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Jaklin Kasto, Svenska Kyrkan § 102

Justeringens plats och tid
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Kjell-Arne Ottosson
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Marita Arvidsson

Mårten Karlsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2015-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift
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Kjell-Arne Ottosson, Ordförande (KD)
Katarina Johannesson, 2:a v Ordförande (C)
Mikael Olsson (M)
Margareta Nilsson (M)
Robin Olsson (M)
Kent Norman (C)
Marita Arvidsson (C)
Annika Holmstrand (C)
Karl-Erik Andersson (C)
Liselott Wignell (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lars Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Magnus Andreasson (FP)
Therése Gustafsson (FP)
Agneta Nilsson (KD)
Kerstin Andersson (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Daniel Schützer (S)
Kristina Kristiansson (S)
Björn Karlsson (S)
Torgny Sjögren (S)
Inge Digrell (S)
Mårten Karlsson (S)
Inger Digrell (S)
Daniel Markstedt (S)
Peter Lustig (MP)
Bernt Edvinsson (SD)
Mats Andersson (C), ersättare
Lennart Nilsson (KD), ersättare
Siv Ögren (S), ersättare
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§ 99

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
- Ny punkt på dagordningen. Information från Röda Korset,
Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan samt Pingstkyrkan angående deras
flyktingarbete. Punkten tas som punkt 4 på sammanträdet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med den ovan föreslagna
ändringen.
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§ 100

Presentation
Annika Holmstrand (C) och Marita Arvidsson (C) presenterar sig för
kommunfullmäktige.
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§ 101

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S), informerar om aktuella
frågor enligt följande.
- Budgetdiskussioner pågår i Landstinget.
- Länsdelsmöte har ägt rum i Arvika, nästa år kommer det göras en
åtgärdsvalsstudie för E18.
- Migrationsverket har beslutat att tilldela Årjängs kommun 270 platser för
asylsökande till Silbodalshemmet.
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§ 102

Information från Information från Röda Korset,
Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan samt Pingstkyrkan
angående deras flyktingarbete
Representanter från Röda Korset, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan samt
Pingstkyrkan informerar om vad deras organisationer har för verksamhet
för de asylsökande.
Det är aktiviteter i stort sett varje dag hos någon av aktörerna. Språkkafé,
hjälp med praktiska frågor, fysiska aktiviteter med både barn och vuxna är
något av det som de olika organisationerna erbjuder. Arbetet med alla
aktiviteter utförs ideellt, och organisationerna önskar fler volontärer i sitt
arbete med att skapa en bra start för de asylsökande och flyktingarna i
Sverige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige riktar ett varmt tack till organisationerna för det arbete
de lägger ner för våra flyktingar.
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Dnr KS 2014/505.17

Taxa för rengöring (sotning) och avgifter för Årjängs
kommun
Kommunens entreprenör inom sotning och brandskyddskontroll, Sotarhuset i
Årjäng AB, har framställt en begäran om att nuvarande taxor med tillhörande
objektstider i Årjängs kommun ändras. Anledningen är att företaget idag har
svårt att klara sitt uppdrag under de förutsättningar som idag är för handen.
Ett förslag till ny sotningstaxa med nya objektstider har utarbetats. Den nya
sotningstaxan bygger på samma villkor som gäller för Karlstad kommun och
de kranskommuner som ingår i räddningstjänsten för Karlstadregionen. Till
taxan hörande objektstider har också ändrats, dels utifrån beräkning som
genomförts av Sotarhuset när det gäller inställelsetid (underlag för
grundavgift) och dels till samma objektstider som gäller i Karlstad och
Torsby kommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 144, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166, 2015-08-19
T.f. kommunchef och räddningschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-05
Förslag till ny taxa för rengöring (sotning) med bilaga 1
Taxa och avgifter Karlstad kommun med omnejd
Objektstider för Torsby kommun
Jämförelse 2014, närliggande kommuner
Nu gällande Sotningstaxa med bilaga 1 och 2
Arbetsordning för rengöring (sotning) m.m. i Årjängs kommun
Av Sotarhuset genomförd mätning av tider för grundavgifter
Årsredovisning för Sotarhuset i Årjäng AB 2014
Årsredovisning för Sotarhuset i Årjäng AB 2013
Framställan om ändrad sotningstaxa, daterad 2014-12-15
Yrkanden
Annika Holmstrand (C) yrkar på att ärendet återremitteras för ytterligare
utredning och förhandling gällande om taxan måste höjas i ett så stort steg.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag,
och finner att ärendet beslutas på dagens sammanträde.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunfullmäktige kan besluta
enligt kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.
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§ 103 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Gällande taxa för rengöring (sotning) i Årjängs kommun med bilagor 1
och 2, antagen av fullmäktige 2013-06-24 § 91, ska upphöra att gälla 201509-30.
2. Ny taxa för rengöring (sotning) i Årjängs kommun med bilaga 1
(objektstider) antas enligt upprättat förslag och ska gälla fr o m den 1
oktober 2015.
3. Ingångsvärdet för taxans timpris ska vara 571 kr (457 kr, exklusive
moms).
Jäv
Kent Norman (C) deltar inte i beslutet pga. jäv.
Beslutet skickas till
Sotarhuset i Årjäng AB
T.f. kommunchefen
Räddningschefen
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Dnr KS 2014/505.17

Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) av
eldstäder och tillhörande rökkanaler
Enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommuner
i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta
förbränningsanordningar och tillhörande rökkanaler.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i föreskrift
MSBFS 2014:6 meddelat föreskrifter om rengöring av eldstäder och
tillhörande rökkanaler. Som vägledning för kommunens beslut om frister,
har MSB även gett ut allmänna råd om hur tillämpningen ska ske.
Kommunfullmäktige ska besluta om lokala föreskrifter om fristerna och
deras tillämpning i Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 145, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 167, 2015-08-19
T.f. kommunchefen och räddningschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-06
Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) av eldstäder och
tillhörande rökkanaler i Årjängs kommun, daterade 2015-08-06
MSBFS 2014:6, med allmänna råd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Med stöd av 3 kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
beslutar kommunfullmäktige att meddela Lokala föreskrifter om frister för
rengöring (sotning) av eldstäder och tillhörande rökkanaler i Årjängs
kommun enligt upprättat förslag.
2. Föreskrifterna ska tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 2015.
Beslutet skickas till
Räddningschef
Kommunjurist
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Dnr KS 2015/326.13

Ställningstagande till avsiktsförklaring för medverkan i
regionbildningsprocess för Värmland.
En regionbildningskommitté bildades 2012 i Värmland för att kartlägga
förutsättningarna för bildandet av en regionkommun i Värmland. Kommittén
har utarbetet ett förlag på projekt- och tidplan för arbetet i Värmland med
målsättning att en ny regionkommun bildas för Värmland 2019. Projektet är
indelat i tre faser: lärande, planering och genomförande. Processen ska
genomsyras av stor delaktighet och öppenhet. Avrapporteringar kommer
kontinuerligt att ske till de månadsvisa KSO-träffarna m.m.
För att säkerställa delaktighet i processen har ett förslag till avsiktsförklaring
utarbetats av Regionbildningskommittén, som kommunfullmäktige har att ta
ställning till. I avsiktsförklaringen framhålls att det övergripande syftet med
regionbildningen är ett starkt och enat Värmland. Bildandet av en direktvald,
politisk arena för den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken stärker
inflytandet över de regionala frågorna och ger bättre möjligheter att nå
visionen och målen i Värmlandsstrategin.
Vidare tydliggör avsiktsförklaringen hur arbetet med regionbildningsprocessen ska bedrivas. En förutsättning för ett lyckat genomförande är
enighet kring grundpremisserna för en regionkommun. De nationella
planerna kring större regioner ska också beaktas.
Avslutningsvis finns en förklaring om att organisationen avser att medverka i
regionbildningsprocessen för att senare ta ställning till att bilda
regionkommun för Värmland 2019.
Avsiktsförklaringen ska tecknas med övriga kommuner i Värmland,
landstinget och Region Värmland.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 146, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 168, 2015-08-19
Avsiktsförklaring att medverka i regionbildningsprocessen, med bilaga om
regionbildningsprocessen
Skrivelse från Regionbildningskommittén i Värmland, daterad 2015-06-26
Information från SKL om regioner
T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-20

Forts.
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§ 105
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årjängs kommun godkänner förslaget till avsiktsförklaring att medverka i
regionbildningsprocessen.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchef
Region Värmland
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Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

Dnr KS 2015/218.10

Medborgarförslag. Sopkorgar längs Sommarviksvägen
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om fler papperskorgar på
promenadstråket mot Sommarvik och vidare runt Strand och Högerud. Detta
för att hundägare ska kunna slänga hundbajspåsar i dem istället för i naturen.
Förslagsställaren påpekar att det finns många papperskorgar vid de bebyggda
delarna av tätorten men att det saknas på övrig del av rundan.
Inom detaljplanelagd mark har kommunen satt upp ett antal papperskorgar
för att hålla rent på allmänna platser och gator där kommunen är huvudman.
Årjängs kommun har inga separata hundlatriner utan hundbajspåsar får
lämnas i papperskorgarna. Ansvaret för hundars föroreningar regleras i de
lokala ordningsföreskrifterna för Årjängs kommun 19 § med texten: Inom
tätbebyggt område skall föroreningar efter hundar plockas upp. När det
gäller utanför detaljplanelagd mark där kommunen inte är huvudman så är
det inte brukligt att placera ut kommunala papperskorgar. Kommunen har
inte skyldighet att göra det på den aktuella sträckan då det är staten som är
väghållare fram till Sommarvik och grusvägen förbi Strand är en
vägsamfällighet. Det finns heller inget lagkrav att hundägarna ska plocka
upp efter sin hund men det kan tyckas självklart att de gör detta och att de tar
med påsen till befintliga papperskorgar för allas trivsel.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat 2015-04-30
Kommunfullmäktiges beslut, daterat 2015-05-25
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173, 2015-08-19
Kommunstyrelsen § 147, 2015-09-16
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget om att sätta ut fler papperskorgar utefter
Sommarviksvägen, avslås.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Gatuchefen
Förslagställaren
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Dnr KS 2014/492.10

Motion Återupprätta turistbyråverksamhet
Folkpartiet Liberalerna har i en motion föreslagit att det ska tillsättas en
utredare som får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för etablering av en
renodlad turistbyrå.
Medborgarkontoret/turistbyrån samarbetar med ett antal aktörer när det
gäller information om vad som finns i Årjängs kommun. Medborgarkontoret
har broschyrer ute på samtliga campingplatser, lanthandlare och hotell. I
Töcksfors finns dessutom broschyrer på köpcentrat och i Konsum.
Besöksstatistiken på turisbyrån i Årjäng och tidigare i Töcksfors visar sedan
2007 en tydlig minskning. Den visar inte något samband med någon
stängning eller minskning på öppettiderna på medborgarkontoret/turistbyrån
utan man ser att den har ett klart samband med hur man idag söker sin
information. Det är nätet och hemsidorna som är de viktigaste
informationskanalerna.
Chef för medborgarservice ser idag inte någon anledning till att utöka
öppettiderna på medborgarkontoret/turisbyrån i förhållande till vad det är
utan istället är det viktigt att fortsätta satsningen på de informationsvägar
som används av våra turister/besökare.
Beslutsunderlag
Motion dat. 2014-12-17
Besöksstatistik från turistbyrån
Chef för medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-06-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175, 2015-08-19
Kommunstyrelsen § 149, 2015-09-16
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarservice får i uppdrag att fortsätta utvecklingen av de
informationskanaler som idag används av turister och andra besökare. Dessa
är bl.a. kommunens hemsida, Facebook och Visit Värmland.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Lars Gustafsson (FP)
Annika Sahlin (FP)
Magnus Andreasson (FP)
Therése Gustafsson (FP)
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Dnr KS 2014/378.05

Upphandlings- och inköpspolicy för Årjängs kommun
Årjängs kommuns upphandlingspolicy med tillhörande
tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra
styrande dokument som reglerar offentlig upphandling.
Policyn omfattar kommunens samtliga nämnder och förvaltningar samt de
kommunala bolagen. Syftet med den är att skapa ett gemensamt
förhållningssätt i upphandlingsfrågor och säkerställa att varor och tjänster
köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta miljöpåverkan inom
ramen för gällande lagstiftning. Policyn ska också säkerställa att
upphandlingar och inköp görs i enlighet med EU-direktiv, svensk
lagstiftning och denna policy.
Policyn ska även säkerställa att man anlitar leverantörer som har god
affärsetik, följer lagar och förordningar. Vidare ska policyn säkerställa att
varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalitet till lägsta kostnad köps in
samt att sociala och etiska hänsyn och krav på funktion och miljöhänsyn
beaktas.
Ett agerande i enlighet med policyn medverkar till en marknadssituation som
präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens, vilket medverkar till
en affärsmässighet över tid. Upphandlingspolicyn skapar förutsättningar för
en samsyn på upphandlingar och inköp. Policyn gäller all upphandling och
alla inköp, leasing eller hyra av varor, tjänster, entreprenader och
outsourcing.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 153, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 179, 2015-08-19
Upphandlaren och administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-27
Flödesschema för upphandlingar, reviderad.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-12-09 § 253.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-06-10 § 140.
Upphandlaren och administrativa chefens tjänsteskrivelse, dat. 2015-05-27.
Upphandlings- och inköpspolicy för Årjängs kommun.
Flödesschema för upphandlingar.
Yrkanden
Peter Lustig (MP yrkar på att i inköpspolicyn under punkt 1.8 ändras
”miljöstyrningsrådets/ konkurrensverket vägledning för hållbar...” till
”upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav ska tillämpas i kommunens
inköp och upphandlingar.”
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§ 108
Katarina Johannesson (C) yrkar på att i inköpspolicyn under punkten 1.4
lägga till en punkt med lydelse: ”Vid upphandling av livsmedel ska svensk
djurskyddslagstiftning följas. ”
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till både Miljöpartiets och Centerpartiets
yrkanden.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan bifalla Peter Lustigs
(MP) yrkande och finner att yrkandet bifalles.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan bifalla Katarina
Johannessons (C) yrkande och finner att yrkandet bifalles.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige kan anta upphandlingsoch inköpspolicy för Årjängs kommun med de föreslagna ändringarna och
tilläggen, och finner att så är fallet.
Kommunfullmäktiges beslut
Upphandlings- och inköpspolicy för Årjängs kommun antas med följande
ändringar:
- Under punkt 1.8 ändras ”miljöstyrningsrådets/ konkurrensverket
vägledning för hållbar...” till ”upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav
ska tillämpas i kommunens inköp och upphandlingar.”
- Under punkten 1.4 lägga till en punkt med lydelse: ”Vid upphandling av
livsmedel ska svensk djurskyddslagstiftning följas. ”
Beslutet skickas till
Upphandlaren
Kommunchefens ledningsgrupp
Årjängs nät AB
Årjängs Bostads AB

Justerandes sign
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§ 109

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

Dnr KS 2014/212.04

Ansökan om uppskjuten amortering för Årjängs Nät
Årjängs Nät AB ansöker om att få skjuta upp amorteringen av det
kommunala lånet för landsbygdsutbyggnaden till år 2016.
Kommunen har till Årjängs Nät AB lånat ut 17,9 mkr som motsvarar
kommunens del av åtagandet i EU-projektet ”Fibernätverk i Årjängs
kommun”.
Enligt ägardirektivet skall utlåningen till Årjängs Nät AB under tiden för
projektering och utbyggnad vara amorterings- och räntefritt.
Tidspunkten som är satt i ägardirektivet från när lånet skall ha villkor i form
av amortering och marknadsmässig ränta är år 2015.
Vid tidspunkten för beslutet om ägardirektivet var projektet uppskattat att
vara färdigställt år 2014 och att lånet därmed från och med år 2015 skulle
upphöra att vara amorterings- och räntefritt.
På grund av att projektet blivit försenat kommer projektet inte vara
färdigställt förrän under senare delen av 2015.
Förslag till beslut är att ansökan från Årjängs Nät AB om att få skjuta upp
amorteringen av det kommunala lånet för landsbygdsuppbyggnaden till år
2016 godkänns.
Marknadsmässig ränta för utlåningen kommer att debiteras Årjängs Nät AB
för år 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 154, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182, 2015-08-19
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-07-01
Ansökan om uppskjuten amortering för Årjängs Nät AB
Ägardirektiv för Årjängs Nät AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ansökan från Årjängs Nät AB om att skjuta upp amorteringen av det
kommunala lånet för landsbygdsuppbyggnaden till år 2016 godkänns.
2. Marknadsmässig ränta för utlåningen kommer att debiteras Årjängs Nät
AB för år 2015.

Forts.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

§ 109 forts.
Jäv
Kent Norman (C), Kristina Kristiansson (S), Daniel Markstedt (S), Björn
Karlsson (S) och Siv Ögren (S) deltar inte i beslutet pga. jäv.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Årjängs Nät AB
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§ 110

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

Dnr KS 2015/339.04

Årsredovisning Stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg DVVJ för år 2014
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare för sedvanlig behandling.
Tågtrafiken har under säsongen 2014 bedrivits i linjetrafik under tiden 16
juni-30 augusti. Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 550
tkr vilket är en minskning med 1 % jämfört med föregående år.
Dressinuthyrningen pågår året runt. Den totala försäljningen för
dessinverksamheten var 759 tkr vilket är en ökning med 6 % från föregående
år.
Årets resultat efter finansiella poster 2014 visar ett överskott på 54 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 155, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 213, 2015-09-16
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-13
Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bokslut för DVVJ år 2014 godkänns.
2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Redovisningsansvarig
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
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§ 111

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

Dnr KS 2014/427.00

Bolagsordning och ägardirektiv för Årjängs Bostads
AB
Med anledning av förändringar i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling, nedan kallad LOU, och kommunallagen (1991:900), nedan
kallad KL, föreslås förändringar i bolagsordning och ägardirektiv för
Årjängs bostads AB (ÅBAB).
Ändringarna i LOU innebär ett permanent undantag från kravet på
upphandling. Avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en
juridisk person anses inte utgöra ett kontrakt enligt LOU under förutsättning
att vissa kontroll- och verksamhetskriterier är uppfyllda.
Ändringarna i KL innebär bl. a. dels att det kommunala ändamålet med det
kommunala företaget ska anges i bolagsordningen och dels att
kommunstyrelsen får en förstärkt uppsiktsplikt över företaget.
Bolagsordningen och ägardirektiven för bostadsbolaget har anpassats efter
de nya reglerna i LOU och KL. Därutöver har dessa styrdokument
förtydligats och förenklats, liksom att avkastningskrav justerats till en
realistisk förväntan på bolaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 159, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194, 2015-09-02
T.f. kommunchefen och administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-0816
Bolagsordning för Årjängs bostads AB
Ägardirektiv för Årjängs bostads AB
Utdrag ur LOU
Utdrag ur KL
Exempel på bolagsordningar (SKL)
Nuvarande bolagsordning
Nuvarande ägardirektiv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny bolagsordning för Årjängs Bostads AB fastställs enligt upprättat
förslag.
2. Förslag till nya ägardirektiv för Årjängs Bostads AB antas enligt upprättat
förslag.
Forts.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

§ 111 forts.
Jäv
Torgny Sjögren (S), Siv Ögren (S), Inger Digrell (S) och Daniel Markstedt
(S) deltar inte i beslutet pga. jäv.
Beslutet skickas till
Årjängs Bostads AB
T.f. kommunchefen
Kommunjuristen
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§ 112

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

Dnr KS 2014/428.00

Bolagsordning och ägardirektiv för Årjängs nät AB
Med anledning av förändringar i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling, nedan kallad LOU, och kommunallagen (1991:900), nedan
kallad KL, föreslås förändringar i bolagsordning och ägardirektiv för
Årjängs nät AB (Å-nät).
Ändringarna i LOU innebär ett permanent undantag från kravet på
upphandling. Avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en
juridisk person anses inte utgöra ett kontrakt enligt LOU under förutsättning
att vissa kontroll- och verksamhetskriterier är uppfyllda.
Ändringarna i KL innebär bl. a. dels att det kommunala ändamålet med det
kommunala företaget ska anges i bolagsordningen och dels att
kommunstyrelsen för en förstärkt uppsiktsplikt över företaget.
Bolagsordning och ägardirektiv har anpassats till dessa regler.
Därutöver har bolagsordning och ägardirektiv i vissa avseenden förtydligats
och förenklats liksom att avkastningskrav justerats till en realistisk förväntan
på bolaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 160, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 195, 2015-09-02
T.f. kommunchefen och administrativa chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-0816
Bolagsordning för Årjängs nät AB
Ägardirektiv för Årjängs nät AB
Utdrag ur LOU
Utdrag ur KL
Exempel på bolagsordningar (SKL)
Nuvarande bolagsordning
Nuvarande ägardirektiv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny bolagsordning för Årjängs nät AB fastställs enligt upprättat förslag.
2. Förslag till nya ägardirektiv för Årjängs nät AB antas enligt upprättat
förslag.

Forts.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

§ 112 forts.
Jäv
Kent Norman (C), Kristina Kristiansson (S), Daniel Markstedt (S), Björn
Karlsson (S) och Siv Ögren (S) deltar inte i beslutet pga. jäv.
Beslutet skickas till
Årjängs Nät AB
T.f. kommunchefen
Kommunjuristen
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§ 113

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

Dnr KS 2015/358.20

Detaljplan Töcksmarks-Bön 1:337 med flera
Under 2010-2011 inkom det en önskan från Thongruppen att få utöka
handelsområdet i Töcksfors. 2015-02-11 beslutade BOM, § 27, att förslag
till detaljplan skulle skickas ut för samråd. Förslaget var ute på samråd
mellan 2015-02-23 – 2015-03-23. BOM beslutade sedan om granskning
2015-05-20, § 65, för detaljplanen. Den var ute på granskning 2015-06-04 –
2015-06-26.
Under granskningen inkom det sex (6) skriftliga yttranden och alla har blivit
kommenterade. Inga förändringar har krävts. Två stycken av de yttrande har
blivit ej tillgodosedda och därför kommer en besvärshänvisning tillsammans
med utlåtandet och beslut om antagande från Kommunstyrelsen att skicka
den berörda sakägaren och myndigheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 164, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 201, 2015-09-02
Bygg- och miljönämnden § 96, 2015-08-26
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott § 79, 2015-08-26
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-11
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Riskanalys
Yrkanden
Samtliga ledamöter från moderaterna yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplanen antas.
Jäv
Bengt-Olof Lorentzon (KD) deltar inte i beslutet pga. jäv.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Kommunarkitekt

Justerandes sign
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§ 114

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

Dnr KS 2014/449.21

Godkännande av detaljplan för Töcksmarks-Bön 1:239
2014-11-21 inkom en ansökan från Thongruppen via Kjell Eriksson att få
kunna upphäva en del av en gällande detaljplan i Töcksfors för att
möjliggöra en ny trafikanslutning till Thons handelsområde. 2015-02-11
beslutade BOM, § 9, att förslag till detaljplan skulle skickas ut för samråd.
Förslaget var ute på samråd mellan 2015-02-23 – 2015-03-23. BOM
beslutade sedan om granskning 2015-05-20, § 64, för detaljplanen.
Detaljplanen var ute på granskning mellan 2015-06-04 – 2015-06-26.
Under remisserna som förslag till detaljplan har genomgått har det medfört
få förändringar på detaljplanen. Under granskningen inkom det tre skriftliga
yttranden och alla har blivit kommenterade. Det har gjorts en förändring på
planhandlingarna utifrån Lantmäteriets yttrande under avsnittet
Fastighetsrättsliga frågor i genomförandedelen av planbeskrivningen.
Bedömningen är att ingen inte har blivit ej tillgodosedd och därför behöver
ingen besvärshänvisning skickas till sakägare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 165, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 202, 2015-09-02
Bygg- och miljönämnden § 97, 2015-08-26
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott § 80, 2015-08-26
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-11
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Yrkanden
Samtliga ledamöter från Moderaterna yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplan antas.
Jäv
Bengt-Olof Lorentzon (KD) deltar inte i beslutet pga. jäv.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Kommunarkitekt
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§ 115

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

Dnr KS 2013/144.21

Godkännande detaljplan Tullen / tullstation, Nedre Hån
1:114, 1:85
2012-06-11, § 185, beslutade Kommunstyrelsen att en detaljplan för Nedre
Hån 1:114 och 1:85 fick upprättas. 2013-02-20, § 23, beslutade Bygg- och
miljönämnden att förslag till detaljplan fick skickas ut för samråd hos
myndigheter och berörda sakägare. Bygg- och miljönämnden beslutade
2013-10-02, § 103, att samrådsredogörelsen godkänndes och att detaljplanen
fick skickas ut för granskning. Det som hände efter 2013 var ett omtag
angående trafikfrågan och det medförde att detaljplanen skickades ut för
granskning 2015-05-04.
Detaljplanen var på granskning mellan 2015-05-04 – 2015-05-29. Det inkom
åtta (8) stycken yttranden och alla har blivit kommenterade. Det har skett
redaktionella förändringar på planhandlingarna. De förändringar som har
genomförts är att planbeskrivningen har kompletterats med text om artskydd
enligt Länsstyrelsens yttrande och genomförandedelen har ändrats utifrån
Lantmäteriets yttrande. Dessa förändringar bedöms som redaktionella och
behöver därför ej innebära en ny granskning hos myndigheter och berörda
sakägare. Utifrån granskningsutlåtandet har ingen blivit bedömd som ej
tillgodosedd, därav behöver ingen besvärshänvisning skickas. Till
beslutsunderlaget finns det en särskild sammanställning som beskriver hur
miljöaspekterna har integrerats i planhandlingar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 166, 2015-09-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203, 2015-09-02
Bygg- och miljönämnden § 98, 2015-08-26
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott § 81, 2015-08-26
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-24
Detaljplan
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Särskild sammanställning
Granskningsutlåtande
PM geoteknik
VA och dagvatten
Naturtypsinventering
Trafikutredning

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-28

KS 2015/154.01

§ 115 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplanen antas.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Kommunarkitekt
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