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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), Jäv §§ 92-93
Robin Olsson (M)
Kent Norman (C)
Rolf Emanuelsson (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lars Gustafsson (FP)
Magnus Andreasson (FP)
Therése Gustafsson (FP)
Agneta Nilsson (KD), Jäv § 92
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Daniel Schützer (S)
Kristina Kristiansson (S)
Björn Karlsson (S)
Torgny Sjögren (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Inge Digrell (S)
Mårten Karlsson (S)
Inger Digrell (S)
Daniel Markstedt (S)
Bernt Edvinsson (SD)
Rune Björkman (SD)
Börje Liviken (M), ersättare
Anette Eriksson (C), ersättare
Mats Andersson (C), ersättare
Jessica Danielsson (FP), ersättare
Lennart Nilsson (KD), ersättare, Jäv § 92
Roland Brage (MP), ersättare
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§ 87

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan för dagens sammanträde fastställs med följande
ändringar:
- Punkten 4 på föredragningslistan, presentation av Marita Arvidsson (C),
Annika Holmstrand (C) och Lisbeth Karlsson (C) utgår på grund av
frånvaro.
- En punkt med kommunalrådet informerar läggs till som punkt 4.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med ovan föreslagna
ändringar.
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§ 88

Information med Ulrika Sandzén, förbundschef för
samordningsförbundet BÅDESÅ
Ulrika Sandzén, förbundschef för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål,
Dals-Ed, Säffle och Årjäng (BÅDESÅ) presenterar verksamheten.
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att
samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans
bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur
samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala
förutsättningar och behov.
Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det
gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och
rehabiliteringsarbetet. Tidigare har man tagit utgångspunkt från t.ex.
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsområden men numer organiserar sig
myndigheterna kring den enskilda människans behov.
Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan
myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart
bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie
samverkansverksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att
verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem
möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder
och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet.
Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få
samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.
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§ 89

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S), informerar om aktuella
frågor enligt följande.
- Vad finns det för åtgärder för ökad sysselsättning och för att komma
närmare arbetsmarknaden i Årjängs kommun? Nio olika verksamheter och
projekt kan erbjudas som möjliga åtgärder.
- Ang. asylmottagande och integration.
1. Sommarvik startar upp 22 september.
2. Planerna på mottagning i Silbodalshemmet är ännu inte klart.
3. Totalt något minskat tryck till Sverige.
4. Kraftigt ökat tryck när det gäller ensamkommande barn.
- Öppna jämförelser- Insikt 2015 redovisas. Årjängs kommuns nöjd-kundindex (NKI) är 70. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.
Jämfört med 2013 har Årjängs kommun ökat sitt NKI värde från 68-70, dvs.
med två enheter. Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är
bemötande. Minst nöjda är de med information som ges ett betyg på 67.
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Dnr KS 2014/493.20

Skyltpolicy för Årjängs kommun
Ett förslag till skyltpolicy för Årjängs kommun har tagits fram. Skyltpolicyn
ska ersätta tidigare policy från 2008.
Syftet med policyn är att i skyltfrågor bidra till en god dialog mellan
fastighetsägare, näringsidkare, skylttillverkare och kommunen. Planen syftar
också till att tydliggöra de bestämmelser som finns kring skyltning.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2014-11-06 att godkänna skyltpolicyn
för att skickas på remiss till berörda grupper och organisationer i kommunen
för synpunkter.
Skyltpolicyn har varit ute på remiss, inkomna synpunkter har bemötts och
skyltpolicyn har anpassats efter dessa.
Skyltpolicyn har kompletterats med ett stycke om störande ljud i enlighet
med bygg- och miljönämndens beslut § 36, 2015-03-25.
Beslutsunderlag
Skyltpolicy dat. 2015-04-14
Bygg- och miljönämnden § 63, 2015-05-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158, 2015-06-24
Kommunstyrelsen § 129, 2015-08-19
Kommunfullmäktiges beslut
Skyltpolicy för Årjängs kommun antas.
Beslutet skickas till
Bygg- och miljöchefen
Bygg- och miljönämnden
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Dnr KS 2014/305.10

Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordningprotokollsanteckning
Lagregler saknas i kommunallagen om särskilda yttranden från ledamöter i
fullmäktige och nämnder, s.k. protokollsanteckning. Protokollet förs på
ordförandens ansvar och det är ordförande som i första hand avgör om
protokollet får innehålla särskilda yttranden. Om ordförandes bedömning
ifrågasätts bör det vara fullmäktige eller nämnden som avgör om det
särskilda yttrandet ska tillåtas.
För att tydliggöra hur protokollsanteckningar ska hanteras i fullmäktige i
Årjängs kommun föreslås att en regel införs i fullmäktiges arbetsordning
enligt följande:
1.25 Särskilda yttranden (protokollsanteckning)
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning, särskilt yttrande,
röstförklaring).
Anteckningens innehåll ska vara känt för fullmäktige genom att det antingen
varit uppläst för fullmäktige eller framgår av beslutsunderlaget, t ex. som
protokollsanteckning eller motsvarande under beredningen av ärendet.
Protokollsanteckning ska lämnas skriftligen till sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Protokollsanteckningar bör vara kortfattade.
Beslutsunderlag
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159, 2015-06-24
Kommunstyrelsen § 130, 2015-08-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med en ny regel om
särskilda yttranden (protokollsanteckning) med följande lydelse:
1.25 Särskilda yttranden (protokollsanteckning)
I anslutning till ett ärende kan ledamot med ordförandes medgivande få sin
mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning, särskilt yttrande,
röstförklaring).
Anteckningens innehåll ska vara känt för fullmäktige genom att det antingen
varit uppläst för fullmäktige eller framgår av beslutsunderlaget, t ex. som
protokollsanteckning eller motsvarande under beredningen av ärendet.
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Protokollsanteckning ska lämnas skriftligen till sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Protokollsanteckningar bör vara kortfattade.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
Registrator
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Dnr KS 2008/51.22

Exploateringsavtal Leverhögen, Årjängs kommun
Årjängs kommun beslutade 2008-09-30 att ingå exploateringsavtal med
Svensk Utviklingseiendom AS avseende utveckling av ett område i
Leverhögen, fastigheten Årjäng Leverhögen 1:20. Exploateringsavtalet
förutsatte, att utbyggnad av området skulle vara påbörjat senast den 31
december 2011. I annat fall skulle avtalet vara förfallet i alla delar.
Exploateringsavtalet förlängdes 2011-12-10 till att gälla till och med 201212-31. Järnsjö Strand Utvikling AS har lämnat en begäran om att avtalet
förlängs på nytt.
Ett förslag till nytt exploateringsavtal avseende Leverhögen har upprättats.
Avtalet bygger till övervägande del på tidigare avtal men har reviderats i
vissa delar t ex. vad gäller avtalspart, ny fastighetsbeteckning efter
genomförd avstyckning, detaljplan, vatten och avlopp samt tiden för
exploateringsavtalets giltighet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 131, 2015-08-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 161, 2015-06-24
T.f. kommunchefens och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat.
2015-06-16
Exploateringsavtal dat. 2015-06-12
Begäran om förlängning dat. 2015-06-03
Kommunfullmäktige § 145, 2011-12-19
Kommunfullmäktige § 96, 2008-09-30
Exploateringsavtal undertecknat 2008-10-05
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årjängs kommun ska ingå exploateringsavtal med Järnsjö Strand
Utvikling AS avseende exploatering av fastigheten Leverhögen 1:117 enligt
upprättat förslag.
2. Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer, får i uppdrag att
underteckna avtalet.
Jäv
Mikael Olsson (M), Agneta Nilsson (KD) och Lennart Nilsson (KD) deltar
inte i beslutet pga. jäv.
Forts. 92
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§ 92 forts.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Kommunjuristen
Exploatören
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Dnr KS 2006/86.21

Exploateringsavtal Ärtetjärnsområdet, Årjängs
kommun
Årjängs kommun beslutade 2006-03-27 att ingå exploateringsavtal med
Töcksfors Tomteselskap AS avseende utveckling av ett område i Ärtetjärn
inom fastigheterna Årjäng Ärtetjärn 1:39 och 1:40. Exploateringsavtalet
förutsatte, att utbyggnad av området skulle vara påbörjat senast den 31
december 2008. I annat fall skulle avtalet vara förfallet i alla delar.
Exploateringsavtalet reviderades och förlängdes 2008-12-17 och därefter
2010-12-15 till att gälla till och med 2012-12-31. Torbetjärn Utveckling AB
har lämnat in en begäran om att avtalet förlängs på nytt.
Ett förslag till nytt exploateringsavtal avseende Ärtetjärnsområdet har
upprättas. Avtalet bygger till övervägande del på tidigare avtal men har
reviderats i vissa delar, t ex. vad gäller tiden för exploateringsavtalets
giltighet och att ett tillägg gjorts som innebär att exploatören bekostar
kostnaderna för förrättningarna m.m.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 132, 2015-08-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162, 2015-06-24
T.f. kommunchefens och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat.
2015-06-15
Exploateringsavtal dat. 2015-06-03
Begäran om förlängning dat. 2015-06-03
Reviderat exploateringsavtal dat. 2012-02-29
Kommunfullmäktige § 168, 2010-12-15
Kommunfullmäktige § 146, 2008-12-17
Kommunfullmäktige § 96, 2006-03-27
Exploateringsavtal undertecknat 2006-04-18
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årjängs kommun ska ingå exploateringsavtal med Torbetjärn Utveckling
AB avseende exploatering av fastigheten Ärtetjärn 1:46 enligt upprättat
förslag.
2. Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer, får i uppdrag att
underteckna avtalet.
Jäv
Mikael Olsson (M) deltar inte i beslutet pga. jäv.
Forts.
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§ 93 forts.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Kommunjuristen
Exploatören
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Dnr KS 2015/30.04

Tertialrapport för Årjängs kommun- återrapportering
från KS
Kommunstyrelsen redovisade i tertialrapporten 2015-04-30 ett befarat
underskott på - 3 mkr. Anledningen är i sin helhet orsakad av nedskrivning
av bokfört värde på en av kommunens fastigheter. Nedskrivningen sker efter
genomförd marknadsvärdering och då kommunen ämnar ha kvar fastigheten
i sin ägo.
Om förutsättningarna ändras och kommunen i stället beslutar att avyttra
fastigheten kommer effekten för kommunstyrelsen att kvarstå, dvs. ett
befarat underskott på - 3 mkr, som då i stället skulle förklaras av en
realisationsförlust i stället för nedskrivning.
Effekten på kommunens resultat är densamma oavsett nedskrivning eller
realisationsförlust.
Effekten för resultatet efter balanskravsjustering kan skilja sig åt då man vid
en försäljning av anläggningstillgång, som kommer att innebära minskade
kostnader, kan åberopa synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan inte åberopas
vid en nedskrivning eftersom man då har kvar fastigheten i sin ägo.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-05-27 beslutat, att nämnder med
befarat underskott skall upprätta åtgärdsplan för en budget i balans.
T.f. kommunchef föreslår att kommunstyrelsen i samband med årsbokslutet
2015, ska åberopa synnerliga skäl för det prognosticerande underskottet,
under förutsättning att fastigheten försäljs under året. Vidare så begärs
ramförstärkning för det prognosticerande underskottet på 3 mkr och medel
omdisponeras från centralt utrymme med 1460 tkr samt från finansdrift 1540
tkr (återbetalning AFA), till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 133, 2015-08-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 151, 2015-06-24
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125, 2015-05-27
Tertialrapport kommunstyrelsen per 2015-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen åberopar synnerliga skäl för det prognosticerande
underskottet på 3 mkr i samband med årsbokslutet 2015, under
förutsättning att fastigheten säljs.
Forts.
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§ 94 forts.
2. Kommunstyrelsen beviljas ramförstärkning för det prognosticerande
underskottet, 3 mkr.
3. Omdisponering görs från centralt utrymme med 1460 tkr samt från
finansdrift 1540 tkr (återbetalning AFA), till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchef
Ekonomichef
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Dnr KS 2015/360.02

Motion om Årjängs kommuns personaldag
Annika Holmstrand (C) har den 25 augusti inkommit med en motion
angående Årjängs kommuns årliga personaldag.
Söndagen den 23/8 genomfördes kommunens årliga personaldag i strålande
sensommarväder. Ett arrangemang som tyvärr blev en besvikelse när det
gällde antalet besökare. Vädret bidrog säkert i hög grad, så även att datumet
ändrats. Kvarstår gör dock att det varit vikande deltagarsiffror de senaste
åren och att arrangemanget inte längre gör skäl för namnet personaldag.
Annika Holmstrand (C) föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att grundligt utvärdera Årjängs kommuns personaldag
samt att presentera ett förslag på hur den ska utformas för att tilltala så
många av kommunens anställda som möjligt.
Beslutsunderlag
Motion dat. 2015-08-25
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen skickas till vidare till KS beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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Dnr KS 2015/352.11

Entledigande uppdrag ersättare kommunfullmäktige,
Lisa Johansson Miljöpartiet de gröna(MP)
Lisa Johansson (MP) har den 17 augusti 2015 ämnat in en begäran om
entledigande som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande dat. 2015-08-17
Kommunfullmäktiges beslut
Lisa Johansson (MP) entledigas som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Registrator
Lisa Johansson (MP)
Peter Lustig (MP)
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§ 97

Nya 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.
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§ 98

Avtackning av Katarina Lundin
Katarina Lundin, kommunjurist och senaste tiden t.f. kommunchef har
avslutat sin anställning i Årjängs kommun. Hon avtackas av
kommunfullmäktige vid dagens sammanträde, och önskas lycka till i sitt
fortsatta arbete i Säffle kommun.
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