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Kjell-Arne Ottosson, Ordförande (KD)
Gunilla Svantorp, 1:a v Ordförande (S)
Katarina Johannesson, 2:a v Ordförande (C)
Mikael Olsson (M)
Margareta Nilsson (M)
Robin Olsson (M)
Kent Norman (C)
Rolf Emanuelsson (C )
Lisbeth Karlsson (C)
Karl-Erik Andersson (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lars Gustafsson (FP), Kl. 19:00-20:15
Magnus Andreasson (FP)
Therése Gustafsson (FP)
Stefan Moberg (KD)
Agneta Nilsson (KD)
Kerstin Andersson (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Daniel Schützer (S)
Kristina Kristiansson (S)
Björn Karlsson (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Inge Digrell (S)
Mårten Karlsson (S)
Inger Digrell (S)
Daniel Markstedt (S)
Peter Lustig (MP)
Bernt Edvinsson (SD)
Rune Björkman (SD)
Roland Kylén (C), ersättare
Maurice Leroy (C), ersättare
Anette Eriksson (C), ersättare
Jessica Danielsson (FP), ersättare
Siv Ögren (S), ersättare
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§ 70

Presentation
Kent Norman (C) och Rolf Emanuelsson (C) presenterar sig för
kommunfullmäktige.
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§ 71

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S), informerar om aktuella
frågor enligt följande.
- Angående gränsöverskridande kollektivtrafik. Nu är även Östfold
fylkeskommune med på att göra en resvaneundersökning för att se på
behoven. Redovisning kommer i höst.
- Regionfrågan var uppe på senaste KSO-träffen och kommer nu att bli ett
ärende i samtliga kommuner. En regionbildning måste bygga på att hitta
mervärden, inte förändring för förändringens skull. Processen har sedan
tidigare beskrivits i tre steg: lärandefas, planeringsfas och genomförandefas.
Det som var uppe till diskussion nu var att lägga in en kontrollpunkt efter
lärandefasen, dvs att man har ett tydligare material att ta ställning till så att
det kan åter gå upp till politiken innan man går vidare i planeringsfasen.
Dessutom lyftes den diskussion som förs på nationell nivå om större
regioner. Kommunstyrelsens ordförande uppmanar ALLA politiker att
vara aktiva här så vi inte kör ett ensidigt spår på en egen region i Värmland
och så slutar det med att staten bestämmer att vi ska bilda region med
Dalarna och Gävleborg.
- Fördjupad gymnasiesamverkan är också ett område som diskuteras.
Regionen har fått uppdraget att gå vidare med frågan. Den här typen av
frågor som tidigare hanterades av kommunförbundet är känsligare än många
andra och regionen vill alltid ha ett tydligt mandat från kommunerna för att
ta på sig den typen av uppdrag. Samtidigt så är det just den typen av
uppgifter som riskerar att försvinna om vi gör om regionorganisationen.
- Den totala organisationen av kollektivtrafiken i Värmland kommer att ses
över.
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Dnr KS 2015/256.60

Förslag till ändring av barnomsorgstaxa 2015-07-01
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskola och fritidshemmet, har ändrats. Dagens inkomsttak höjs till 42
890 kr från och med 2015-07-01. Inkomsttaket har varit oförändrat i många
år, men kommer att indexeras, enligt förordningen. Årjängs kommun bör
höja inkomsttaket i enlighet med förordningen, och ändra inkomsttaket
framöver när indexregleringar sker enligt förordningen.
Kommunens beräkning av avgiftsreducering på förskoleavgiften för allmän
förskola bör ändras. Årjängs kommun har idag en reducering beräknad
individuellt för varje barn utifrån schemalagd tid i förskolan. Alla andra
kommuner i Värmland har en fast reducering för allmän förskola. Årjängs
kommun föreslås införa en fast reducering på 30 %, för att ligga mer i linje
med andra kommuners förskoleavgift.
Beslutsunderlag
Barnomsorgschefen och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 201504-13
BUN AU § 20, 2015-04-21
BUN § 39, 2015-05-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117, 2015-05-13
Kommunstyrelsen § 105, 2015-05-27
Kommunfullmäktiges beslut
Följande förändringar i beräkningen av barnomsorgsavgifterna antas från
2015-07-01:
1. Inkomsttaket i maxtaxan höjs till 42 890 kr, och justerar inkomsttaket
framöver i enlighet med indexregleringen i förordningen.
2. En fast reducering på 30 % införs på förskole avgiften för allmän förskola,
när barnet har tid mer än 15 timmar per vecka.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschef
Förvaltningsekonom
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Dnr KS 2015/237.70

Avgift för kost i särskilt boende och korttidsvård
När samhällsbyggnadsavdelningen övertog driften av kostenheten vid
årsskiftet 2014/2015 gjordes en prisjustering för heldygnskost vid särskilt
boende och korttidsvård som innebär en differens mellan det pris som
brukaren på särskilt boende och korttidsvård debiteras och det pris stöd- och
omsorgsnämnden betalar till kostenheten. I dagsläget betalar stöd- och
omsorgsnämnden 105 kronor för heldygnskost, men debiterar brukaren
endast 88 kronor. Det som ingår i det framräknade priset är livsmedel,
förbrukning, personal, el dvs. kökets kostnader utom hyreskostnaden som
ligger i sin helhet på stöd och omsorg idag. (verksamhet 5103 särskilt
boende).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 106, 2015-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 131, 2015-05-27
Stöd- och omsorgsnämndens verksamhetschefs tjänsteskrivelse dat. 201504-23
KF § 123, 2011-11-28
Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxan för dygnskost vid särskilt boende och korttidsvård höjs från 88
kronor till 105 kronor från och med 2015-08-01.
2. Kostpriset för vårdtagare i särskilt boende, korttidsvård och hemtjänst ska
därefter årligen justeras i enlighet med det pris kostenheten debiterar stödoch omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
Socialchef
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Dnr KS 2015/30.04

Tertialrapport per 2015-04-30 för Årjängs kommun
Prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat på +12,5 mkr och det är en
förbättring gentemot budget med + 3,9 mkr.
Inkluderat i det förväntade resultatet ingår återbetalning av
sjukförsäkringsavgifter för år 2004 med 4,7 mkr.
Nämndavvikelsen förväntas totalt för året att uppgå till - 4,2 mkr. Den
negativa avikelsen återfinns inom Barn- och utbildningsnämnden med -1,2
mkr samt inom Kommunstyrelsen med -3,0 mkr. De övriga nämnderna
redovisar en årsprognos som ligger i linje med budget.
I budgeten för 2015 finns ett centralt utrymme på +2 mkr som inte förväntas
användas. Pensionskostnader förväntas vara +0,4 mkr lägre än budgeterat
Skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas under 2015 att minska
med -2,5 mkr jämfört med budgetförutsättningarna.
Finansnettot beräknas leda till en förbättring i jämförelse med budget med +
3,5 mkr.
Beslutsunderlag
Tertialrapport per 2015-04-30
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125, 2015-05-27
Kommunstyrelsen § 110, 2015-06-10
Kommunfullmäktiges beslut
Tertialrapport 2015-04-30 för Årjängs kommun, godkänns.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
T.f. kommunchef
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-29

KS 2015/146.01

Dnr KS 2015/33.04

Budget 2016-2018 för Årjängs kommun
Enligt beslutad tidsplan för budgetarbetet 2016-2018 skall
kommunfullmäktige den 29 juni fatta beslut om budget 2016 samt
flersårsplan 2017-2018.
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och
Moderaterna presenterade ett förslag till budget 2016 och flerårsplan 20162018 på kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-27.
Beslutsunderlag
Driftsplan 2016-2018, dat. 2015-05-27
Resultatplan 2016-2018, dat. 2015-05-27
Kassaflödesanalys 2016-2018, dat. 2015-05-27
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och
Moderaternas förslag till budget 2016 och flerårsplan 2016-2018, dat. 201505-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133, 2015-05-27
Centerpartiets budgetförslag dat. 2015-06-09
Kommunstyrelsen § 111, 2015-06-10
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Stefan Moberg (KD), Mikael Olsson
(M) och Lars Gustafsson (FP) på kommunstyrelsens förslag.
Katarina Johannesson (C) yrkar med bifall av Kent Norman (C) på
Centerpartiets budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Budget 2016
1. Driftsplan 2016 fastställs till
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- Kommunstyrelsen
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- Bygg- och miljönämnden

3 092 tkr

Justering finans drift

11 300 tkr

Centralt löneutrymme

1 300 tkr

Avgår internredovisning

-40 992 tkr

Avskrivningar

37 100 tkr

Verksamhetens nettokostnader

530 412 tkr

2. Skattesatsen för år 2016 fastställs till 22,45 kr.
3. Låneramen för 2016 är 270 mkr och oförändrad från 2015.
4. Årets resultat budgeteras till 12 870 tkr.
5. De finansiella målen för år 2016 fastställs till:
Resultatet skall vara 2,3 % av summa skatter och generella statsbidrag.
Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Investeringar skall vara självfinansierade.
6. Driftramen för barn- och utbildningsnämnden exkl. justering för
kapitaltjänstkostnader ökar med 6 143 tkr för 2016.
7. Driftramen för stöd- och omsorgsnämnden exkl. justering för
kapitaltjänstskostnader ökar med 4 674 tkr för 2016.
8. Driftramen för kommunstyrelsen exkl. justering för kapitaltjänstkostnader
ökar med 443 tkr för 2016.
9. Driftsramen för bygg- och miljönämnden exkl. justering för
kapitaltjänstkostnader ökar med 1108 tkr för 2016.
10. Driftsramen för kultur- och fritidsnämnden exkl. justering för
kapitaltjänstkostnader ökar med 228 tkr för 2016.
11. Investeringsutrymmet är 49 mkr för 2016.
Flerårsplan 2017 – 2018
1. Flerårsplan för drift åren 2017 – 2018 fastställs till
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2017(tkr)

2018 (tkr)

Kommunstyrelsen

90 615

90 615

Bygg- o miljönämnden

3 092

3 092

Kultur- o fritidsnämnden

18 918

18 918
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Barn- o utbildningsnämnden

216 837

216 837

Stöd- och omsorgsnämnden

191 592

191 592

Justering finans drift

12 100

14 200

Ökning ram nämnd

16 594

33 011

Avgår internredovisning

- 40 992

-40 992

Avskrivningar

36 400

36 000

Verksamhetens nettokostnad

545 156

563 273

2. Låneramen minskar för 2017 med 10 mkr till 260 mkr och för 2018
minskar den med 8 mkr till 252 mkr.
3. Årets resultat för 2017 budgeteras till 11 741 tkr och för 2018 till 9 513
tkr.
4. De finansiella målen för år 2017-2018 fastställs till:
Resultatet skall vara 2,1 % av summa skatter och generella statsbidrag år
2017 och 1,6 % år 2018.
Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Investeringar skall vara självfinansierade.
Den fortsatta budgetprocessen
1. Nämnderna skall besluta om detaljbudget avseende driften åren 2016 –
2018 senast den 22 september 2015.
2. Nämnderna skall upprätta förslag till investeringsbudget för åren 2016 –
2018 samt nämndmål och målindikatorer senast den 22 september 2015.
Protokollsanteckningar
Som ett resultat av att skolorna i Östervallskog och Blomskog lades ned,
flyttades fritidsverksamheten från dessa orter och underlaget för barnomsorg
blev alltför litet. Daghemmen läggs nu ner. Dessa beslut omöjliggör för unga
familjer att i fortsättningen bo och arbeta eller driva egna företag i bygderna.
Kristdemokraterna och Moderaterna anser att Årjängs kommuns vision om
ett öppet och välkomnande samhälle med en levande landsbygd därmed
motverkas.
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Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag. En skriftlig reservation bifogas protokollet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
T.f. kommunchef
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-29

KS 2015/146.01

Dnr KS 2015/222.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader, första kvartalet 2015
Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt Socialtjänstlagen kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Stöd- och omsorgsnämnden skall till kommunfullmäktige rapportera
detsamma.
Under första kvartalet 2015 har verksamheten stöd- och omsorg i Årjängs
kommun, inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Stöd- och omsorgsnämnden § 68, 2015-05-06
Stöd- och omsorgsnämndens kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse dat. 201503-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 129, 2015-05-27
Kommunstyrelsen § 113, 2015-06-10
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2014/504.04

Information om upphandling av utredningsuppdrag
Kostnaden för utredningsuppdraget avseende ekonomisk kontroll, ledning
och styrning inom kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden är
180 tkr.
Kommunstyrelsens har i budget 2015 avsatt 100 tkr till utredningsuppdraget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135, 2015-05-27
Kommunstyrelsen § 115, 2015-06-10
Kommunfullmäktiges beslut
1. 80. 000 kr tillförs utredningsuppdraget.
2. Medel tas från det centrala utrymmet.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
T.f. kommunchef
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Dnr KS 2015/246.04

Ökad personalkostnad Nordmarkens skola
Barn-och utbildningsnämnden begär ramförstärkning med 1 mkr för 2015.
Enligt tertialrapport 150430 som redovisades till kommunstyrelsens
arbetsutskott den 27 maj befarade barn- och utbildningsnämnden ett
underskott på 1,2 mkr för 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har med anledning av tertialrapporten tagit
beslut om att barn- och utbildningsnämnden skall upprätta en åtgärdsplan
med syfte att nå en budget i balans samt att barn- och utbildningsnämnden
bjuds in till arbetsutskottets sammanträde den 24 juni för att återrapportera
åtgärdsplanen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 116, 2015-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146, 2015-06-10
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125, 2015-05-27
Barn- och utbildningsnämnden § 43, 2015-05-05
Kommunfullmäktiges beslut
Barn- och utbildningsnämndens begäran om ramförstärkning för 2015
avslås.

Beslutet skickas till
Verksamhetschef barn- och utbildning
Förvaltningsekonom
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-29

KS 2015/146.01

Dnr KS 2014/382.20

Ventilationsanläggning Tingshuset
Ny ventilationsanläggning har 2015 projekterats för Tingshuset.
Under projekteringen framkom, att det förutom byte av ventilation, även
krävs omläggning/byte av yttertak och lanternin p.g.a. läckage.
Totalt budgeterat för ventilationen är 3,4 Mkr.
Vid projekteringen gjordes en preliminär kostnadsberäkning som visade att
även takomläggningen skulle kunna inrymmas inom projektbudgeten.
Vid anbudsöppning visade det sig att budgeterad summa ej räcker till utan
det erfordras tilläggsanslag/ombudgetering på 2,0 Mkr.
Beslutsunderlag
Fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-08
Bilaga 1, konsekvensanalys
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 146, 2015-06-10
Kommunstyrelsen § 118, 2015-06-10
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny ventilationsanläggning samt omläggning/byte av yttertak och lanternin
på Tingshuset utföres under 2015.
2. 1,5 Mkr beviljas omdisponeras:
- Från projekt 13090, Förskolan Violen, till projekt 13805, Ventilation
Tingshuset.
3. 0,5 Mkr omdisponeras:
- Från projekt 13500 reservkraft Kvarnåsen till projekt 13805, Ventilation
Tingshuset.
Protokollsanteckningar
Moderaterna tycker det är olyckligt att det endast inkommit ett anbud för
arbetet och osäkerheten blir stor då priset också anses vara orimligt högt. Vi
anser att anbudet borde delats i mindre delar för att på så sätt få in fler
anbud. Vi förenklar på så vis också för våra mindre företagare i kommunen
så de har större möjlighet att delta i anbudsgivningen. Detta är tydligt
beskrivet i de nya målen för kommunen och det tycker vi att vi borde börja
förhålla oss till.
Tyvärr medger inte tiden att göra om anbudsförfarandet vilket vi annars
anser vore det bästa.
För Moderaterna
Mikael Olsson, Robin Olsson och Margareta Nilsson
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Beslutet skickas till
Fastighetsingenjör
Samhällsbyggnadschef
Förvaltningsekonom
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Dnr KS 2013/346.31

Motion om gamla kyrkbron i Töcksfors
Uno Halfvardsson (FP) inkom den 30 september 2013 med en motion om att
Årjängs kommun ska ta kontakt med Dalslands Kanal för att med
gemensamma krafter rusta upp bron då den används av flera samt att bron
och räcken är angripen av rost.
Årjängs kommun har tillsammans med VD för Dalslands kanal, Benny Ruus,
gjort ett platsbesök vid bron för att optiskt bedöma statusen. Rostangrepp på
räcke och bro kunde konstateras. Det beslutades att Benny Ruus skulle
diskutera med underhållsansvarige på kanalbolaget om hur man ska gå
vidare med bron och återkomma med ett besked. Besked lämnades vi nästa
möte mellan Årjängs kommuns kommunarkitekt och VD för Dalslands
kanalbolag. Kanalbolaget har inga medel idag i budget för att rusta upp bron.
Det krävs en helrenovering där man måste lyfta av bron och blästra den.
Bron är dock under bevakning. VD ska undersöka med trafikverket om de
kan hjälpa till och bidra med medel.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2014-11-06 att föreslå
kommunstyrelsen att bjuda in till ett samrådsmöte angående renovering av
den gamla kyrkbron i Töcksfors samt låta Trafikverkets broförvaltare besikta
bron.
Samhällsbyggnadschefen föreslår att Årjängs kommun inte bjuder in till
samråd, då det inte är kommunen som äger bron.
Beslutsunderlag
Motion från Uno Halfvardsson 2013-09-30
Kommunfullmäktige § 157, 2013-10-28
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott § 27, 2014-05-08
Bygg- och miljönämnden § 47, 2014-05-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143 2014-06-27
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott § 51, 2014-10-16
Bygg- och miljönämnden § 101 2014-11-06
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2014-04-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116, 2015-05-13
Kommunstyrelsen § 103, 2015-05-27
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen bjuder inte in till samråd angående renovering av
Dalslands Kanals kyrkbro i Töcksfors.
2. Kommunstyrelsen kontaktar inte Trafikverket för att beställa besiktning av
Dalslands Kanals kyrkbro i Töcksfors.
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Beslutet skickas till
Uno Halfvardsson
Bygg- och miljönämnden
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Dnr KS 2014/413.10

Motion- Återskapa Årjängsmodellen
Lars Gustafsson (FP), Annika Sahlin (FP), Magnus Andreasson (FP) och
Therése Gustafsson (FP) har väckt en motion om att återskapa
Årjängsmodellen. Motionärerna framför att det i kommunen 2009 startades
en samverkan mellan polis, socialtjänst och skola, som blev kallad
Årjängsmodellen. Anledningen var att en helhetssyn efterlysts när det gäller
samverkan kring tidig upptäckt av barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Efter det har vissa förändringar skett i organisationen och Årjängsmodellen
används inte längre i den form som var tänkt från början. Motionärerna
menar att modellen visat sig vara ett bra arbetssätt och ett framgångsrikt
koncept som även andra kommuner tagit efter.
Motionärerna föreslår därför att:
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna till motionen till
kommunstyrelsen för utredning huruvida ett liknande arbetssätt som
Årjängsmodellen kan återupptas, med en samverkan mellan skola,
socialtjänst och polis, samt att tydliggöra de politiska besluten kring
Årjängsmodellen.
Stöd- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har erhållit
motionen för yttrande.
Stöd- och omsorgsnämnden, som har behandlat ärendet 2015-05-06, är
positiv till grundtanken i motionen och föreslår att nämnden får i uppdrag
att, i dialog med barn- och utbildningsnämnden, ta fram direktiv till ett
fungerande arbetssätt och som följer gällande lagstiftning.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande, daterat 2015-02-03, framfört
att den ställer sig positiv till motionen och att gemensamma mål, riktlinjer
och rutiner för samverkan ska utarbetas tillsammans med verksamhetschefen
för Stöd och omsorg.
Nämndernas arbetsutskott har också haft en gemensam överläggning då
följande gemensamma inriktningsbeslut träffades:
1. Stöd- och omsorgsnämndens ordförande och verksamhetschef bjuder
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens ordförande och
verksamhetschef in polisen till ett möte för att diskutera samverkan.
2. Verksamhetscheferna för de båda verksamheterna får i uppdrag att ta fram
hur en gemensam styrgrupp ska se ut.
3. De båda arbetsutskotten fortsätter med gemensamma samverkansmöten.
Ordförande för stöd- och omsorgsnämnden kallar till nästa gemensamma
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arbetsutskott, om ca två månader. Kultur- och fritidsnämndens ordförande
och verksamhetschef bjuds också in till detta möte.
4. Ordförande för stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kalla till
gemensamt målsättningsarbete för samverkan efter att kommunfullmäktige
tagit de övergripande målen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 114, 2015-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132, 2015-05-27
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-18
Stöd- och omsorgsnämndens au:s beslut 2015-04-22 § 62
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2015-04-09 § 42
Tjänsteyttrande Stöd och omsorg, daterat 2015-03-06
Stöd- och omsorgsnämndens au:s beslut 2015-03-19 § 51
Barn- och utbildningsnämndens beslut, daterat 2015-02-03 § 11
Tjänsteskrivelsen BUN, daterad 2015-01-12
Kommunfullmäktiges beslut, 2014-11-24 § 212
Motion om att återskapa Årjängsmodellen, daterad 2014-10-27
Kommunfullmäktiges beslut
1. Stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att, i samråd med berörda
nämnder, utarbeta förslag till mål och riktlinjer för det förebyggande arbetet
för barn och ungdomar i Årjängs kommun.
2. Motionen är därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef för stöd- och omsorg
Verksamhetschef för barn- och utbildning
Lars Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Magnus Andreasson (FP)
Therése Gustafsson (FP)

Justerandes sign

22 (27)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 82

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-29

KS 2015/146.01

Dnr KS 2014/49.31

Motion dop/namnbyte av väg/gata i Årjäng
I en motion föreslås att Weine Johansson ska få en gata uppkallad efter sig.
Motivet är att Weine Johansson har haft ett långt engagemang som politiker i
Årjängs kommun. Motionärerna föreslår att gatan där Weine Johansson bor,
Skogsvägen i Årjängs tätort, döps om till Weines väg.
Då Årjängs kommun namnger gator eller vägar görs detta utifrån olika
kriterier. Exempelvis kan områdets tidigare användningsområde ge upphov
till olika namn. Årjängs kommun har i det arbetet inte uppkallat vägar eller
gator efter nu levande personer.
Motionen föreslås avslås då Årjängs kommun inte uppkallar gator eller vägar
efter levande personer.
Beslutsunderlag
Motion, daterad 2014-02-02
KF § 79, 2014-03-03
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115, 2015-05-13
Kommunstyrelsen § 102, 2015-05-27
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med motivering att Årjängs kommun inte uppkallar gator
eller vägar efter levande personer.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Lars Gustafsson (FP)
Robin Olsson (M)
Stefan Moberg (KD)

Justerandes sign

23 (27)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 83

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-29

KS 2015/146.01

Dnr KS 2015/248.11

Begäran om entledigande som ersättare i stöd- och
omsorgsnämnden från Malin Andersson (S)
Malin Andersson (S) har den 13 maj lämnat in en begäran om entledigande
som ersättare i stöd- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande dat. 2015-05-13
Kommunfullmäktiges beslut
Malin Andersson (S) entledigas som ersättare i stöd- och omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till
Malin Andersson (S)
Registrator
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Dnr KS 2015/248.11

Val av ny ersättare i stöd- och omsorgsnämnden
Malin Andersson (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare ii stödoch omsorgsnämnden. Ny ersättare ska utses.
Märta Ruus (S) föreslås.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i stöd- och omsorgsnämnden till mandatperiodens utgång
2018 utses:
Märta Ruus (S), Strandvägen 2, 672 31 Årjäng
Beslutet skickas till
Märta Ruus (S)
Registrator
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§ 85

Redovisning av nya inkomna ärenden
Under perioden har det inte inkommit några nya ärenden som ska redovisas
till kommunfullmäktige.
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§ 86

Sommarhälsning
Ordförande önskar kommunfullmäktige och åhörare en glad och trevlig
sommar!
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