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Kjell-Arne Ottosson, Ordförande (KD), Ej § 173
Katarina Johannesson, 2:a v Ordförande (C), Ej § 165, jäv
Mikael Olsson (M), Ej § 169, jäv
Margareta Nilsson (M)
Robin Olsson (M)
Kent Norman (C)
Marita Arvidsson (C)
Annika Holmstrand (C)
Rolf Emanuelsson (C)
Karl-Erik Andersson (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lars Gustafsson (L)
Annika Sahlin (L)
Therése Gustafsson (L)
Agneta Nilsson (KD)
Kerstin Andersson (KD), Ordförande § 173
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Daniel Schützer (S), Ej § 165, jäv
Kristina Kristiansson (S)
Torgny Sjögren (S), Ej § 166, jäv
Ulla-Britt Svensson (S)
Inge Digrell (S)
Mårten Karlsson (S)
Inger Digrell (S), Ej § 166, jäv
Peter Lustig (MP)
Bernt Edvinsson (SD)
Rune Björkman (SD)
Börje Liviken (M), ersättare § 169
Maurice Leroy (C), ersättare
Anette Eriksson (C), ersättare
Lennart Nilsson (KD), ersättare
Siv Ögren (S), ersättare, ej § 166, jäv
Kjell Jonasson (S), ersättare
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§ 153

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer (S), informerar om aktuella
frågor enligt följande:
- Samhällsbyggnadschefen har fått i uppdrag att ta fram förslag underlag till
försäljning av industrimark till Askims Stenindustri och Flexit i Töcksfors.
- Angående flyktingsituationen så bor det fortsatt 180 personer på
Silbodalshemmet och 180 personer på Sommarvik.
- Fortsatt stort inflöde av ensamkommande barn.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

§ 154

Presentation av Annika Sahlin (L), och Therése
Gustafsson (L)
Annika Sahlin (L) och Therése Gustafsson (L) presenterar sig för
kommunfullmäktige.
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§ 155

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/222.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader, tredje kvartalet 2015
Stöd- och omsorgsnämnden ska enl. Socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Stöd- och omsorgsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera
detsamma.
Under tredje kvartalet 2015 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Beslutet
gäller kontaktperson. Orsaken är att verksamheten inte kunnat rekrytera.
Beslutsunderlag
Kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse dat. 2015-10-02
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 166, 2015-10-15
Stöd- och omsorgsnämnden § 131, 2015-10-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235, 2015-11-11
Kommunstyrelsen § 225, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten stöd- och
omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader under tredje kvartalet 2015.
Beslutet skickas till
Socialchef
Kvalitetsansvarig
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2014/396.03

Reviderat samverkansavtal -gemensam drifts- och
servicenämnd
Landstinget i Värmland ansöker om att ingå i den gemensamma drifts- och
servicenämnden som inrättades 2010 av samtliga kommuner i Värmland. En
ändrad sammansättning av nämnden kräver att ett nytt samverkansavtal och
ändrat reglemente upprättas och godkänns av samtliga samverkande parter.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 11 november 2015 och
kommunstyrelsen fattade beslut om att godkänna nytt samverkansavtal och
ändrat reglemente. Detta beslut var dock felaktigt då det är
kommunfullmäktige som måste besluta i ärenden som rör gemensamma
nämnders organisation enligt 3 kap 9 § punken 3 i kommunallagen.
Kommunstyrelsen kan endast lämna ett förslag till beslut till
kommunfullmäktige i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 227, 2015-12-07
Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-18
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-11 § 211.
Kommunstyrelsen i Karlstad kommuns beslut 2015-08-25 § 7.
Förslag till nytt samverkansavtal.
Förslag till nytt reglemente.
Drifts- och servicenämndens beslut 2015-05-13 § 1.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till nytt reviderat samverkansavtal för gemensam drifts- och
servicenämnd godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under
förutsättning att samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut.
2. Förslaget till ändrat reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd
godkänns och gäller från och med den 1 januari 2016 under förutsättning att
samtliga samverkande parter fattar motsvarande beslut.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
Kommunchef
IT-chef
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§ 157

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/458.20

Kulturmiljöprogram för Årjängs kommun
Översiktsplanen ska under december antas av Kommunfullmäktige efter
många års arbete och ett bostadsförsörjningsprogram som kommunen måste
tillhandahålla enligt lag är på gång. Samråd beräknas ske under våren. Dessa
program är ett viktigt underlag för kommunen när beslut ska fattas i olika
ärenden. Målet är att erbjuda en snabb service till kommunmedborgare och
intressenter. För att fortskrida arbetet mot målet krävs det att även de
historiska objekten och miljöerna dokumenteras.
I översiktsplanen har kommunen som mål att ett kulturmiljöprogram ska
upprättas för att säkerställa de historiska objekt och miljöer till framtida
generationer.
Beslutsunderlag
Powerpoint från Wermlands Museum, dat. 2015-10-28
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 262, 2015-11-25
Kommunstyrelsen § 228, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
Ett kulturmiljöprogram för Årjängs kommun upprättas.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/469.30

Årjängs kommun cykelplan
Kommunarkitekten har tagit fram ett förslag på en cykelplan för Årjängs
kommun. Cykelplanen har godkänts av bygg- och miljönämnden.
Cykelplanen ska antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förslag till cykelplan
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-08-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 264, 2015-11-25
Kommunstyrelsen § 229, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
Cykelplan för Årjängs kommun, antas.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/464.30

VA-taxa för brukningsavgifter 2016
VA-kollektivet är enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skyldig
att ha full kostnadstäckning via avgifter från anslutna abonnenter.
VA-chefen har tagit fram ett förslag för att höja intäkterna som ska täcka
delar av tidigare underskott och ökade kostnader.
Förslag till höjning av brukningsavgifterna är också en strävan efter en jämn
taxeutveckling för VA-kollektivet.
Beslutsunderlag
Förslag på VA-taxa, brukningsavgifter, dat. 2016-01-01.
Förslaget innebär endast revidering av brukningsavgifter, § 14.
VA-chefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265, 2015-11-25
Kommunstyrelsen § 230, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag på VA-taxa med ny brukningsavgift 2016, antas.
2. Den nya avgiften gäller fr.o.m. den 1 januari 2016.
3. Samtliga taxor ska ses över under första halvåret 2016.
Beslutet skickas till
VA-chefen
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

11 (36)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 160

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/468.30

Renhållningstaxor 2016
Ett förslag till justering av renhållningstaxan har tagits fram.
Renhållningstaxan föreslås totalt sett minskas för att hamna i linje med
föreslagen budget efter goda ekonomiska resultat 2014. Slamtaxan föreslås
oförändrad.
Beslutsunderlag
Renhållningstaxa 2016
Taxa slamtömning 2016
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 266, 2015-11-25
Kommunstyrelsen § 231, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag på avgiftsjusteringar i renhållningstaxan 2016, antas med följande
ändring:
-140 liter brännbart kärl med hemkopostering ändras från 1585 kr till 1495
kr.
2. Samtliga taxor ska ses över under första halvåret 2016.
Beslutet skickas till
Miljöingenjör
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

12 (36)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/475.40

Avgifter livsmedelskontrollen 2016
Förslag på ny avgift för livsmedelskontrollen har tagits fram.
I EG-förordning nr 882/ 2004 (Kontrollförordningen) regleras
medlemsstaternas kontroll av att företagen följer bestämmelserna. I denna
förordning anges hur den offentliga kontrollen ska organiseras och
genomföras och hur den ska finansieras. En allmän princip är att
medlemsstaterna åläggs att se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för
att tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser för den offentliga
kontrollen. Genom att riksdagen antagit regeringens proposition
2005/2006:128 är det bestämt både att den offentliga kontrollen i Sverige ska
finansieras med avgifter och att avgifterna skall ge full teckning för de
kostnader som är förknippade med den offentliga kontrollen. Det framgår
också uttryckligen av 3 § andra stycket och 13 § tredje stycket förordningen
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel att kommunerna
är skyldiga att ta ut avgifter för att täcka kommunens kostnader för offentlig
kontroll.
Den tillgängliga tiden ska delas upp i fyra olika delar
- Avgiftsfinansierad kontroll, både planerad och extra offentlig kontroll.
- Avgiftsfinansierat arbete med godkännande och registrering.
- Annat arbete som är en förutsättning för kontrollen och därmed ska vara
timtaxegrundande, t.ex. kompetensutveckling, samverkan och kalibrering av
kontrollen, riskklassning, planering och uppföljning av kontrollen,
rapportering av kontrollen, m.m. Restiden till och från kontrollobjekten ingår
också här.
- Anslagsfinansierat arbete, dels kontrollrelaterat arbete som inte kan
avgiftsfinansieras, t.ex. utredning av obefogade klagomål, remisser,
överklagandeärenden, allmän information om kontrollen, mm, dels annat
arbete som inte kan avgiftsfinansieras och som inte hör till kontrollen, t.ex.
motionssvar, uppdrag från KF och KS, omorganisationsfrågor, fackligt
arbete, m.m.
SKL har tagit fram en mall för uträkning av avgiften.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-18
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott § 97, 2015-11-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 277, 2015-11-25
Bygg- och miljönämnden § 144, 2015-12-02
Kommunstyrelsen § 243, 2015-12-07
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Kommunfullmäktiges beslut
1. För Årjängs kommuns kontroll av livsmedel utgår 2016 timavgiften:
- Timavgift för planerad kontroll 1319 kr
- Timavgift för godkännande 1319 kr
- Timavgift för extra offentlig kontroll 1015 kr
- Timavgift för registrering 1015 kr
Avgiften skall räknas om årligen då den bygger på antalet kontroll timmar
det aktuella året.
2. Samtliga taxor ska ses över under första halvåret 2016.
Beslutet skickas till
Bygg-och miljöchef
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/466.00

Styr- och ledningssystem för Årjängs kommun
Styr- och ledningssystemet beskriver hur Årjängs kommun leds och styrs
från beslut i kommunfullmäktige fram till utförande av kommunal service till
invånarna i kommunen. Detta ger en röd tråd från kommunfullmäktiges
övergripande vision och mål för verksamheten till nämndmål,
verksamhetsmål osv. Syftet med ledningssystemet är att ha en heltäckande
styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning samt att säkerställa
god ekonomisk hushållning i kommunens verksamheter. Ledningssystemet
ska ge stöd till de förtroendevalda, chefer och medarbetare att utföra sina
uppdrag så att kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken.
Ledningssystemet berör också kommunens samarbetspartners och externa
utförare av välfärdstjänster. Det innehåller följande delar:
1.Inledning och syfte
2. Riktlinjer och modell
3. Organisation och roller
4. Målstyrning
5. Styrdokument
6. Budgetprocess
7. Ekonomisk uppföljning
8. Intern kontroll
Beslutsunderlag
Styr- och ledningssystem för Årjängs kommun, dat. 2015-11-10
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269, 2015-11-25
Kommunstyrelsen § 234, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
Styr- och ledningssystem för Årjängs kommun antas.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
Kommunchef
Kommunchefens ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/381.18

Årjängs kommuns risk- och sårbarhetsanalys
Årjängs kommun skall upprätta en risk- och sårbarhetsanalys vid varje
mandatperiods början. Detta framgår av MSB:s föreskrifter. En ny risk- och
sårbarhetsanalys för Årjängs kommun har arbetats fram på uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Risk och sårbarhetsanalysen är uppställd i enlighet med MSB:s föreskrifter
§ 4.
Nuvarande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) togs fram med ett stort
deltagande och engagemang från tjänstemän, politiker och andra utanför
kommunens organisation. Den arbetades fram under hösten 2013 och
bedöms fortfarande vara aktuell. Fokus har lagts vid samhällsviktig
verksamhet och kritiska beroenden. Vidare har kartläggning av verksamheter
som tangerar RSA:n också tagits tillvara. Detta gäller exempelvis
pandemiplanen och styrelseprojektet.
Beslutsunderlag
Förslag till Årjängs kommuns risk- och sårbarhetsanalys
Beredskapssamordnarens och utredarens tjänsteskrivelse dat. 2015-10-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234, 2015-11-11
Reviderat förslag till Årjängs kommuns risk- och sårbarhetsanalys
Kommunstyrelsen § 244, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Årjängs kommun, antas.
2. Kommunchefen får i uppdrag att tillse att risk- och sårbarhetsanalysen
tillämpas och verkställs.
Beslutet skickas till
Beredskapssamordnaren
Utredaren
Kommunchefen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/19.19

Sydvästra Värmland och Norra Dalslands
överförmyndarnämnd- begäran om utökade resurser
Bengtsfors, Säffle, Åmål och Årjängs kommuner samverkar sedan den 1
januari 2015 i en gemensam överförmyndarnämnd. Under år 2015 har
förutsättningarna för överförmyndarnämndens verksamhet och
ansvarsområden förändrats och arbetsbelastningen på enheten har ökat.
Verksamheten har bland annat övertagit arbetsuppgifter från tingsrätten och
antalet ensamkommande barn, som är i behov av god man, har ökat kraftigt.
Länsstyrelsen har, vid inspektion av verksamheten i september, konstaterat
att arbetskraften om tre heltidstjänster inte räcker till för en rättssäker
hantering av ärendena. Nämnden äskar nu, hos respektive kommun, om
budgetmedel för att kunna inrätta ytterligare en heltidstjänst. För Årjängs
kommun innebär detta 174 000 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från överförmyndarenheten, ink. 2015-11-17, med
tillhörande kostnadsbilaga.
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 282, 2015-12-07
Kommunstyrelsen § 245, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sydvästra Värmland och Norra Dalslands överförmyndarnämnd beviljas
utökade budgetmedel om 174 000 kr.
2. Finansieringen sker via statsbidrag för ensamkommande barn.
Beslutet skickas till
Kommunjuristen/utredaren
Kommunchefen
Förvaltningsekonom (ansvar för EKB)
Förvaltningsekonom KS
Sydvästra Värmland och Norra Dalslands överförmyndarnämnd
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§ 165

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2014/368.04

Årsredovisning 2014 Samordningsförbundet
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Årsredovisning för samordningsförbundet har översänts till kommunen.
Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Samordningsförbundets ändamål är att uppnå en effektivare
resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensamorganisering
kring behov av arbetslivsinriktade rehabilitering.
Upprättad årsredovisning avseende 2014 visar ett resultat på -1 269 mkr och
är +0,7 mkr bättre än budgeterat resultat.
Det utgående egna kapitalet uppgick 2013 till +3,5 mkr vilket motsvarar 70
% av anslagna medel. Förbundet avvek därmed från den plan som lagts upp
för att hamna i intervallet 10-20 % av anslagna medel. Vid utgången av 2014
är det egna kapitalet till 2,3 mkr som motsvarar 45 % av anslagna medel. Det
finns för verksamhetsåret 2015 en plan att ytterligare reducera det egna
kapitalet till önskad omfattning.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014, Samordningsförbundet Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100, 2015-04-28
Kommunstyrelsen § 250, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed,
Säffle, Årjäng 2014 godkänns.
2. Styrelsen för Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle,
Årjäng beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
Jäv
Daniel Schützer (S) och Katarina Johannesson (C) deltar inte i beslutet på
grund av jäv.
Beslutet skickas till
Ansvarig tjänsteman, samordningsförbundet
Ekonomichef
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§ 166

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2014/366.04

Återställande av lägenheter efter förskoleverksamhet
I Årjängs kommuns årsredovisning för år 2014 avsattes 3 630 000 kr till
återställande av lägenheter som avser lokaler där kommunen bedrivit
barnomsorgsverksamhet.
Hittills i år har det bokförts kostnader med 73 866 kr. Kostnader avser
konsultarvode för utredning och kostnadsberäkning för de aktuella
lägenheterna.
Förhandling har skett mellan kommunstyrelsens ordförande och styrelsen för
Årjängs Bostad AB vilket har lett fram till en överenskommelse som innebär
att kommunen skall betala 94 % av kalkylerad renoveringskostnad.
Renoveringskostnaden är kalkylerad till 4 000 000 kr och betyder då att
kommunen skall betala 3 760 000 kr.
Sammanfattningsvis innebär det en avvikelse i jämförelse med avsatta medel
på -203 866 kr.
Överenskommelsen innebär att 203 866 kr tillförs återställande av lägenheter
och att kostnaden finanseras med del av återbetalning av premier för
sjukförsäkringsavgifter, AFA. Detta betyder att det förväntade resultatet
försämras med motsvarande summa.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse med bilagor dat. 2015-10-20
Årjängs Bostad AB förslag till överenskommelse dat. 2015-10-22
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 238, 2015-11-11
Kommunstyrelsen § 226, 2015-12-07
Yrkanden
Kent Norman (C) yrkar på att Årjängs kommun beslutar enligt
ursprungsförslaget, att Kommunstyrelsen ersätter Årjängs Bostads AB med 2
780 000 kr för återställande av lägenheterna på Prästgården.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Kent Normans (C)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Kommunfullmäktiges beslut
1. Medel motsvarande 203 866 kr tillförs konto 2283 (återställande
lägenheter).
2. Det förväntade resultatet försämras med motsvarande summa.
Jäv
Siv Ögren (S) Inger Digrell (S) och Torgny Sjögren deltar inte i beslutet på
grund av jäv.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
VD Årjängs Bostads AB
Ordförande Årjängs Bostads AB
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§ 167

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2014/56.10

Kommunstyrelsens delegationsordning- revidering av
punkterna 1.3, 1.4 och 1.9
Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2014 om att återta
kommunchefens delegation avseende anställning och uppsägning av
verksamhetschefer/stabschefer, punkterna 1.3 respektive 1.4.
Kommunfullmäktige behandlade den 27 april 2015 en motion från
centerpartiet som föreslog att kommunfullmäktige skulle ge
kommunstyrelsen i uppdrag att omgående upphäva beslutet från den 22
januari 2014 gällande delegationsordningen. Kommunfullmäktige beslutade
att frågan skulle lyftas igen när tjänstens som kommunchef var tillsatt.
Kommunstyrelsen har nu anställt en ny kommunchef som tillträdde sin tjänst
den 2 november 2015 och delegationsordningen behöver därför revideras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delegationsordning – reviderad
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 283, 2015-12-07
Kommunstyrelsen § 247, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens delegationsordning ändras på punkten 1.3 och 1.4 och
1.9.
Beslutet skickas till
Kommunjurist
Kommunchef
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§ 168

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/401.25

Försäljning Östervallskog Stom 1:145
Årjängs kommun har haft fastigheten Östervallskog Stom 1:145 till
försäljning. Högsta budet på fastigheten är 460 000 kr och har lämnats in till
Fastighetsbyrån i Årjäng.
Beslutsunderlag
Värdering
Förslag till köpekontrakt
budgivningshistorik
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 272, 2015-11-25
Kommunstyrelsen § 237, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
Årjängs kommun säljer fastigheten enligt upprättat köpekontrakt.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
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§ 169

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2011/309.21

Årjängs kommuns översiktsplan- antagande
Årjängs kommun har arbetat fram ett förslag på en ny översiktsplan.
En översiktsplan är till för att främja en långsiktligt god utveckling angående
användningen av mark och vatten i kommunen. Detta verktyg anger
riktlinjer för att långsiktligt medföra en bättre miljö, enklare vardag för
kommunmedborgare och attraktivare kommun. Översiktsplanen är också ett
stöd och vägledande i beslut som berör detaljplanering, bygglov och övriga
tillståndsprövningar.
Översiktsplanen har varit ute på utställning mellan 2015-06-16 – 2015-09-01
och en kompletterande utställning mellan 2015-09-09 – 2015-10-21. Totalt
har det inkommit 50 skriftliga yttranden och några få förändringar har gjorts
inför antagandet av översiktsplanen med tillhörande bilagor; LIS – plan,
Vindkraftsplan och naturprogrammet – Värdefulla naturområden i Årjängs
kommun.
Beslutsunderlag
Översiktsplan
LIS – plan
Vindkraftsplan
Värdefulla naturområden i Årjängs kommun
Utlåtande
Utlåtande från kompletterande utställningen
Särskild sammanställning
Länsstyrelsens yttrande
Mark – och vattenanvändningskarta
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 261, 2015-11-25
Översiktsplan reviderad version
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 287, 2015-12-07
Kommunstyrelsen § 249, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till översiktsplan för Årjängs kommun, antas, med tre ändringar:
- Kommunfullmäktiges mål på sidan 10.
- Sista meningen under rubriken historik på sidan 9, stryks.
- Väg 177 ändras till länsväg 177 i dokumentet.
Jäv
Mikael Olsson (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Protokollsanteckningar
Centerpartiet ställer sig mycket positiva till att den nya översiktsplanen nu är
färdig. Den snabba utvecklingen i Årjäng under de senaste åren och den
utveckling som vi tror på framöver gör att det finns ett stort behov av
framförhållning. Vi behöver dessutom en översiktsplan som underlättar en
hållbar utveckling.
Vi vill betona att arbetet med att ta fram en ny plan måste få ta tid om den
ska kunna förankras och upplevas som meningsfull och begriplig av oss
kommuninnevånare. Centerpartiet har deltagit i merparten av de
samrådsmöten som genomförts. Vår erfarenhet är att alla berörda inte beretts
tillfälle till samråd så som plan- och bygglagen avser.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Kommunarkitekt
Kommunchef
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§ 170

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2013/409.01

Medborgarförslag: Inför en policy att i största
möjligaste mån erbjuda närproducerade, ekologiska
och svenska råvaror i skolmatbespisningen.
Anna Gustafsson har inkommit med ett medborgarförslag om att en policy
ska tas fram, som förordar att närproducerade, ekologiska och svenska
råvaror ska erbjudas i skolmatsbespisningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, daterat. 2013-11-21
Kommunfullmäktige beslut, daterat. 2013-12-16
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 271, 2015-11-25
Kommunstyrelsen § 236, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågeställningarna i medborgarförslaget beaktas i den
framtagna livsmedelspolicyn för Årjängs kommun
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadschef
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§ 171

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2014/370.10

Motion Vilken kostnadsbesparing har gjorts efter
nedläggning av Blomskogs skola?
Folkpartiet Liberalerna lämnade den 29 september 2014 in en motion om
vilka kostnadsbesparingar som gjorts för barn- och utbildningsnämnden samt
för kommunen som helhet under det år som gått efter nedläggningen av
Blomskogs skola.
Barn- och utbildningsnämnden har godkänt en framtagen redovisning av
kostnadsbesparing efter nedläggning av Blomskogs skola.
I tillägg har Barn- och utbildningsnämnden överlämnat motionen till
Kommunstyrelsen för vidare beredning avseende kostnadsbesparing för
kommunen som helhet samt att nämnden förordar att en socioekonomisk
utredning görs om vilka konsekvenserna blir i samband med nedläggning av
en skola.
Barn- och utbildningsnämndens redovisning innefattar lokalkostnader för
kommunen som helhet. Därmed inkluderar nämndens redovisning
kostnadsbesparing för kommunen som helhet.
Vid eventuell försäljning av fastigheten kan en realisationsförlust uppkomma
om försäljningspriset understiger fastighetens bokförda värde. Fastighetens
bokförda värde är för innevarande år 1 948 tkr
En socioekonomisk utredning kommer att leda till kostnader för
utredningsuppdraget.
Sunne kommun har låtit göra en utredning avseende andra aspekter än
ekonomi och pedagogik föranlett av Sunne kommuns förändrade
skolorganisation. Denna gjordes år 2012 till en kostnad av 200 tkr.
Kommunstyrelsen har inte i beslutad budgetram för 2015 möjlighet att
genomföra en socioekonomisk utredning avseende nedläggning av en skola.
Ekonomichefen har varit i kontakt med Karlstads universitet om möjligheten
för dem att göra en socioekonomisk utredning för vår räkning. Detta
bedömer universitet i dagsläget inte ha möjlighet att göra.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-09-29
Kommunfullmäktige § 209
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-20
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-14
Barn- och utbildningsnämnden BUN 2015/52.01
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 276, 2015-11-25
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Kommunstyrelsen § 242, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens redovisning av kostnadsbesparing efter
nedläggning av Blomskogs skola godkänns.
2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om en socioekonomisk utredning
avslås.
3. Motionen anses därmed vara besvarad.
Beslutet skickas till
Folkpartiet Liberalerna
Skolchef
Ekonomichef
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§ 172

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/238.10

Motion angående migrationspolitik
Peter Lustig (MP) har lämnat in en motion angående kommunens
migrationspolitik och föreslår att kommunen skyndsamt tillsätter en
arbetsgrupp för att underlätta och stödja integrationen i kommunen.
Kommunstyrelsen har, den 11 november 2015, föreslagit
kommunfullmäktige att inrätta ett integrationsråd i Årjängs kommun. Rådet
får bland annat i uppdrag att ta fram ett integrationspolitiskt program för
Årjängs kommun som ska ligga till grunden för kommunens
integrationsarbete.
Beslutsunderlag
Motion, ink. 2015-05-08
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25 § 62
Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268, 2015-11-25
Kommunstyrelsen § 233, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen har, i beslut 2015-11-11, föreslagit att ett
integrationsråd inrättas för Årjängs kommun.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Peter Lustig (MP)
Kommunjurist
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§ 173

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/479.10

Svar på interpellation ställd till kommunfullmäktiges
ordförande Kjell-Arne Ottosson
Katarina Johannesson (C) ställde den 30 november 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?
Interpellationen besvaras skriftligt av Kjell-Arne Ottosson (KD) vid dagens
sammanträde enligt följande:
I en interpellation daterad 2015-11-16 ställer Katarina Johannesson en fråga
till undertecknad gällande ”hur kommunens strategi för satsningar ser ut, där
medfinansiering av EU är ett alternativ.”
Vi har nu två uppstartsperioder som har gått parallellt i denna fråga. Dels har
den nya programperioden just startat upp. Vidare har vi inom Årjängs
kommun tagit ett omtag gällande målarbetet. Målarbetet är tänkt att ligga
som en bas för hur vi ska agera i kommande EU-projekt.
Efter studiebesök, kontakt med flera kommuner samt kontakt med vårt
regionkontor i Bryssel har vi hittat en strategi som vi tänker att Årjängs
kommun skall ha som mall att jobba efter. Denna strategi har också
processats med de tjänstemän som idag är kommunens huvudaktörer i våra
projekt.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Strategin går i korthet ut på att vi tillsätter en utvecklingsgrupp. Denna grupp
har till uppgift att dels jobba ut i verksamheterna och dels jobba upp mot
kommunstyrelsen. Gruppen består av ledande tjänstemän från
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, stöd och
omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt bygg- och
miljönämnden. Utöver dessa representanter kommer även kommunens
landsbygds/projektutvecklare, en politiker från oppositionen i
kommunstyrelsen samt undertecknad att ingå.
Utvecklingsgruppen har till uppgift att vara navet i EU-arbetet och driva de
frågor som är aktuella utifrån kommunens mål och de behov som personalen
i verksamheterna ser. På så vis har vi korta beslutsvägar mellan
verksamheterna och kommunstyrelsen som beslutar om vilka projekt
kommunen skall ingå i eller starta upp.
Majoriteten har också lagt in medel i budget för att kommunen skall kunna ta
ett kliv framåt och bli mer aktiva i olika EU-projekt.
Arbetet runt denna utvecklingsgrupp kommer att presenteras för
kommunstyrelsen i början av 2016 för process och beslut.
Kjell-Arne Ottosson (KD), Katarina Johannesson (C) och Daniel Schützer
(S) deltar i överläggningen.
Beslutsunderlag
Interpellation från Katarina Johannesson (C) inkommen 2015-11-19
Svar på interpellation från Kjell-Arne Ottosson (KD) dat. 2015-12-15
Kommunfullmäktiges beslut
Överläggningen om interpellationen avslutas.
Beslutet skickas till
Katarina Johannesson (C)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
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§ 174

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/492.10

Motion Genderbudgetering
Centerpartiet i Årjäng har den 30 november lämnat in en motion angående
genderbudgetering.
En del av kommunens uppdrag är att arbeta med jämställdhet. Alla ska
oavsett kön få likvärdig service och resursfördelning. Genderbudgetering
eller med ett annat begrepp jämställdhetsintegrering handlar om att använda
ett jämställdhetsperspektiv i den ordinarie verksamheten, det vill säga
synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas resurserna
mellan könen, kvinnors och mäns, flickor och pojkars behov och vilka blir
effekterna. För att påbörja arbetet föreslås att Kultur- och fritidsnämnden får
uppdraget först. Även inom vården har skillnader påtalats där män och
kvinnor vårdas olika på grund av kön och det är viktigt att arbetet fortsätter.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2015-11-30
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren
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§ 175

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-16

KS 2015/166.01

Dnr KS 2015/494.11

Begäran om entledigande som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden
Elisabeth Dammyr (M) har den 2 december lämnat in en begäran om
entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande dat. 2015-12-02
Kommunfullmäktiges beslut
Elisabeth Dammyr (M) entledigas från uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutet skickas till
Elisabeth Dammyr (M)
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Dnr KS 2015/494.11

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Elisabeth Dammyr (M) har den 2 december lämnat in en begäran om
entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Ny
ersättare i kultur- och fritidsnämnden ska väljas.
Börje Liviken (M) föreslås.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande dat. 2015-12-02
Kommunfullmäktige § 175, 2015-12-07
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden till och med mandatperiodens
utgång väljs:
Börje Liviken (M), Djuv, 672 91 Årjäng
Beslutet skickas till
Börje Liviken (M)
Registrator
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§ 177

Redovisning nya ärenden
Under perioden har det inte inkommit några nya ärenden som ska redovisas
till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger ärendet till handlingarna.
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§ 178

Uppvaktning av arbetstagare med 25 års anställning i
Årjängs kommun
Vid kommunfullmäktiges sammanträde uppvaktas arbetstagare med 25-års
anställning vid Årjängs kommun.
Kommunfullmäktiges ordförande, Kjell-Arne Ottosson (KD) och
kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S) delar ut gåvor, blommor
samt ett diplom till:
Astrid Ringström Gyllin, Lars Fackel, Bernt-Åke Karlsson, Gunnar Bäcklin,
Marit Johansson, Anna Fackel, Elenor Karlsson, Camilla Håkansson och
Britta Samuelsson.
Elisabeth Andreasson, IngaLill Lundström och Ann-Christine Andersson var
inte närvarande. De uppvaktas i stället vid ett annat tillfälle.
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§ 179

Julhälsning
Kommunfullmäktiges ordförande, Kjell-Arne Ottosson (KD), tillönskar
fullmäktiges ledamöter och ersättare, personal med 25 års anställning som
uppvaktats under kvällen och kommunens tjänstemän en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År.
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