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2016-03-21

KS 2016/29.01

Plats och tid

Aulan, Nordmarkens skola den 21 mars kl, 18.00–20.00
(Ajournering 18.30-18.45)

Beslutande

Se nästa sida

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

2016-03-30

Paragrafer

26 - 46

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Kjell-Arne Ottosson
Justerare

Kent Norman

Inge Digrell

Anette Eriksson § 33

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

2016-03-21

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Birgitta Schmidt

Datum då anslaget tas ned

2016-04-22
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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KS 2016/29.01

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), Jäv § 33
Marita Arvidsson (C), Kl 18.00-19.50
Rolf Emanuelsson (C)
Lisbeth Karlsson (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lars Gustafsson (L)
Magnus Andreasson (L), Kl 18.45-20.00
Therése Gustafsson (L)
Agneta Nilsson (KD)
Kerstin Andersson (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Daniel Schützer (S)
Kristina Kristiansson (S), Jäv § 33
Björn Karlsson (S), Jäv § 33
Torgny Sjögren (S), Jäv § 35
Ulla-Britt Svensson (S)
Inge Digrell (S)
Mårten Karlsson (S), kl 18.45-20.00
Inger Digrell (S), Jäv § 35
Daniel Markstedt (S), Jäv §§ 33, 35
Peter Lustig (MP)
Bernt Edvinsson (SD)
Rune Björkman (SD)
Kermith Andersson (M), ersättare
Anette Eriksson (C), ersättare för justering § 33
Jessica Danielsson (L), ersättare
Lennart Nilsson (KD), ersättare
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§ 26

Konsert Wermland Opera
Wermland Opera firar 40-årsjubileum och inleder kommunfullmäktiges
sammanträde med ett framträdande ur Les Miserables.
Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden framför kommunfullmäktiges tack till Wermland Opera med ett
bidrag till Barncancerfonden.
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Sammanträdesdatum
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§ 27

Fastställande av föredragningslista
Ordföranden meddelar att punkt 7 på föredragningslistan utgår.
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan godkänns med föreslagen ändring.
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§ 28

Meddelanden
Inga meddelanden finns att redovisa för kommunfullmäktige.
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§ 29

Kommunchefen informerar
Kommunchefen, Birgitta Evensson, informerar enligt följande:
- Budgetarbetet 2017-2019 är i full gång. Kommunen har kommande
utmaningar med en befolkningsökning i form av nysvenskar som behöver ut
i arbete. Det finns även behov av investeringar, framför allt i form av
upprustning av lokaler och bostadsbyggande.
- Värdegrundsarbetet rullar nu ut i hela organisationen. Det är viktigt att man
hjälps åt att sprida att man ska åstadkomma en övergripande värdegrund för
hela kommunen.
- En nystart av Folkhälsorådet har gjorts, där en arbetsgrupp utsetts.
Arbetsgruppen ska omarbeta tidigare förslag till Hälsoplan för Årjängs
kommun.
- Integrationsrådet har haft sitt första möte. En arbetsgrupp har utsetts som
ska utarbeta förslag till ett Integrationspolitiskt program för kommunen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
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§ 30

Presentation av Kerstin Andersson (KD), Bengt-Olof
Lorentzon (KD) och Daniel Schützer (S)
Kerstin Andersson (KD), Bengt-Olof Lorentzon (KD) och Daniel Schützer
(S) presenterar sig för kommunfullmäktige.
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KS 2016/29.01

Dnr KS 2015/400.04

Investeringsbudget för Årjängs kommun 2016-2018återrapportering konstgräsplaner
Kommunfullmäktige återremitterade 2015-11-30 ärendet om investering i
konstgräsplaner till kommunstyrelsen för att komplettera med ett underlag
som visar driftskostnader och investeringskostnaden för aktuella föreningar
och kommun.
Investeringskostnaden för en konstgräsplan har tidigare beräknats till ca 4 –
4 500 000 kronor. Av detta finns 3 200 000 kronor per plan budgeterat från
kommunen. Värmlands Idrottsförbund har beviljat föreningarna 300 000
kronor per plan i stöd och resterande kostnader kommer föreningarna att
söka ytterligare stöd för hos sponsorer etc. samt gå in med egna medel.
Kommunen kommer att vara byggherre då anläggningen ägs av kommunen
men eventuellt kommer föreningarna att stå för markbädden för att minska
på investeringskostnaden.
Konstgräset kommer att läggas på befintliga grusplaner. Föreningarna har
idag driftskostnader för dessa. Föreningarna har beräknat att driftskostnaderna kommer att öka med ca 50 000 kronor per år vilket kommer att
inrymmas i deras budget.
Investeringsbudgeten för år 2016 om totalt 58,6 mkr inkluderar 6,4 mkr i
investeringsutgift för konstgräsplanerna. Kommunfullmäktige skall ta beslut
om investeringsutgift på projektnivå, vilket innebär att beslut skall fattas om
att bevilja 3,2 mkr för investeringsprojekt 17018 Konstgräsplan Töcksfors
samt 3,2 mkr för investeringsprojekt 17019 Konstgräsplan Årjäng.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 132, 2015-11-30
Chef Medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2016-01-27
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19, 2016-02-10
Kommunstyrelsen § 31, 2016-03-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Återrapporteringen godkänns.
2. 3,2 mkr av beslutat investeringsutrymme för år 2016 beviljas till
investeringsprojekt 17018 Konstgräsplan Töcksfors.
3. 3,2 mkr av beslutat investeringsutrymme för år 2016 beviljas till
investeringsprojekt 17019 Konstgräsplan Årjäng.
4. Projekten kräver igångsättningsbeslut av Kommunstyrelsen.
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5. Innan byggstart av gräsplaner, ska det skrivas avtal mellan Årjängs
kommun och idrottsföreningarna, samt hur stor del av finansieringen som
respektive part står för. Det ska stå vad respektive part har för uppdrag och
ansvar i byggprocessen och även när gräsplanerna är färdiga.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, chef medborgarservice
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Dnr KS 2015/222.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader under fjärde kvartalet 2015
Stöd och omsorgsnämnden ska enl Socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera
alla gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen
för vård och omsorg [IVO].
Stöd och omsorgsnämnden skall till fullmäktige rapportera detsamma.
Verksamheten Stöd och omsorg Årjängs kommun, har under tredje och
fjärde kvartalet 2015, ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader. Beslutet gäller Kontaktperson enl SoL och är tagna 2015-04-22.
Orsaken är att verksamheten inte kunnat rekrytera kontaktpersonen till detta
ärende. Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Verksamheten Stöd och omsorg har under fjärde kvartalet 2015, ett
gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Beslutet gäller
Kontaktperson enl LSS och är tagna 2015-09-22. Orsaken är att brukaren
själv ville vänta på att insatsen skulle verkställas. Detta är rapporterat till
Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2016-01-07
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 12, 2016-01-21
Stöd- och omsorgsnämnden § 9, 2016-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39, 2016-02-24
Kommunstyrelsen § 46, 2016-03-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen att Verksamheten Stöd och
omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader under tredje och fjärde kvartalet 2015. Beslutet gäller
Kontaktperson enl SoL. Orsaken är att verksamheten inte kunnat rekrytera.
2. Kommunfullmäktige tar del av informationen att Verksamheten Stöd och
omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader under fjärde kvartalet 2015. Beslutet gäller Kontaktperson enl LSS.
Orsaken är att brukaren själv ville vänta på att insatsen skulle verkställas.
Beslutet skickas till
SAS, Socialchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2014/428.00

Bolagsordning Årjängs nät AB
Bolagsordningen för Årjängs nät AB behöver revideras på paragraferna 6
och 7 då de strider mot aktiebolagslagens regler om bolagsordningen.
Beslutsunderlag
Bolagsordning för Årjängs nät AB, antagen av KF 2015-09-28 § 112
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29, 2016-02-24
Kommunstyrelsen § 37, 2016-03-09
Kommunfullmäktiges beslut
Bolagsordningen för Årjängs Nät AB revideras i enlighet med följande:
1. § 6: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kr.
2. § 7: I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.
Jäv
Kristina Kristiansson (S) Kent Norman (C) Björn Karlsson (S) och Daniel
Markstedt (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Kommunjurist, kommunchef, Årjängs Nät
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KS 2016/29.01

Dnr KS 2014/255.04

Resursfördelning ensamkommande barn
Sydvästra Värmland och Norra Dalslands överförmyndarnämnd har ökade
kostnader inom mottagandet av ensamkommande barn. Nämnden har
beviljats utökade budgetmedel om 174 tkr under 2016 för delfinansiering av
en ny tjänst. Finansieringen sker via omfördelning av statsbidrag för
ensamkommande barn.
Enligt 2015-års projektredovisning har överförmyndarnämnden en negativ
avvikelse på -91 tkr. När ett barn under 18 år får uppehållstillstånd kvarstår
den gode mannen tills dess att barnet får en särskilt förordnad
vårdnadshavare. Kostnaden får inte återsökas och processen kan ta relativt
lång tid. Engångsersättningen vid PUT räcker inte till för att täcka den
kostnad som uppstår.
För att tillgodose överförmyndarverksamhetens behov av resurser föreslås en
omfördelning av statsbidrag. Grundersättningen (500 tkr/år) fördelas idag 50
% ekonomi, 25 % stöd- och omsorgsnämnden, 25 % barn- och
utbildningsnämnden. Förslag till ny fördelning är 50 % ekonomi, 50 %
överförmyndarnämnden. Särskild ersättning (30 tkr/EKB vid PUT) fördelas
idag 40 % överförmyndarnämnden, 60 % individ- och
familjeomsorgen föreslås istället fördelas lika mellan de båda
verksamheterna. Omfördelningen innebär en minskning av statsbidrag
för barn- och utbildningsnämnden och stöd- och omsorgsnämnden.
Nämnderna kompenseras genom ökat statsbidrag för asylsökande barn i
skola och ökad schablonersättning från 1 januari 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Resursfördelning gemensam pott EKB dat. 2015-01-15
Sydvästra Värmland och Norra Dalslands överförmyndarnämnd- begäran om
utökade resurser
Bokslut 2015 ensamkommande barn dat. 2016-02-15
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30, 2016-02-24
Kommunstyrelsen § 38, 2016-03-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Grundersättningen fördelas 50 % Sydvästra Värmland och Norra
Dalslands överförmyndarnämnd, 50 % ekonomiavdelningen.
2. Särskild ersättning fördelas 50 % Sydvästra Värmland och Norra
Dalslands överförmyndarnämnd, 50 % IFO.
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3. Ekonomisk rapportering av EKB-projektet till nämnderna sker i samband
med tertialrapport, delårsbokslut och årsbokslut.
Beslutet skickas till
BUN, SO, överförmyndarnämnd, ekonomiavdelning, kommunjurist
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2016/76.25

Årjängs Bostads AB:s förvärv av del av fastigheten
Nertomta 2 (kommunhuset och hotellet i Årjäng)
Styrelsen i Årjängs Bostads AB hemställer, efter beslut i bolagets styrelse,
2016-02-08, till kommunfullmäktige om ett ägardirektiv för att kunna
förvärva fastigheten Nertomta 2. Styrelsen hemställer också till
kommunfullmäktige om att kommunen garanterar eventuella förluster för
Årjängs Bostads AB.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll Årjängs Bostads AB, 2016-02 08 § 2
Bolagsordning för Årjängs Bostads AB
Ägardirektiv för Årjängs Bostads AB
Kalkyl Nertomta 2
Värdeutlåtande – uppdatering avseende del av fastigheten Nertomta 2
(kommunhuset)
Bedömning av marknadsvärde (kommunhuset)
Bedömning av marknadsvärde (hotellet)
Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-04
Kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2016-02-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41, 2016-02-24
Kommunstyrelsen § 48, 2016-03-09
Yrkanden
Kent Norman (C) yrkar, att med hänsyn till den ändrade flyktingsituationen i
världen så anser Centerpartiet att priset på fastigheten ska omförhandlas,
Centerpartiet yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Daniel Schützer (S), Mikael Olsson (M), Bengt-Olof Lorentzon (KD) och
Lars Gustafsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Centerpartiets yrkande mot kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om
att bostadsbolaget förvärvar del av fastigheten Nertomta 2.
Omröstningsresultat
Omröstning begärs och verkställs enligt följande voteringsproposition: JAröst för kommunstyrelsens förslag och NEJ-röst för Centerpartiets yrkande.
Omröstningen, som redovisas i särskilt upprättad voteringslista, utfaller med
19 röster för JA och 10 röster för NEJ.

Justerandes sign

16 (30)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ett särskilt ägardirektiv utfärdas till Årjängs Bostads AB om att bolaget
ska förvärva del av fastigheten Nertomta 2. Ägardirektivet måste fastställas
av bolagsstämman för Årjängs Bostads AB.
2. Eventuella förluster för Årjängs Bostads AB med anledning av förvärvet
av rubricerad fastighet garanteras.
3. Ett aktieägartillskott om 10 mkr ges Årjängs Bostads AB, med anledning
av fastighetsförvärvet.
Jäv
Torgny Sjögren (S), Daniel Markstedt (S) och Inger Digrell (S) anmäler jäv.
Reservationer
Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande mot
kommunfullmäktiges beslut om att i ägardirektiv ge Årjängs Bostads AB i
uppdrag att förvärva fastigheten Årjäng Nertomta 2 till en köpeskilling av 62
miljoner kr.
De värderingar av hotellfastigheten och kommunhuset som ligger till grund
för fastighetsaffären visar på ett värde på 40 miljoner kr. I samma
beslutspunkt ska även kommunen garantera eventuella förluster till följd av
affären vilket tyder på de ekonomiska risker priset för fastigheten innebär
samt att Årjängs kommun skjuter till aktieägartillskott för att Årjängs
Bostads AB ska klara den nedskrivning av värdet som blir följden av det allt
för höga priset.
Utifrån ovanstående förutsättningar yrkar Centerpartiet på att återuppta
förhandlingarna med majoritetsägarna om respektive ägares ansvar av
förlusterna i fastighetsaffären.
Samtliga ledamöter från Miljöpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig
mot beslutet.
Beslutet skickas till
Årjängs Bostads AB, kommunchef, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2014/192.10

Medborgarförslag - Gör om järnvägssträckan mellan
Årjäng och Trättlanda till gång- och cykelväg.
Ett medborgarförslag har kommit in angående asfaltering av
järnvägssträckan Årjäng – Gustavsfors. Sträckan används idag för
dressintrafik i regi Västra Värmland Dals Järnväg. Bland annat påtalas i
motionen och medborgarförslaget möjligheten till säkrare trafik genom att
cyklister kan använda banvallen som cykelbana samt att det ges större
möjligheter till aktiviteter året runt såsom inlines, skateboard, skidor mm.
Medborgarförslaget påpekar även den stora säkerhetsrisken som nuvarande
banvall innebär då det finns många dåliga slipers och många hål i banvallen.
Samhällsbyggnadsavdelningen har beräknat kostnaden för iordningställande
av banvallen samt asfaltering till ca 12 miljoner kronor.
Chef medborgarservice föreslår att han får i uppdrag att utreda vilka
möjligheter det finns till EU-stöd samt hur turistnäringen i kommunen ställer
sig till ett förändrat användningssätt av banvallen mellan Årjäng och
Gustavsfors.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26 § 123
Medborgarförslag daterat 2015-04-28
Statistik dressintrafik 2010 - 2015
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-12-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 34, 2016-02-24
Kommunstyrelsen § 42, 2016-03-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Chef medborgarservice får i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns
till EU-stöd, samt hur turistnäringen i kommunen ställer sig till ett förändrat
användningssätt av banvallen mellan Årjäng och Gustavsfors.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice
Förslagsställarna

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 37

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2014/496.10

Motion - Järnvägssträckan mellan Årjäng och
Gustavsfors byggs om till gång- och cykelväg
En motion har väckts angående asfaltering av järnvägssträckan Årjäng –
Gustavsfors. Sträckan används idag för dressintrafik i regi Västra Värmland
Dals Järnväg. Bland annat påtalas i motionen och medborgarförslaget
möjligheten till säkrare trafik genom att cyklister kan använda banvallen som
cykelbana samt att det ges större möjligheter till aktiviteter året runt såsom
inlines, skateboard, skidor mm. Medborgarförslaget påpekar även den stora
säkerhetsrisken som nuvarande banvall innebär då det finns många dåliga
slipers och många hål i banvallen.
Samhällsbyggnadsavdelningen har beräknat kostnaden för iordningställande
av banvallen samt asfaltering till ca 12 miljoner kronor.
Chef medborgarservice föreslår att han får i uppdrag att utreda vilka
möjligheter det finns till EU-stöd samt hur turistnäringen i kommunen ställer
sig till ett förändrat användningssätt av banvallen mellan Årjäng och
Gustavsfors.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23 § 12
Motion daterad 2014-12-08
Statistik dressintrafik 2010 - 2015
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2015-12-22
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 35, 2016-02-24
Kommunstyrelsen § 43, 2016-03-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Chef medborgarservice får i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns
till EU-stöd, samt hur turistnäringen i kommunen ställer sig till ett förändrat
användningssätt av banvallen mellan Årjäng och Gustavsfors.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice, Motionär

Justerandes sign
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§ 38

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2015/427.10

Motion- Instiftande av Årjängs kommuns
tillgänglighetspris
Centerpartiets ledamöter i kommunstyrelsen har i en motion förslagit att det
ska instiftas ett tillgänglighetspris som ska uppmärksamma insatser som
bidrar till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Från och med 1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny
form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet
innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att
man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i
fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna
funktionsnedsättning.
Jämfört med motionen finns det bara ett område som inte regleras av
lagstexten, och det är bemötande.
Då motionens motivering till instiftande av ett pris redan finns i lagen
anser chef medborgarservice inte att ett sådant ska instiftas. Om det finns en
lag ska människor inte behöva uppmuntras med ett pris för att följa den.
Chef medborgarservice föreslår avslag på motionen.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2015-10-06
Lag (2014:958) om ändring i diskrimineringslagen
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse dat. 2016-02-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32, 2016-02-24
Kommunstyrelsen § 40, 2016-03-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås inte instifta ett tillgänglighetspris då det redan
finns en diskrimineringslag som säger vad som gäller vid bristande
tillgänglighet för person med funktionsnedsättning.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Chef medborgarservice, motionär

Justerandes sign
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§ 39

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2014/191.10

Motion - Ung omsorg, svar på motion från
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna inkom 2014-05-05 med en motion om: ”Ung Omsorg” –
”ang. en aktiv fritid för äldre och att skapa möten mellan generationer”, som
syftar till att förbättra den sociala omsorgen på äldreboenden samt att skapa
möten mellan ungdomar och äldre. Konceptet för Ung Omsorgs verksamhet
är att anställa högstadieungdomar, som arbetar i äldreboenden några timmar
i veckan för att hjälpa de äldre i deras tillvaro.
Förslaget har utretts av kommunens socialt ansvariga samordnare.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2014-05-05
Kommunfullmäktige § 125, 2014-05-26
T.f. verksamhetschef stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse dat. 2015-02-10
Stöd och omsorgsnämnden § 30, 2015-03-05
Ung omsorg – Förslag på verksamhet i Årjängs kommun daterad 2015-12-02
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse dat. 2016-01-08
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 15, 2016-01-21
Stöd- och omsorgsnämnden § 12, 2016-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40, 2016-02-24
Kommunstyrelsen § 47, 2016-03-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Stöd och omsorgsnämnden går med i pilotprojekt på 4 månader för
150.000 kr från september månad 2016, under förutsättning att Ung omsorg
får godkännande av sin huvudpartner Vardaga.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Socialchef, SAS, motionär

Justerandes sign
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§ 40

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2014/333.60

Motion- två högstadieskolor och Böns skola
Folkpartiet Liberalerna i Årjängs kommun väckte 2014-09-01 en motion om
fortsatt drift av Töcksfors högstadium samt bevarande av Böns skola.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-09-01
Kommunfullmäktige § 187, 2014-09-29
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-22
BUN AU § 5, 2015-02-17
BUN § 17, 2015-03-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42, 2016-02-24
Kommunstyrelsen § 49, 2016-03-09
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årjängs kommun kommer att göra mycket stora investeringar i och med
bygget/projekteringen av den nya högstadieskolan i kommunen. Barn- och
utbildningsnämndens budget för 2015 kommer inte att kunna medge
fördyrade kostnader, därför kommer det att bli svårt att ändra beslutet att
kunna bevara två högstadieskolor i kommunen samt Böns skola.
Utöver ekonomiska följder skulle en fortsatt drift medföra negativa följder,
såväl på det sociala planet som pedagogiskt, med bland annat minskade
möjligheter till valbara ämnen så som språk m.m. Barn- och
utbildnings-nämnden ser också ökade svårigheter med framtida rekrytering
av behöriga lärare med rätt kompetens.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Protokollsanteckningar
Liberalerna skrev motionen före valet 2014 för att ha en öppning för att
snabbt kunna ändra tidigare beslut om skolnedläggning. Då vår syn
angående skolnedläggningar inte vann majoritet i valet anser vi att fokus nu
måste riktas mot att ge eleverna arbetsro och att inte riva upp dem igen.
Detta innebär dock inte att vi har ändrat vår inställning i skolfrågan.
Lars Gustafsson (L)
Mikael Olsson (M)
Kjell-Arne Ottosson (KD)

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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KS 2016/29.01

Beslutet skickas till
BUN, motionär

Justerandes sign
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§ 41

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2016/103.10

Motion - Årjängs Bad och friskvårdscenters framtid
Anette Eriksson, Centerpartiet, har väckt en motion angående ombyggnad av
Årjängs Bad- och friskvårdscenter. Motionären yrkar att kommunstyrelsen
tillsätter en arbetsgrupp för att se över simhallens verksamhet och dess
inriktning, samt renoveringsbehov eller behov av nybyggnation.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2016-03-07
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas vidare till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2016/99.11

Begäran om entledigande som ersättare i
kommunstyrelsen, Anette Eriksson (C)
Ersättaren i kommunstyrelsen, Anette Eriksson (C) har utsetts till ordinarie
ledamot och begär entledigande från uppdraget som ersättare.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2016-03-01
Kommunfullmäktiges beslut
Anette Erikssons (C) begäran om entledigande godkänns.
Beslutet skickas till
Anette Eriksson, registrator

Justerandes sign
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§ 43

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2016/38.11

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen (C)
Ersättaren i kommunstyrelsen, Anette Eriksson (C), har entledigats. En ny
ersättare för Centerpartiet ska utses i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2016-03-01
Kommunfullmäktiges beslut
Till ersättare i kommunstyrelsen för Centerpartiet utses:
Thord Andersson (C)

Beslutet skickas till
Registrator, utsedd ledamot

Justerandes sign
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§ 44

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2016/55.11

Val av ny ersättare i stöd och omsorgsnämnden (C)
Ersättaren i stöd och omsorgsnämnden, Inger Reuter (C) har entledigats och
ny ersättare skall utses.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 21, 2016-02-29
Kommunfullmäktiges beslut
Till ersättare i stöd och omsorgsnämnden efter Inger Reuter (C) utses:
Mats Andersson (C)
Beslutet skickas till
Registrator, utsedd ledamot

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

Dnr KS 2016/57.11

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
(KD)
Ersättaren i barn- och utbildningsnämnden, Simon Sjögren (KD) har
entledigats, en ny ersättare skall utses.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 22, 2016-02-29
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Simon Sjögren (KD)
utses:
Agneta Nilsson (KD)
Beslutet skickas till
Registrator, utsedd ledamot

Justerandes sign
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Diarienummer
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KS 2016/29.01

§ 46

Redovisning av inkomna ärenden
Kommunfullmäktige får en redovisning av de ärenden som inkommit och
som kommer att bli föremål för fullmäktiges behandling.
Beslutsunderlag
Redovisning av inkomna ärenden.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-03-21

KS 2016/29.01

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)
Marita Arvidsson (C)
Rolf Emanuelsson (C)
Lisbeth Karlsson (C)
Esbjörn Andersson (C)
Lars Gustafsson (L)
Magnus Andreasson (L)
Therése Gustafsson (L)
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)
Kermith Andersson (M)
Anette Eriksson (C)
Jessica Danielsson (L)
Lennart Nilsson (KD)

x
x
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