Beslutsunderlag
Redovisning av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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