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§ 52

Visning av reningsverket i Töcksfors
Kommunfullmäktige får en rundvisning på nya reningsverket i Töcksfors.
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§ 53

Besök och information av regiondirektören Lars
Christensen
Regiondirektören Lars Christensen besöker kommunfullmäktige och
informerar om vad Region Värmland arbetar med.
Region Värmland är en organisation som länets 16 kommuner och
Landstinget i Värmland tillsammans har bildat för att ansvara för regional
utveckling, tillväxtfrågor, kultur, folkbildning och kollektivtrafik i
Värmland.
Organisationen bildades år 2001 som ett kommunalförbund. Sex år senare
beslutade riksdagen att varje län får bilda samverkansorgan som kan överta
ansvaret för en rad statliga uppgifter från länsstyrelserna.
Sedan 2007 är Region Värmland ett samverkansorgan med flera statliga
uppdrag. Region Värmland har exempelvis ansvar för infrastrukturplanering,
det vill säga frågor som rör järnväg, väg, sjöfart och flyg. Region Värmland
ansvarar även för fem folkhögskolor, Värmlandsarkiv, Mediecenter och
Kulturcentrum, som jobbar med dans, film, slöjd, biblioteksutveckling,
kultur i skolan och Ung kultur möts (UKM).
Från och med 2012 är Region Värmland dessutom regional
kollektivtrafikmyndighet för Värmlands län.
Allt Region Värmland gör handlar om att skapa förutsättningar för tillväxt i
Värmland. En tillväxt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.
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§ 54

Presentation
Mikael Olsson (M), Margareta Nilsson (M) och Robin Olsson (M)
presenterar sig för kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-25

Kommunfullmäktige

§ 55

Kommunalrådet informerar
-

Justerandes sign

Kommunalrådet har besökt Grensekomiteen Värmland- Östfolds 25
års jubileum.
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§ 56

2015-05-25

Dnr 2015/139.25

Anslag för byggande av lokalgata, Silbodals Backa
Årjängs kommun planerar att sälja industrimark på Silbodals-Backa. En ny
lokalgata behöver anläggas för att betjäna området. Medel saknas till detta i
investeringsbudgeten 2015. Samhällsbyggnadsavdelningen äskar medel för
att kunna starta upp med byggnation av gatan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 86, 2015-04-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102, 2015-04-28
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-22
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-08
Köpekontrakt
Tilläggsyrkande
Samtliga ledamöter från Moderaterna anser att priset som
samhällsbyggnadschefen föreslagit för byggande av lokalgata, Silbodals
Backa är för högt. Kommunstyrelsen bör övervaka arbetet för att få det så
kostnadseffektivt som möjligt, detta på grund av att de kommunala projekten
de senaste åren har haft en tendens att bli alldeles för dyra. Därför yrkar
Moderaterna på följande:
1. Summan som kommunstyrelsen föreslår anges som takpris.
2. Kommunstyrelsen övervakar arbetets effektivitet och kostnader.
Propositionsordning
Ordförande ställer först frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt
kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunfullmäktige kan bifalla punkt 1
och 2 i Moderaternas tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

Forts.

Justerandes sign
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§ 56 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att kommunfullmäktige beslutar om att en 35 m lång lokalgata ska
byggas på industriområdet i Silbodal-Backa.
2. Att kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta 380 000 kr för
byggnation av lokalgata.
3. Medel tas från det centrala utrymmet.
4. Summan som kommunstyrelsen föreslår anges som takpris.
5. Kommunstyrelsen övervakar arbetets effektivitet och kostnader.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
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§ 57

2015-05-25

Dnr 2015/188.04

Löneutrymme kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S) anför följande:
I budgetprocessen för 2015 gavs i ett tidigt skede besparingsförslag på 160
tkr genom att sänka löneutrymmet inom kommunstyrelsen från 2,9 % till 2,6
%. Detta utreddes aldrig ytterligare men får nu konsekvensen att personer
som utför liknande arbete men på olika förvaltningar får olika löneökning.
Lönen ska spegla yrkeskunnighet, utveckling, kompetens,
arbetsresultat/måluppfyllelse samt medarbetarskap, inställning och
bemötande, inte vilken förvaltning man jobbar under.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86, 2015-04-15
Kommunstyrelsen § 87, 2015-04-28
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens ram för 2015 förstärks med 160 tkr.
2. Finansiering tas från det centralt reserverade utrymmet på 2000 tkr.
Kvarstående reserverade medel blir 1840 tkr.

Expedieras till
Ekonomichefen
Personalchef
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§ 58

2015-05-25

Dnr 2014/372.10

Medborgarförslag om lekpark och
stadspark/grönområde
Annelie Skog har lämnat in ett medborgarförslag om att det ska byggas en
riktig lekplats, med tillhörande grönska, i Årjängs tätort. Det bör finnas
möjlighet att grilla, fika och umgås. Bord och bänkar bör också finnas.
Årjängs kommun har under 2014 tillsammans med Hushållningssällskapet
och Skogsstyrelsen färdigställt en promenadslinga i grönområdet runt
Silbodalsälven. Slingan har tillgänglighetsanpassats, sittbord placerats ut och
bävertorn har byggts för att attrahera allmänheten. En lekplats har också
färdigställts och kommer under 2015 att kompletteras med ett utegym.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, dat. 2014-09-24
Kommunfullmäktige § 211, 2014-11-24
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-03-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87, 2015-04-15
Kommunstyrelsen § 88, 2015-04-28
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget om lekpark och stadspark/grönområde avslås.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.

Expedieras till
Annelie Skog
Samhällsbyggnadschefen
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§ 59

2015-05-25

Dnr 2015/127.04

Borgensförbindelse för Årjängs Bostads AB
Med anledning av det stora underhållsbehovet i Årjängs Bostad AB:s
fastighetsbestånd har bolaget startat ett ombyggnads- och renoveringsprojekt
omfattande 100 lägenheter.
Med anledning av projektet, yrkar Årjängs Bostads AB om en ökning av
borgensförbindelsen från dagens 250 mkr till 275 mkr, en ökning med 25
mkr.
Bolaget ska varje år till kommunen betala en borgensavgift på 0,40 % av
borgenssumman.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut dat 2009-12-16 § 150.
Tjänsteskrivelse Årjängs Bostads VD dat 2015-02-19
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90, 2015-04-15
Kommunstyrelsen § 90, 2015-04-28
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Årjängs Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om
275 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Jäv
Björn Karlsson (S), Inger Digrell (S), Daniel Markstedt (S) och Siv Ögren
(S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Expedieras till
VD och ordförande Årjängs Bostads AB
Ekonomichefen
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§ 60

2015-05-25

Dnr 2015/182.14

Optionsavtal inför ombyggnad industrifastighet 145,
Töcksmarks-Bön 1:239
Daniel Gruvborg, ägare till Nordic Solar Sweden AB och Design Partner
Engineering DPE AB och nu Skärmon Fastigheter AB, vill utveckla sina
verksamheter och har sedan vårvintern 2013 varit i kontakt med kommunen
och uttryckt önskan att flytta sina verksamheter till kommunens
Industrifastighet 145, Töcksmarks-Bön 1:239.
För att lokalerna ska passa verksamheternas behov och varumärke krävs en
större ombyggnad som också kommer att höja attraktiviteten på industriområdet. Men det har inte varit möjligt att gå vidare i ärendet innan den nya
detaljplanen vunnit laga kraft. Detta har nu skett.
Skärmon Fastigheter AB har tecknat ett hyresavtal med Årjängs kommun,
gällande Industrifastighet 145 (Töcksmarks-Bön 1:239) och har även
kommit överens med kommunledningen att få lämna in en bygglovsansökan.
Om bygglovsansökan beviljas önskar Skärmon Fastigheter AB, som då står
för ombyggnaden att förvärva fastigheten till den oberoende värdering som
nyligen gjordes av Svefa AB, Karlstad, daterad 2015-02-24.
Ett förslag till optionsavtal har upprättas, enligt tidigare standard.
Beslutsunderlag
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-15
 Optionsavtal
 Hyresavtal
 Fastighetsvärdering
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103, 2015-04-28
Kommunstyrelsen § 96, 2015-04-28
Yrkande
Samtliga ledamöter från Centerpartiet yrkar på en återremiss med hänvisning
till att hyreskontraktet inte är komplett. Det saknas uppgift om
uppsägningstid. Normalt är det nio månader före hyrestidens utgång. Avtalet
ska även kompletteras med eventuell förlängningstid i det fall uppsägning ej
sker av kontraktet.

Justerandes sign
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I Optionsavtalet saknas uppgift om vad som ska hända med de nedlagda
kostnaderna i lokalen i fall man inte utnyttjar optionen. Vi saknar även
tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen.
Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Robin Olsson (M), och Agneta
Nilsson (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer först frågan om kommunfullmäktige ska avgöra ärendet
vid dagens sammanträde och finner att så är fallet.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt
kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Optionsavtal tecknas med företaget Skärmon Fastigheter AB gällande
förvärv av fastigheten Töcksmarks-Bön 1:239.
Reservation
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

Expedieras till
Skärmon Fastigheter AB
Näringslivsutvecklaren
Samhällsbyggnadschefen
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§ 61

2015-05-25

Dnr 2015/184.10

Svar från kommunstyrelsens ordförande gällande
interpellation landsbygdsrådgivaren
Kent Norman (C) ställde den 27 april 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?

Interpellationen besvaras skriftligt av Daniel Schützer (S) vid dagens
sammanträde enligt följande:
Centerpartiet frågar om reducering av landsbygdsrådgivarens tjänst. I budget
för 2015 finns medel avsatt för tjänstgöring i samma utsträckning som
tidigare. Inte heller i Centerpartiets budgetmotion finner man en ökning av
tjänstgöringsgrad.
Utöver den finansiering som kommunen står för har hushållningssällskapet
också skjutit till medel för att öka tjänstgöringen med 10 %. Under 2015 har
man dock inte möjlighet till detta då extern finansiering uteblivit.

Justerandes sign
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Region Värmland har tidigare stöttat detta som medfinansiärer i EU-projekt.
För 2015 har man dock ifrågasatt om detta verkligen är projekt och man
anser att det istället är permanent verksamhet. Både undertecknad och t f
kommunchef har arbetat med frågan för att rädda finansiering för 2015.
Beslut väntas tas på regionstyrelsen 21 maj. Handlingar för detta möte har
inte kommit när detta svar skrivs. Jag hoppas att jag muntligen kan
komplettera när interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges möte.
Region Värmland har dock tydligt aviserat att inför 2016 är de inte bereda att
fortsätta medfinansieringen och därför måste frågan framtida
tjänstgöringsgrad och finansiering behandlas i budgeten för 2016.
Daniel Schützer (S), Kent Norman (C) och Annika Holmstrand (C) deltar i
överläggningen.
Beslutsunderlag
Interpellation från Kent Norman (C) inkommen 2015-04-13
Svar på interpellation från Daniel Schützer (S) inkommen 2015-05-12
Kommunfullmäktiges beslut
1. Överläggningen om interpellationen avslutas.

Expedieras till
Daniel Schützer (S)
Kent Norman (C)
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§ 62

2015-05-25

Dnr 2015/238.10

Motion angående migrationspolitik
Peter Lustig (MP) har lämnat in en motion angående migrationspolitik.
Motionären anför följande i motionen: Flyttlassen går från landsbygd till
storstäder. Landsbygden glesas ut och vi förlorar människor och med dem
den kompetens de är bärare av. Det ger även ett minskat underlag för handel
och olika samhällsfunktioner. Samtidigt som det här sker, kommer
förhållandevis många flyktingar till vårt land och de hamnar inte minst i
boenden på landsbygden. Det beror främst på att det finns lediga lokaler som
kan användas till flyktingmottagningar. De senaste åren har vi haft
förläggning för asylsökande i kommunen. Frampå våren måste de flytta till
andra boenden. Få har stannat eller återvänt till Årjäng för permanent
boende. Vi är mycket medvetna om att flertalet av de asylsökande fått gått
ifrån allt vad de äger och har. De flesta har även erfarenhet av farliga
transporter hit. Flera lever med trauman och många lever här i splittrade
familjer. Samtidigt utgör de asylsökande, som de senaste två vintrarna
funnits på Sommarvik, tillsammans ett stort humankapital. Det finns många
välutbildade personer bland de asylsökande, vars kompetens idag inte
utnyttjas.
I Årjängs kommun har vi svårt att rekrytera personal till tjänster i viktiga
samhällsfunktioner. Miljöpartiet tycker det vore angeläget att lista de yrken
som vi har svårt att rekrytera till och prova om den kompetensen kan finnas
bland de asylsökande. Om vi redan under asyltiden etablerar kontakt och
aktivt försöker matcha de yrken som vi har svårt att rekrytera till, med dem
som ev. finns på boendet, kan det vara ett sätt att rekrytera till olika tjänster
som vi idag har svårt att besätta.
Kommunen bör också ha en beredskap för att erbjuda permanenta boenden
till dem som vill bo i Årjäng.
Vi tror att ett sådant här arbetssätt skulle göra både de som kommer hit och
vår bygd till vinnare. Genom detta skulle vi ta vara på och fråga efter den
kompetens som de asylsökande har och i vissa fall lösa de behov av
arbetskraft som finns i kommunen. Vi skulle även kunna öka invånarantalet
vid ett permanent boende och det skulle påverka den skepsis som ev. kan
finnas bland kommuninvånarna.
Forts.
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Kommunfullmäktige

§ 62 forts.
Miljöpartiet de Gröna i Årjäng föreslår:
-

Att Årjängs kommun skyndsamt tillsätter en arbetsgrupp, med syfte
att arbeta med det som skissats ovan, samt på andra frågor som kan
underlätta och stödja integrationen, för att ta tillvara på de
nyanländas kunskaper för att på sikt öka befolkningen i Årjängs
kommun.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-05-08
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet lämnas vidare till KS beredning.

Expedieras till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr 2015/244.10

Motion angående skolbarnomsorg i Östervallskog och
Blomskog
Kerstin Andersson, Bengt-Olof Lorentzon, Stefan Moberg, Agneta Nilsson
och Kjell-Arne Ottosson från Kristdemokraterna har lämnat in en motion
angående skolbarnomsorg i Östervallskog och Blomskog.
De anför följande i sin motion:
Tillgång till barnomsorg inom ett rimligt avstånd, är idag en grundläggande
förutsättning för att familjer skall kunna bo och verka i en bygd, för
företagande och för en levande landsbygd. När de små skolorna i Årjängs
kommun läggs ner, läggs också skolbarnomsorgen/fritidsverksamheten på
dessa orter ner. Skolbarnomsorg/fritids erbjuds i stället i anslutning till de
”nya” skolorna i Töcksfors eller Årjäng.
För föräldrar som har sina ordinarie arbeten i Töcksfors eller Årjäng, innebär
detta inte några större problem. Barnen kan resa med dem och lämnas och
hämtas i anslutning till arbetet. Föräldrar, som har sina arbeten på hemorten
eller förlagda till hemmet, exempelvis egna företagare, får däremot stora
problem. Resorna, för att lämna och hämta barnen före och efter arbetet, blir
långa, dyrbara och tidskrävande. Konsekvensen blir också att familjer, som
har barn i yngre skolåldern inte längre kan bosätta sig eller bo kvar på en ort,
som har förlorat sin skola och därmed också sin
skolbarnomsorg/fritidsverksamhet.
För att upprätthålla en godtagbar kommunal service, stödja företagande,
minska avfolkningen och möjliggöra för familjer med barn i yngre
skolåldern, att även i framtiden kunna bo och leva i Östervallskog och
Blomskog, behöver det fortsatt erbjudas skolbarnomsorg vid dessa orter.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
-

Att kommunstyrelsen skyndsamt uppdrar åt barn- och
utbildningsnämnden att även i fortsättningen erbjuda skolbarnomsorg
vid daghemmen i Östervallskog och i Blomskog.

Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-05-11
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet lämnas vidare till KS beredning.

Expedieras till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

2015-05-25

Dnr 2015/218.10

Medborgarförslag - Sätt ut sopkorgar utefter
Sommarviksvägen
Gun Myrén har lämnat in ett medborgarförslag angående sopkorgar utefter
Sommarviksvägen.
Det är ett mycket populärt promenadstråk. Många hundägare utnyttjar denna
runda. (Sommarvik vidare runt Strand Högerud) Men, inte en enda sopkorg
finns under ca 4 km. det finns en vid Bugano, en vid Perssons, Åsen i
Högerud. I stället för vackra vårblommor så här års lyser det av färgglada
hundbajspåsar av plast i diket. Ett, i sig, väldigt underligt beteende av
hundägare; att ta upp skiten och sedan slänga den, inpackad i plast.
Efter Åsen är det tätt mellan sopkorgarna, vid Högerudsvägens bostadshus
finns de med ca 50 meters mellanrum.
Lite bättre fördelning vore önskvärd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2015-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet lämnas vidare till KS beredning.

Expedieras till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

2015-05-25

Dnr 2015/216.11

Begäran om entledigande som ersättare i
överförmyndarnämnden från Gunwald Karlsson (S)
Gunwald Karlsson (S) har den 27 april lämnat in en begäran om
entledigande som ersättare i överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande inkommet 2015-04-27
Kommunfullmäktiges beslut
Gunwald Karlsson (S) entledigas som ersättare i överförmyndarnämnden.

Expedieras till
Gunwald Karlsson (S)
Arkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

2015-05-25

Dnr 2015/216.11

Val av ny ersättare i överförmyndarnämnden efter
Gunwald Karlsson (S)
Gunwald Karlsson (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i
överförmyndarnämnden. Ny ersättare ska utses.
Börje Liviken (M) föreslås.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i överförmyndarnämnden till mandatperiodens utgång 2018
utses:
Börje Liviken (M), Djuv, 672 91 Årjäng

Expedieras till
Börje Liviken
Arkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

2015-05-25

Dnr 2014/78.70

Ändring av beslutsinstans gällande ärende
”rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader under fjärde kvartalet”
På kommunfullmäktiges protokoll från den 27 april står det följande:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapportering godkänns och läggs till handlingarna.
Rätt beslutsinstans/formulering ska vara:
Kommunfullmäktiges beslut
Rapportering godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 31, 2015-04-27
Kommunfullmäktiges beslut
Rapportering godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Adm. avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

2015-05-25

Dnr 2014/91.20

Ändring av beslutsinstans gällande ärende
”planbesked; detaljplan för del av Silbodals Backa”
På kommunfullmäktiges protokoll från den 27 april står det följande:
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Gällande översiktsplan för Årjängs kommun får frångås, för att möjliggöra
detaljplaneändringen.
Rätt beslutsinstans/formulering ska vara:
Kommunfullmäktiges beslut
Gällande översiktsplan för Årjängs kommun får frångås, för att möjliggöra
detaljplaneändringen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 35, 2015-04-27
Kommunfullmäktiges beslut
Gällande översiktsplan för Årjängs kommun får frångås, för att möjliggöra
detaljplaneändringen.

Expedieras till
Kommunarkitekt
Adm. avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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