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§ 127

Fotografering
Ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige tar på dagens sammanträde ett
gruppfoto.
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§ 128

Presentation av Lars Gustafsson (L) och Magnus
Andreasson (L)
Lars Gustafsson (L) och Magnus Andreasson (L) presenterar sig för
kommunfullmäktige.
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§ 129

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S), informerar om aktuella
frågor enligt följande:
- 180 asylsökande bor på Sommarvik.
- 180 asylsökande bor på Silbodalshemmet i Care Im:s regi.
- Det bor 60 ensamkommande barn i kommunen. 50 av dem bor på
kommunens egna boende.
- Det kommer ca. 3 ensamkommande barn i veckan.
- Fördelningstalet för Årjängs kommun gällande ensamkommande barn för
2016, är 77 barn.
- Det är svårigheter att få fram lokaler, personal och behöriga lärare till de
asylsökande.
- Kommunstyrelsens representanter, Daniel Schützer och Annika
Holmstrand, deltog i förra veckan i ett möte med civilminister Ardalan
Shekarabi.
- Näringslivsdagen gick av stapeln den 25 november. Årets
näringslivspristagare var Daniel Gruvborg med sitt företag Nordic Solar.
- Daniel Schützer hälsar på dagens sammanträde nya kommunchefen Birgitta
Evensson välkommen till Årjängs kommun. Kommunchefen håller en
presentation om sig själv.
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2015/433.13

Integration - samverkan med frivilligorganisationer och
församlingar i Årjängs kommun
Representanter från Röda Korset Årjäng, Equmeniakyrkan Årjäng, Svenska
kyrkan Silbodals församling och Pingstkyrkan Årjäng var inbjudna
till arbetsutskottets sammanträde 28 oktober för att diskutera ansvar och
roller i flyktingarbetet. Röda Korset har samordningsansvar för
studiecirkelverksamhet inriktad mot asylsökande, och lämnade på
sammanträdet in en skrivelse med en sammanfattning om vad de olika
organisationerna och kyrkorna bidrar och arbetar med. I skrivelsen
framkommer även önskemål om hjälp med vissa tjänster från kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 198, 2015-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
1. 20 000 kr vardera anslås till Röda Korset Årjäng, Equmeniakyrkan
Årjäng, Svenska Kyrkan Silbodals församling och Pingstkyrkan Årjäng för
integrationsarbete.
2. Medel tas från finansiella intäkter.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunchefen
Röda Korset Årjäng
Equmeniakyrkan Årjäng
Svenska Kyrkan Silbodals församling
Pingstkyrkan Årjäng
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Sammanträdesdatum
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2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/105.01

Förslag på nämndmål samt målindikatorer för 2016
Respektive nämnd har i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut arbetat
fram förslag till nämndmål med tillhörande målindikatorer för
verksamhetsåret 2016.
Nämndmålen tar utgångspunkt i de av kommunfullmäktige beslutade
fullmäktigemålen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 227, 2015-10-07
Nämndmål samt målindikatorer för kultur- och fritidsnämnden, stöd- och
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, byggoch miljönämnden
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 227, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 200, 2015-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag på nämndmål och målindikatorer för 2016, antas.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunchefens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum
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2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/400.04

Investeringsbudget för Årjängs kommun 2016-2018
Förslag till investeringar har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden,
Stöd- och omsorgsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden och
presenterades på budgetberedningens möte den 7 oktober. Verksamheterna
inom kommunstyrelsen har sammanställt investeringsförslag för
kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Majoriteten i form av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet
och Moderaterna lämnade på arbetsutskottets sammanträde 28 oktober ett
förslag på ny investeringsbudget.
2016

2017 2018

Investeringsutrymme enl. KF beslut (mkr) 49,0

39,0

39,0

Sammanlagt invest. förslag enl. majoriteten
(mkr)
58,6

38,6

30,8

0,4

8,2

Avvikelse (mkr)

-9,6

Investeringsbudgeten ökas under 2016 och minskas under 2018.
Den totala förändringen under treårsperioden är en ökning av
investeringsutrymmet från 127 miljoner till 127,97 miljoner.
Beslutsunderlag
Förslag till investeringsbudget 2016-2018 dat 151008
Prioritering inom Kommunstyrelsen
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-21
Majoritetens förslag dat. 2015-10-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 241, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 201, 2015-11-11
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar, med bifall av Stefan Moberg (KD), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Samtliga ledamöter från Centerpartiet yrkar på att
kommunfullmäktige återremitterar punkten om investering av
konstgräsplaner till kommunstyrelsen för att komplettera med ett underlag
som visar driftskostnader och investeringskostnaden för aktuella föreningar
och kommun.
Forts.
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§ 132 forts.
Beslutsgång
Ordförande ställer först frågan om kommunfullmäktige ska avgöra ärendet
vid dagens sammanträde, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Ordförande konstaterar att minst en tredjedel röstade på återremiss vilket
innebär en minoritetsåterremiss.
Ordförande ställer sedan frågan om kommunfullmäktige kan besluta
enligt kommunstyrelsens förslag förutom punkten angående konstgräs
Hagavallen och konstgräs Tingevi, och finner att kommunfullmäktige i
övrigt beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Votering begärdes och verkställdes enligt följande voteringsproposition. JA
för om punkten angående konstgräsplan Hagavallen och Tingevi ska avgöras
vid dagens sammanträde. NEJ för att punkten ska återremitteras.
Voteringen utföll med 22 röster för att punkten ska avgöras vid dagens
sammanträde och 12 röster för att punkten ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Majoritetens förslag till investeringsbudget för 2016-2018, antas.
2. Projekt konstgräs Hagavallen och konstgräs Tingevi, återremitteras
genom minoritetsåterremiss för att kompletteras med ett underlag som visar
driftskostnader och investeringskostnaden för aktuella föreningar och
kommun.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förbättrade lokaler till
hemtjänsten i Töcksfors.
4. Investeringsutrymmet är 58,6 mkr för 2016.
5. Investeringsutrymmet är 38,6 mkr för 2017.
6. Investeringsutrymmet är 30,8 mkr för 2018.
7. Låneramen för 2016 är 279 mkr, en ökning med 9 mkr från 2015.
8. Låneramen minskas för 2017 med 10 mkr till 269 mkr och för 2018
minskar den med 16 mkr till 253 mkr.
9. Årets resultat för 2016 budgeteras till 11 670 tkr.
10. Resultatet ska vara 2,1 % av summa skatter och generella statsbidrag.
Forts.
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§ 132 forts.
Reservationer
Centerpartiet anser att det måste presenteras en kalkyl på beräknade
driftskostnader för konstgräsplanerna innan kommunfullmäktige kan fatta
beslut. Detta för att tydliggöra vilka kostnader, konsekvenser och ansvar
investeringen kommer att innebära både för kommunen och för de aktuella
föreningarna.
Investeringen på sammanlagt 6.4 miljoner är dessutom tänkt att överlämnas
till föreningarna i form av investeringsbidrag. Detta innebär att kostnaden
kommer att belasta resultatet vilket det inte finns utrymme för i nämndens
budget.
Tidigare i höst uppmärksammade media problematiken kring
konstgräsplaner i Värmland, både avseende skötsel och livslängd. Av den
anledningen borde kommunfullmäktige vara intresserad av ett gediget
underlag innan man fattar beslut.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunchefens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/33.04

Justering budget för Årjängs kommun 2016-2018
Kommunfullmäktige fattade i juni beslut om driftsplan, resultatplan,
finansiella mål, låneram, skattesats samt investeringsutrymme för åren 20162018.
Kommunstyrelsen har under hösten lämnat ett nytt förslag som innebär
förändring av budgetförutsättningarna för åren 2016-2018. Detta innebär att
kommunfullmäktige enligt förslaget beslutar att revidera driftsplan,
resultatplan, finansiella mål, låneram samt investeringsutrymme.
Nedanstående beslutspunkter är en sammanfattning av tre budgetärenden ( §
202-204)
Beslutsunderlag
Driftsplan 2016-2018
Resultatplan 2016-2018
Ekonomichefens tjänsteskrivelse ny skatteprognos dat. 2015-10-22
Förslag från majoriteten dat. 2015-10-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 204, 2015-11-11
Driftsplan 2016-2018
Resultatplan 2016-2018
Ekonomichefens tjänsteskrivelse kost- och lokalvård dat. 2015-10-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 203, 2015-11-11
Driftsplan 2016-2018
Resultatplan 2016-2018
Socialchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-09
Stöd- och omsorgsnämnden § 114, 2015-09-29
Ekonomichefens tjänsteskrivelse begäran om ramförstärkning dat. 2015-1023
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 242, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 202, 2015-11-11
Ekonomichefens tjänsteskrivelse justering budget för Årjängs kommun dat.
2015-11-18

Forts.
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§ 133 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ramförstärkning till Stöd- och omsorgsnämnden beviljas med 800 000 kr
för 2016-2018.
2. Ramjustering görs mellan kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden, med anledning av föreslagen organisationsförändring
av kost- och lokalvårdsenheten, med budgetanslagen för år 2016-2018,
summa 16 402 600 kr.
3. Tillägg görs till barn- och utbildningsnämndens budgetram, med
anledning av föreslagen organisationsförändring av kost- och
lokalvårdsenheten, med 500 000 kr för år 2016 och 300 000 kr för åren 2017
och 2018.
4. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med
personalavdelningen genomföra ett arbetsmiljöarbete inom kostenheten för
att komma tillrätta med de höga sjukskrivningstalen.
5. Budgeterat anslag för finansiella kostnader revideras ned med 500 000 kr
för 2016 och 300 000 kr för åren 2017 och 2018.
6. För år 2016 revideras det budgeterade resultatet ned med 800 000 kr.
7. Årets resultat för år 2016 budgeteras till 11 670 tkr.
8. Resultatet för år 2016 ska vara 2,1 % av summa skatter och generella
statsbidrag.
9. Centralt sparbeting införs för år 2017 med 2 237 tkr.
10. Skatter och statsbidrag för år 2017 revideras med -1 137 tkr från 563 297
tkr till 562 160 tkr.
11. Årets resultat för år 2017 budgeteras till 11 741 tkr och oförändrat från
kommunfullmäktiges beslut i juni.
12. Centralt sparbeting införs för år 2018 med 2 920 tkr.
13. Skatter och statsbidrag för år 2018 revideras med -2 120 tkr från 580 686
tkr till 578 566 tkr.
14. Årets resultat för år 2018 budgeteras till 9 513 tkr och oförändrat från
kommunfullmäktiges beslut i juni.
15. Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag är 2,1 % för 2017
och 1,6 % för 2018 och oförändrat från kommunfullmäktiges beslut i juni.
16. Investeringar ska vara självfinansierade för 2017 och 2018.
17. Kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag för att hantera de centrala
sparbetingen för 2017 och 2018 i samband med budgetarbetet för
ramtilldelning som görs första halvåret 2016.
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§ 133 forts.
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Förvaltningsekonomer
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Dnr KS 2014/166.10

Motion- Kulturskyddat besöksmål ”Båstnäs
Bilkyrkogård”
Folkpartiet Liberalerna har lämnat in en motion-Kulturskyddat besöksmål,
Båstnäs bilkyrkogård. Motionärerna föreslår att Årjängs kommun låter
utreda möjligheten att i samverkan med ägarfamiljen skapa projektet
”Kulturskydda Båstnäs Bilkyrkogård” och där skapa möjliga
kringverksamheter. Kultur- och Fritidsnämnden har fått ärendet från
kommunstyrelsen för yttrande.
Chef för medborgarservice har haft ett antal kontakter med ägarfamiljen och
de har nu meddelat att de för närvarande inte vill ingå i ett projekt för att
utveckla bilkyrkogården. De kommer dock att undersöka möjligheten att
rusta upp den gamla skolan i Båstnäs för att sedan vidareutveckla den.
Beslutsunderlag
Motion från Folkpartiet Liberalerna, 2014-04-23
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2015-07-01
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll § 44, 2015-08-18
Kultur- och fritidsnämnden § 62, 2015-09-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221, 2015-10-07
Kommunstyrelsen § 192, 2015-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
1. Någon utredning görs inte för att skapa projektet ”Kulturskydda Båstnäs
Bilkyrkogård” då ägarfamiljen inte är intresserad av det.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Liberalerna
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Dnr KS 2015/81.10

Motion Åter utreda upphandlingen angående hyrbilar
Moderata samlingspartiet har genom Robin Olsson, Börje Liviken och
Mikael Olsson inkommit med en motion om att åter utreda upphandlingen
angående kommunens hyrbilar.
Årjängs kommun har efter upphandling tecknat ett avtal med Nordmarkens
Motor om leverans av hyrbilar till kommunen. Avtalet sträcker sig till slutet
av 2017. Inför nästa upphandling kommer gällande avtal att utvärderas innan
ny upphandling sker.
Beslutsunderlag
Moderata samlingspartiets motion, dat. 2015-02-23
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143, 2015-06-10
Kommunstyrelsen § 195, 2015-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
1. Gällande avtal kommer att utvärderas innan ny upphandling sker.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Moderaterna
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Dnr KS 2014/331.80

Motion Närmare samarbete mellan föreningar och
skola, Föreningarnas dag
Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP), Bo Malm (-) och Uno
Halfvardsson (FP) väcker en motion om samarbete mellan föreningar och
skola- Föreningarnas dag. Om föreningarna bjuds in till kommunens skolor
för att visa sina verksamheter skulle antalet aktiva barn och ungdomar i
föreningslivet kunna öka.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för vidare utredning om möjligheten till att
öka samarbetet mellan föreningar och skola.
Beslutsunderlag
Motion om samarbete mellan föreningar och skola, daterad 2014-09-01.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29 § 189.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-05-19 § 38.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-06-24 § 157.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-19 § 128.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-10-06 § 71.
Kommunjuristen och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 248, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 208, 2015-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att anordna en föreningsdag
under våren 2016 tillsammans med barn- och utbildningsnämnden.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Skolchef
Liberalerna

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/244.10

Motion Skolbarnomsorg i Östervallskog och Blomskog
Kristdemokraterna genom Kerstin Andersson, Bengt-Olov Lorentzon, Stefan
Moberg, Agneta Nilsson samt Kjell-Arne Ottosson har lämnat in en motion
angående skolbarnsomsorg i Östervallskog och Blomskog. Barn och
utbildningsnämnden har fått uppdraget att besvara motionen.
Beslut är taget att Böns skola skall avslutas våren 2015, alla barn är
placerade från hösten på fritidsavdelningar i Töcksfors. När det gäller barnen
1-5 år har föräldrakooperativet Björnen avslutat sin verksamhet i juli 2015
på grund av för litet barnunderlag.
Barn och utbildningsnämnden tog beslut om att avsluta familjedaghemmet
Nyckelpigan efter vårterminen 2016 på grund av för litet barnunderlag i
budgetarbetet för 2016. Flera familjer har valt att söka barnomsorg i tätorten
sedan tidigare, kvar blir ca 5 barn.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-05-11
Kommunfullmäktige § 100, 2013-06-24 nedläggning av Böns skola
Barn- och utbildningsnämnden § 42 2015-05-05 nedläggning av
familjedaghemmet Nyckelpigan
Verksamhetschefens och Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2015-08-04
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 36, 2015-08-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 258, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 217, 2015-11-11
Yrkanden
Kerstin Andersson (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kerstin Anderssons
(KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Barnomsorg erbjuds i Årjäng för barnen i Blomskog och i Töcksfors för
barnen i Östervallskog.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Skolchef
Kristdemokraterna

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/80.10

Motion Utveckling av bättre, enklare och snabbare
bussförbindelser till Karlstad
Lars Gustafsson, Gunnar Henriksson, Magnus Andreasson och Annika
Sahlin från Folkpartiet Liberalerna i Årjängs kommun har lämnat in en
motion angående utveckling av bättre, enklare och snabbare bussförbindelser
till Karlstad.
Motionärerna menar att snabba och bättre kommunikationer är avgörande för
utveckling och tillväxt. Det finns potential att förkorta restiden mellan
Årjäng/Töcksfors och Karlstad med 20-25 minuter i vardera riktningen, om
bussarna inte behöver kombinera lokaltrafik in genom Grums/Segmon m.m.
och andra sidan långpendling till Årjäng/ Töcksfors. Bussar till t.ex. Säffle
från Karlstad slipper ta denna omväg.
Folkpartiet Liberalerna föreslår kommunstyrelsen att kommunicera med
Värmlandstrafik för att förbättra och avsevärt förkorta restider till/från
Karlstad. Syftet är att underlätta pendling och service för studerande,
arbetspendlare, sjukbesök m.m. Helt enkelt flytta Karlstad närmare
Årjäng/Töcksfors.
Värmlandstrafik ser inte idag att det är möjligt att förkorta restiden
ytterligare mellan Töcksfors/Årjäng och Karlstad och att man redan vidtagit
de åtgärder som varit möjliga för att förkorta restriden, exempelvis att buss
700 inte går in i Segmon. Direktbussar är inte heller, enligt Värmlandstrafik,
möjligt i enlighet med de principer som anges i avtalet för den regionala
kollektivtrafiken i Värmlands län.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-02-23
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-27 § 45
Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafikmyndigheten, godkänt av
kommunfullmäktige 2011-11-28 § 125
Skrivelse ”Kommentarer till motion” från Värmlandstrafik, ink 2015-10-05
Kommunjurist och t.f. kommunchefs tjänsteskrivelse dat. 2015-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 249, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 209, 2015-11-11

Forts.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

§ 138 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan behandlas i arbetet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet i Värmlands län.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare
Liberalerna

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/382.25

Försäljning av fastigheten Årjäng Strand 1:84
Årjängs kommun har haft fastigheten Årjäng Strand 1:84 till försäljning.
Högsta budet på fastigheten är 1 600 000 kr och har lämnats in till
Fastighetsbyrån i Årjäng.
Beslutsunderlag
Objektsbeskrivning
Förslag till köpekontrakt
Budgivningshistorik
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 214, 2015-11-11
Yrkanden
Annika Holmstrand (C) yrkar på att man avvaktar försäljningen av
fastigheten Årjäng Strand 1:84 tills planarbetena för områdena är
genomförda.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Annika Holmstrands (C)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ordförande finner efter votering att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Votering begärdes och verkställdes enligt följande voteringsproposition:
JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Annika Holmstrands yrkande.
Voteringen utföll med 22 röster för kommunstyrelsens förslag och 12 röster
för Annika Holmstrands yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Årjängs kommun säljer fastigheten enligt upprättat köpekontrakt.

Forts.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

§ 139 forts.
Reservationer
När planarbetet för det tätortsnära Strand inleddes var dåvarande
kommunstyrelsen enigt om att ett kommunalt innehav av fastigheten Strand
1:84 var av strategisk betydelse för att möjliggöra en hållbar utveckling av
området, framför allt när det gäller nybyggnation av åretrunt-bostäder.
Centerpartiet står kvar vid sin åsikt att kommunen inte ska sälja fastigheten
innan planarbetena för området är genomförda. Vi reserverar oss därför mot
kommunfullmäktiges beslut.
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/304.60

Framtida utveckling av gymnasieskolan i Årjängs
kommun
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott 19
augusti fått i uppdrag att återkomma med beskrivning av
utredningsuppdraget med hänvisning till syfte och mål med utredningen.
Barn- och utbildningsnämnden har den 6 oktober antagit följande syften och
mål för utredningsuppdraget.
Syfte
- Att göra en nulägesanalys av hur gymnasieskolans sammantagna
organisation (ungdomsgymnasium inkl. introduktionsprogrammet/IM,
särgymnasiet samt vuxenutbildning och SFI), ekonomiska utveckling och
elevbild ser ut idag jämfört med 5-10 år sedan samt göra jämförelser
gällande ekonomisk utveckling, organisation och social påverkan med andra
kommuner i Värmlands län, jämförbara glesbygdskommuner, samt riket i
stort.
- Att utreda orsaker till och konsekvenser av dagens ekonomiska
utveckling samt föreslå åtgärder för att sänka kostnaderna.
- Att utreda konsekvenserna av att införa en resursfördelningsmodell för
ungdomsgymnasium baserad på antingen årligen prognostiserad elevpeng
baserat på elevunderlag eller månadsvis elevpeng baserad på aktuellt
elevunderlag, gentemot dagens resursfördelningsmodell.
- Att utreda möjligheterna till och konsekvenserna av samverkan och/eller
uppdragutbildning på ungdomsgymnasial nivå, särutbildningsnivå och
vuxenutbildningsnivå mellan Årjängs kommun och Kyrkeruds folkhögskola
eller annan aktör.
- Att utreda konsekvenserna av att eventuellt inte fortsatt erbjuda
ungdomsgymnasium i Årjängs kommun, på gymnasieskolans samtliga
verksamheter, på övrig BUN-verksamhet, samt gällande skolans
uppföljnings/aktivitetsansvar och långsiktig socioekonomisk påverkan.
- Att föreslå olika alternativ till långsiktigt hållbara, effektiva framtida
organisationer av gymnasieskolans samtliga verksamheter för Årjängs
kommun, som tar hänsyn till samverkan mellan eventuella gymnasiala och
vuxeninriktade utbildningsverksamheter.
Forts.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

§ 140 forts.
Mål
Målet med utredningen är att barn- och utbildningsnämnden ska ha ett
tillfredställande underlag för att kunna besluta hur en långsiktigt hållbar,
effektiv organisation av ungdomsgymnasium inklusive
introduktionsprogrammet/IM, särgymnasiet samt vuxenutbildning och SFI
ska se ut i Årjängs kommun.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-05-18
Barn- och utbildningsnämnden § 50, 2015-06-16
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-06-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 184, 2015-08-19
Skolchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-09-10
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 38, 2015-09-17
Barn- och utbildningsnämnden § 70, 2015-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 259, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 218, 2015-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreslagna syften och mål för utredningsuppdraget antas.
2. 200 tkr beviljas utredningsuppdraget av Årjängs gymnasieskolas framtida
utveckling.
3. Kostnaden för utredningsuppdraget avseende framtida utveckling av
gymnasieskolan i Årjäng finanseras centralt via verksamhet 9901, finans
drift.
4. Samverkansavtalet och Region Värmlands gymnasieutredning ska beaktas
i utredningen.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Skolchef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2014/305.10

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges arbetsordning behöver revideras gällande beslut
angående antalet sammanträden för att bättre överensstämma med hur det
tillämpas i praktiken. Arbetsordningen behöver också revideras angående
platsen där sammanträdena äger rum.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges arbetsordning, inklusive föreslagna revideringar
Kommunjuristen tjänsteskrivelse dat. 2015-10-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237, 2015-11-11
Kommunstyrelsen § 219, 2015-11-11
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i § 6 och § 9 till:
2. 6 § För varje år bestämmer fullmäktige vilka månader på året man
sammanträder samt specifika datum för sammanträdena. Beslutet skall tas
senast före utgången av december månad året före sammanträdestiderna
skall gälla.
3. 9 § Fullmäktiges presidium bestämmer årligen var fullmäktiges
sammanträden ska äga rum. Beslutet bör tas senast före utgången av
december månad före året som avses.
Beslutet skickas till
Kommunjurist

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/407.01

Sammanträdesdagar 2016
Administrativa avdelningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar
2016 för samtliga arbetsutskott, nämnder och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Sammanställning sammanträdesdagar 2016
Kommunsekretarens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257, 2015-10-28
Kommunstyrelsen § 216, 2015-11-11
Yrkanden
Kjell-Arne Ottosson (KD) yrkar på att kommunfullmäktiges sammanträde
tisdag 31 maj ändras till måndagen 30 maj.
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2016, antas med följande ändring:
- Kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj, ändras till 30 maj.
Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren
Registrator

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/426.00

Inrättande av integrationsråd i Årjängs kommun,
Integrationsrådets reglemente
Integrationspolitikens mål är att alla i Sverige ska ha lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk bakgrund. En viktig del av
arbetet för integration är en väl fungerande introduktion och ett gott
mottagande av de flyktingar som kommer till Sverige.
Kommunfullmäktige har nyligen fastställt visionen för Årjängs kommun:
Årjäng- Värmlands tillväxtkommun
En modern kommun med tillväxt i fokus, där vi prioriterar hållbar utveckling
både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi vill ha ett öppet och
välkomnande samhälle med en levande landsbygd. I Årjängs kommun finns
det utrymme för nya människor och idéer.
I arbetet mot den nya visionen tar nu Årjängs kommun initiativ till bildandet
av ett kommunalt integrationsråd, en gemensam mötesplats för att öka
förutsättningarna för integration och samordning av samhällets insatser.
Integrationsrådet tilldelas också ett tydligt uppdrag att ta fram ett förslag till
”Integrationspolitiskt program” som ska ligga till grund för kommunens
integrationsarbete.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för integrationsrådet
Kommunjuristen och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-27
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236, 2015-11-11
Kommunstyrelsen § 221, 2015-11-11

Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

§ 143 forts.
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Stefan Moberg (KD) och
Moderaterna Årjäng att reglementet kompletteras under punkten 1:4
Organisation, med en representant från Arbetsförmedlingen och en
representant från Nordmarkens Näringsliv.
Peter Lustig (MP) yrkar med bifall av samtliga ledamöter från Centerpartiet
på en redaktionell ändring och tillägg i reglementet under punkten 1.5.1
integrationspolitiskt program. Följande föreslås i tillägg till redan föreslagen
befintlig text:
Programmet ska innehålla beskrivningar och åtgärder för personer med
uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn men även asylsökande. För
personer med uppehållstillstånd ska kartläggning av kompetens och
utbildning vara prioriterat parallellt med språkträning. För ensamkommande
barn ska språkträning samt introduktion till samhället vara fokus. När det
gäller asylsökande ska ett förberedande arbete med kartläggning av
kompetens och utbildning göras parallellt med att vettiga aktiviteter samt
språkträning erbjuds.
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Stefan Moberg (KD) att man kan
anta första meningen ur Peter Lustigs (MP) yrkande: Programmet ska
innehålla beskrivningar och åtgärder för personer med uppehållstillstånd,
ensamkommande flyktingbarn men även asylsökande.
Annika Holmstrand (C) yrkar på att integrationsrådet ska kompletteras med
en representant ur föreningslivet.
Daniel Schützer (S) yrkar avslag på Annika Holmstrands (C) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om kommunfullmäktige kan besluta enligt
kommunstyrelsens förslag, punkt 1 och finner att så är fallet.
Därefter ställer ordförande de tre yrkandena gällande ändring i reglementet
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Daniel Schützers
(S) yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Ordförande konstaterar att kommunstyrelsens förslag är att anses som
huvudförslag i voteringen. Kommunfullmäktige har därför att ta fram
motförslag till huvudförslaget. I kontrapropositionsvoteringen ställer
ordförande Daniel Schützers (S) förslag mot Peter Lustigs (MP) förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller Daniel Schützers (S) förslag.
Forts.

Justerandes sign

29 (40)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

§ 143 forts.
Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag mot Daniel Schützers
(S) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Daniel
Schützers (S) förslag.
Sedan tar ordförande upp Annika Holmstrands (C) yrkande och ställer detta
mot avslag. Kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Med dessa ändringar antas därefter integrationsrådets reglemente.
Omröstningsresultat
Votering begärdes och verkställdes enligt följande voteringsproposition: JA
för Daniel Schützers (S) yrkande i kontrapropositionsvoteringen och NEJ för
Peter Lustigs (MP) yrkande.
Voteringen utföll med 24 röster för Daniel Schützers (S) yrkande i
kontrapropositionsvoteringen och 10 röster för Peter Lustigs (MP) yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ett kommunalt integrationsråd inrättas från och med den 1 december
2015.
2. Integrationsrådets reglemente antas, med följande ändring och tillägg i
reglementet under punkten 1.5.1 integrationspolitiskt program:
Programmet ska innehålla beskrivningar och åtgärder för personer med
uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn men även asylsökande.
3. Reglementet kompletteras under punkten 1.4 Organisation:
- En representant från Arbetsförmedlingen
- En representant från Nordmarkens Näringsliv
Reservationer
Peter Lustig (MP) och samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för Peter Lustigs (MP) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/426.00

Val av representanter till integrationsrådet
Kommunfullmäktige ska på sitt sammanträde 2015-11-30 besluta om att
inrätta ett integrationsråd i Årjängs kommun. I det tillhörande reglementet
för integrationsrådet står det att den politiska representationen ska bestå av
en förtroendevald som representerar majoriteten i kommunstyrelsen, en
förtroendevald som representerar majoriteten i stöd- och omsorgsnämnden
samt en förtroendevald som representerar oppositionen.
Beslutsunderlag
Kommunjuristen och t.f. kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-27
Förslag till reglemente för integrationsrådet
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236, 2015-11-11
Kommunstyrelsen § 221, 2015-11-11
Valberedningen § 7, 2015-11-30
Kommunfullmäktiges beslut
Följande personer väljs som representanter till Årjängs kommuns
integrationsråd från 1 december 2015 till mandatperiodens utgång:
1. Representant från kommunstyrelsen Kristina Kristiansson (S)
2. Representant från stöd- och omsorgsnämnden Kerstin Andersson (KD)
3. Representant från oppositionen Esbjörn Andersson (C)
4. Till ordförande i integrationsrådet väljs Kristina Kristiansson (S)
Beslutet skickas till
Registrator
Kristina Kristiansson
Kerstin Andersson
Esbjörn Andersson
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/390.11

Revidering av mandatperiod för nämndemän till
Värmlands Tingsrätt
På kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober valde man fyra
nämndemän till Värmlands Tingsrätt. I beslutet angavs att nämndemännen är
valda fr.o.m. 1 januari 2016 till och med 14 oktober 2018. Nämndemännen
skulle ha valts fyra år framåt vilket innebär fr.o.m. 2016-01-01 till och med
2019-12-31.
Beslutsunderlag
Information från Värmlands Tingsrätt 2015-09-22
Valberedningen § 6, 2015-10-26
Kommunfullmäktige § 125, 2015-10-26
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-12
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslut § 125, 2015-10-26 revideras gällande
mandatperioden. Lydelsen ändras från 1 januari 2016 till och med 14 oktober
2018 till, från 1 januari 2016 till och med 31 december 2019.
Beslutet skickas till
Värmlands Tingsrätt
Registrator
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§ 146

Redovisning av väckta motioner som inte besvarats
Kommunfyllmäktige får en redovisning av de motioner som väckts men
ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag
Redovisning av väckta motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 147

Redovisning av medborgarförslag som inte besvarats
Kommunfullmäktige får en redovisning av de medborgarförslag som väckts
men ännu inte besvarats.
Beslutsunderlag
Redovisning av väckta medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/479.10

Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande
Katarina Johannesson (C) ställer en interpellation till kommunfullmäktiges
ordförande, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen, Kjell-Arne Ottosson
(KD) gällande EU:s nya programperiod.
Vi är nu inne i en ny programperiod för EU med möjligheten för kommunen
att söka medfinansiering till olika projekt. Vi har erfarenhet av tidigare
satsningar som bl.a. Fiberprojektet och UTEV, utveckling längs Dalslands
kanal, där medfinansieringen från EU var avgörande. Det finns ständigt ett
behov i kommunen av satsningar, inte minst när det gäller föreningarnas
viktiga arbete och utveckling.
Med hänvisning till detta är det av yttersta vikt att kommunen har en strategi
för hur vi planerar våra satsningar där medfinansiering från EU kan vara ett
alternativ.
Inför denna programperiod har majoriteten dessutom inrättat ett
deltidsarvode för majoritetens vice ordförande i kommunstyrelsen. Vad som
presenterats är att en del av uppdraget som arvoderad vice ordförande i
kommunstyrelsen innebär att arbeta med EU-frågor.
Interpellationen ställs till kommunfullmäktiges ordförande Kjell-Arne
Ottosson (KD), tillika vice ordförande i kommunstyrelsen:
- Hur kommunens strategi för satsningar ser ut, där medfinansiering av EU
är ett alternativ?
Beslutsunderlag
Interpellation från Katarina Johannesson (C) inkommen 2015-11-19
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen till Kjell-Arne Ottosson (KD) får ställas.
2. Kommunfullmäktige noterar att interpellationen kommer att besvaras
vid fullmäktiges nästkommande sammanträde den 16 december 2015.
Beslutet skickas till
Kjell-Arne Ottosson
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Sammanträdesdatum
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2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/431.10

Medborgarförslag, Inköp av prenumeration av Indre
Akershus Blad till biblioteken
Walter Christoffersson har lämnat in ett medborgarförslag med önskan om
att Årjängs kommun, via biblioteken även ska prenumenera på den norska
tidningen Indre Akershus Blad som täcker bl.a. Römskog kommune.
Kommunen prenumenerar sedan tidigare på Smaalenenes Avis som bl. a
täcker Marker kommune. Invånarna i Årjängs kommun har många och täta
kontakter med Römskog och i likhet med Marker så är arbetspendlingen
betydande till båda kommunerna. Walter Christoffersson tror att kommunens
medborgare skulle uppskatta att få läsa även denna tidning på hemmaplan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2015-10-29
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget skickas vidare till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/427.10

Motion. Instiftande av Årjängs kommuns
tillgänglighetspris.
Annika Holmstrand (C), Maurice Leroy (C) och Kent Norman har lämnat in
en motion angående instiftande av Årjängs kommuns tillgänglighetspris.
Motionärerna anför i motionen följande:
Årjängs kommun är en bra kommun att bo i. Men för många finns det hinder
i vägen när man vill ta del av det som vårt samhälle har att erbjuda. Det kan
vara allt från avsaknad av hissar till dåligt bemötande, som utestänger
människor från att ta del av arbetstillfällen, service och fritidsutbud.
Tillgänglighetspriset ska uppmuntra privatpersoner, föreningar och företag
att arbeta för att göra vår kommun till en plats för alla.
Motionärerna yrkar i motionen att kommunfullmäktige beslutar att instifta
ett tillgänglighetspris som ska uppmärksamma insatser som bidrar till ökad
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel
gälla verksamhet, funktioner, lokaler och information.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-10-26
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas vidare till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-11-30

KS 2015/162.01

Dnr KS 2015/478.10

Motion angående laddningsmöjligheter för elbilar
Kent Norman (C) och Katarina Johannesson (C) har lämnat in en motion
angående laddningsmöjligheter för elbilar.
Utvecklingen av alternativa drivmedel för fordon pågår ständigt och ett
alternativ som ökat är elbilar. För att tätorter som Årjäng och Töcksfors ska
vara med i tiden måste möjligheten till laddningsstationer finnas vilket
saknas i centrum idag.
Detta är också viktigt ur ett näringslivsperspektiv. Ska orterna vara
intressanta för handel och besökare är tillgängligheten till laddningsstationer
nödvändig.
Centerpartiet i Årjäng föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen
i uppdrag att:
- Utreda vilka möjligheter som finns att sätta upp laddningsstationer för
elbilar på kommunala parkeringsplatser.
- Utreda hur dessa laddningsstationer för elbilar kan finansieras.
- Om det finns intresse hos privata fastighetsägare med centrala parkeringar
att investera i laddningsstationer.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-11-19
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas vidare till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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§ 152

Redovisning nya 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 godkänns och läggs till handlingarna.
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Omröstningslista
Beslutande

Ja

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)
Kent Norman (C)
Annika Holmstrand (C)
Rolf Emanuelsson (C)
Lisbeth Karlsson (C)
Karl-Erik Andersson (C)
Lars Gustafsson (L)
Magnus Andreasson (L)
Therése Gustafsson (L)
Stefan Moberg (KD)
Agneta Nilsson (KD)
Kerstin Andersson (KD)
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)
Peter Lustig (MP)
Bernt Edvinsson (SD)
Rune Björkman (SD)
Börje Liviken (M)
Roland Kylén (C)
Anette Eriksson (C)
Mats Andersson (C)
Jessica Danielsson (L)

X
X

Totalt

Justerandes sign

§ 132
Nej Avst

Ja

X
X
X

X
X

X
X

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

X

X

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X

X
X
X
X

12

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

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

22

§ 143
Nej Avst

X
X

X
X

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

Ja

X

X
X
X
X
X

22

§ 139
Nej Avst

X
X
X
X

12

24

10

