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Gunilla Svantorp, 1:a v Ordförande (S)
Katarina Johannesson, 2:a v Ordförande (C)
Daniel Schützer (S), jäv §32
Kent Norman (C)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Björn Karlsson (S)
Annika Sahlin (L)
Torgny Sjögren (S), jäv §33
Margareta Nilsson (M)
Ulla-Britt Svensson (S)
Inge Digrell (S)
Lisbeth Karlsson (C)
Magnus Andreasson (L)
Kerstin Andersson (KD)
Peter Lustig (MP)
Mårten Karlsson (S)
Robin Olsson (M)
Liselott Wignell (C)
Therése Gustafsson (L)
Inger Digrell (S), jäv §33
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Esbjörn Andersson (C)
Roland Kylén (C)
Anette Eriksson (C)
Thord Andersson (C), ersättare
Jessica Danielsson (L), ersättare
Lennart Nilsson (KD), ersättare
Gertrud Berglund (KD), ersättare
Siv Ögren (S), ersättare, jäv §33
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§ 23

Fastställande av föredragningslista
Kommunfullmäktiges beslut
Föredragningslistan fastställs utan ändringar.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Dnr KS 2018/35.10

Meddelanden
Följande meddelanden har redovisats för fullmäktige i utsänd bilaga:
1. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 180123.
2. Drifts- och servicenämnden, Protokoll, 180126.
3. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, protokoll 180212
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Dnr KS 2018/35.10

Kommunchefen informerar
Kommunchefen Birgitta Evensson informerar:
Det är dags att lägga ytterligare ett år bakom oss. Ett år med bra resultat, ett
överskott på 34 milj. kr. Jag vill dock återkoppla till budgetdagarna, då
verksamheterna presenterade ökade behov av resurser, både personella och
materiella, samtidigt som vi ser minskade intäkter för kommunen de
kommande åren.
Jag tror liksom kommunalrådet att en väg framåt är genom digitalisering,
som anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn fram till år 2025.
Framför allt för att möta medborgarnas krav på snabb, effektiv och
tillgänglig service. Men även att klara bristen på arbetskraft och kompetens.
Även samverkan med näringsliv, andra kommuner och myndigheter är
viktigt för att klara digitaliseringsarbetet.
Värmlandskommunerna har gått samman i ett gemensamt digitaliseringsprojekt som leds av Region Värmland och ska pågå under 2018. Syftet är att
samverka mera kring utvecklingen av digitala tjänster. Närmast i tur står ett
arbete för att identifiera vart vi står idag.
Pulsen tar över IT-verksamheten 1 april. Samtliga medarbetare kommer att
fortsätta och kommer att tillhöra olika grenar inom Pulsen. De flesta
processerna är kvalitetssäkrade inför övergången, så medarbetarna i
kommunen ska inte märka någon skillnad när man loggar in. Flera delar
kommer dock att förändras, t ex Ärendehantering och Inköp.
En uppföljningsprocess är framtagen för dialogen mellan kommunen och
Pulsen.
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§ 26

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Dnr KS 2018/88.10

Besvarande av fråga från Allmänhetens frågestund
Till allmänhetens frågestund har inkommit en fråga till stöd och
omsorgsnämndens ordförande;
-Vilken förändring har gjorts i hemtjänsten för att få ner antalet
hemtjänstbesök hos vårdtagare av olika personal från 20 till 13 personer?
-Vad har det fört med sig för vårdtagare, personal och ekonomi?
- Kommer verksamheten fortsätta att arbeta för att få ner antalet olika
personal för att ge vårdtagare större trygghet?
Svar på frågan lämnas av stöd och omsorgsnämndens ordförande, Birger
Pettersson-Wiik, vid dagens sammanträde.

Justerandes sign
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§ 27

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Dnr KS 2017/200.53

Framtida organisering och finansiering av
kollektivtrafiken i Värmland- förslag om ansvar för
kollektivtrafik och genomförande av skatteväxling
Landstinget beslutade den 29 augusti 2017 om bildandet av en regionkommun från och med den 1 januari 2019, genom en sammanslagning av
Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland. Efter
samråd och remiss rörande kollektivtrafikens framtida organisering och
finansiering föreligger nu ett slutligt förslag till organisering av den
regionala kollektivtrafikmyndigheten i Värmland. Förslaget innebär att
regionkommunen blir ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och därmed
regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxling
genomförs med mellankommunal utjämning under fem år och att
utjämningen upphör år sex. Förslagets innebörd beskrivs närmare i missiv,
PM skatteväxling av kollektivtrafiken på 2016 års utfall och huvuddokument
”Överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Värmlands län”. Till överenskommelsen finns två bilagor: ”Avtal om
övergång av avtal” och ”Principer för tillköp”.
För att förändringen ska kunna genomföras krävs att fullmäktigeförsamlingarna i samtliga kommuner och Landstinget fattar likalydande
beslut i ärendet. Med hänsyn till tidsförhållanden för den fortsatta
beredningen behöver beslut i ärendet fattas i fullmäktigeförsamling senast 30
mars 2018. Inriktningen är att förändringen ska kunna träda i kraft den 1
januari 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-26 § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14 § 48
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-12
Protokollsutdrag Region Värmland, regionstyrelsen, 2017-12-15 § 155
Tjänsteutlåtande regionstyrelsen 2017-12-07
Missiv framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i
Värmland- förslag om ansvar för kollektivtrafiken och genomförande av
skattesväxling 2017-12-07
Överenskommelse om ansvar för regional kollektivtrafik i Värmland
2017-12-07
PM- Skatteväxling av kollektivtrafiken på 2016 års utfall 2017-12-07
PM- Avtal om övergång regional kollektivtrafik 2017-12-07
PM- Principer om tillköp kollektivtrafik 2017-12-07
Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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Forts. §27
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna att regionkommunen från den 1 januari 2019 blir ensam
ansvarig för regional kollektivtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet.
2. Årjängs kommun begär tillsammans med Landstinget och övriga
kommuner i Värmlands län hos Regeringen att den länsvisa skattesatsen för
Landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från den 1 januari 2019 höjs
med 0,48 procentenheter för regionkommunen och sänks med 0,48
procentenheter för kommunerna.
3. Godkänna att föreslagen skatteväxling sker på 2016 års utfall.
4. Godkänna en ny mellankommunal utjämning under 5 år.
5. Godkänna ny överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor.
6. Upphäva hittillsvarande avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor.
7. Godkänna att regionkommunen blir ensam ägare till Värmlandstrafik AB
från och med den 1 januari 2019 och därmed förvärvar aktierna i
Värmlandstrafik AB.
Beslutet skickas till
Region Värmland, Landstinget i Värmland
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§ 28

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Dnr KS 2017/445.70

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader- fjärde kvartalet 2017
Stöd och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartalsvis
rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Stöd och omsorgsnämnden ska till fullmäktige rapportera detsamma.
Under fjärde kvartalet 2017 har verksamheten stöd och omsorg beslut som
inte verkställts inom tre månader. Sju beslut enligt lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade (LSS) och åtta beslut enligt
socialtjänstlagen. Sex av besluten avser insatsen ”biträde av kontaktperson”
där det rör sig om resursbrist, det saknas lämplig personal/uppdragstagare.
Ett beslut avser insatsen ”boende med särskild service för vuxna eller annan
särskilt anpassad bostad för vuxna”, där den enskilde tackat nej. När det
gäller beslut enligt socialtjänstlagen så avser ett beslut insatsen ”kontaktperson”, där det rör sig om resursbrist, det saknas lämplig personal /
uppdragstagare. Sju beslut avser ”särskilt boende”, på grund av att det fattats
platser. Av dessa har sedan tre beslut verkställts och en person har tackat nej
till erbjudande.
Informationen har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 34
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 24
Stöd och omsorgsnämnden 2018-01-25
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2018-01-15
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten stöd och
omsorg har gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Sju
beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
och åtta beslut enligt socialtjänstlagen.
Beslutet skickas till
SAS, Stöd och omsorg
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Dnr KS 2017/502.40

Avgifter livsmedelskontrollen 2018
Förslag på ny avgift för livsmedelskontrollen har framtagits.
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
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 35
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06 § 41
Bygg och miljönämnden 2017-12-13 § 154
Bygg och miljönämndens arbetsutskott 2017-11-15 § 118
Forts.
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Forts §29
Kommunfullmäktiges beslut
För Årjängs kommuns kontroll av livsmedel utgår från och med 2018-04-01
följande timavgifter:
- Timavgift för planerad kontroll 1355 kr
- Timavgift för godkännande 1355 kr
- Timavgift för extra offentlig kontroll 1042 kr
- Timavgift för registrering 1042 kr
Avgiften skall räknas om årligen då den bygger på antalet kontrolltimmar det
aktuella året.
Beslutet skickas till
Bygg o miljöchef, handläggare
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Dnr KS 2018/62.04

Tidsplan budgetarbete 2019-2021
Verksamhetschef ekonomi har tagit fram tider för budgetarbetet 2019 med
flerårsplaner 2020-2021.
Tidsplanen är satt med utgångspunkt i kommunens beslutade styr- och
ledningssystem.
Kommunfullmäktige fastställer driftsplan 2019-2021, resultatplan 20192021, finansiella mål 2019-2021, investeringsbudget 2019-2021, nämndmål
och målindikatorer samt skattesats 2019 i juni.
Under 2018 är det val som innebär att budget även ska beslutas av nytt
kommunfullmäktige. I förslag på tidsplan finns därför budgetbeslut för
perioden 2019-2021 både i juni samt i november.
Respektive nämnd fattar beslut om driftsbudgeten på verksamhetsnivå
utifrån kommunfullmäktiges beslut om ramfördelning.
Tyngdpunkten för budgetberedningen är under mars.
Detta för att nämnderna ska få de preliminära ramarna utskickade i tid för att
kunna förbereda sig till mötet med budgetberedningen i mitten av maj.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 36
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06 § 39
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-19
Tidsplan budgetarbete 2019-2021
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till tidsplan för budgetarbetet, godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi
Kommunchef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Dnr KS 2017/332.10

Fullmäktigeberedning om arvoden m.m.
Fullmäktigeberedningens syfte och mål var att göra en genomlysning av det
nuvarande reglementet för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda. I uppdraget ingick:
- Omvärldsspaning – jämföra med andra kommuners reglementen
- Översyn av förlorad arbetsförtjänst för egenföretagare och hur detta kan
styrkas
- Översyn av kommunstyrelsens ordförandes arvode
- Översyn av samtliga nivåer på ersättningarna och arvodena. I enlighet med
kommunallagen ska ersättningarna/arvodena vara skälig
- Utredning av arvode för en oppositionsföreträdare
- Arvode och ersättningar ska omfatta även arbetsgruppen för stiftelserna
Anders och Karl Olsson donationsfond samt Abel Enockssons donationsfond
Beredningen har haft fyra möten. Samtliga partier i kommunfullmäktige har
beretts möjlighet att delta i beredningen. Alla partier utom
Sverigedemokraterna har deltagit.
Beredningen har fått en omvärldsanalys där man jämfört vissa delar ur
arvodesreglementena med jämförbara kommuner. Beredningen har gett
verksamheten i uppdrag och fått presenterat förslag på tre alternativ gällande
grundarvode, timarvode, justeringsarvode, förmötesarvode samt
schablonersättning vid förlorad arbetsförtjänst.
Beredningen har på kommunstyrelsens sammanträde lagt förslag på
ändringar gällande kommunstyrelsens ordförandes arvode, ersättning för
övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, övriga arvoden och
ersättningar, ersättning för arbetsgrupperna i stiftelserna Anders och Karl
Olsson donationsfond samt Abel Enockssons donationsfond samt arvoden
för kommunens revisorer samt lekmannarevisorer.
Beredningen anser sig fullgjort sitt uppdrag i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 128.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 37
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06 § 43
Fullmäktigeberedningen 2018-01-24 § 13
Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 128
Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 129
Forts.
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KS 2018/1.01

Forts. §31
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fullmäktigeberedningens redovisning godkänns.
2. Fullmäktigeberedningen entledigas från sitt uppdrag.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/samordnare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Dnr KS 2017/332.10

Reglemente för arvoden och andra ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda
Fullmäktigeberedningen hade i enlighet med direktiven, i uppdrag att se över
kommunens bestämmelser om arvoden till de förtroendevalda i Årjängs
kommun. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Årjängs kommun i enlighet med
fullmäktigeberedningens slutsatser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 38
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06 § 44
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-23
Förslag till reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda.
Nuvarande bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt
förtroendevalda.
Fullmäktigeberedningen 2018-01-24 §§ 9-12
Direktiv till fullmäktigeberedning om arvoden m.m. 2017-09-05
Yrkanden
Peter Lustig (MP) yrkar på att ingen ersättning ska utgå för förlorad
arbetsinkomst. Mötesarvodet föreslås vara 391 kr. Ordförande i kultur o
fritidsnämnden får ett arvode på 6%, och ordförande i Årjängs Bostads AB
(ÅBAB) 8%.
Kristina Kristiansson (S) och Robin Olsson (M) yrkar med bifall av
Anette Eriksson (C) och Kent Norman (C) avslag på Peter Lustigs (MP)
yrkande.
Anette Eriksson (C) yrkar på att en oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen får ett fast arvode på 25 % av kommunstyrelsens ordförandes
arvode.
Robin Olsson (M) yrkar med bifall av Mikael Olsson (M) och Annika Sahlin
(L) på fullmäktigeberedningens förslag att ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, undantaget ordförande, delar på ett arvode på 25 %
av kommunstyrelsens ordförandes arvode (6,25 %).
Robin Olsson (M) yrkar med bifall av Mikael Olsson (M) på att Årjängs
Bostads AB:s ordförande får en höjning av procentsatsen från 5 % till 10 %.
Kristina Kristiansson (S) Kent Norman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Peter Lustig (MP) yrkande emot avslagsyrkande från
Kristina Kristiansson (S), Robin Olsson (M), Anette Eriksson (C) och Kent
Norman (C) och finner att kommunfullmäktige bifaller avslagsyrkandet.
Ordföranden frågar sedan fullmäktige om man kan besluta enligt Anette
Erikssons yrkande gällande en oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen
mot Robin Olssons (M) m.fl. förslag om att ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott undantaget ordförande, delar på ett arvode på 25%,
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Anette Erikssons
(C) yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Efter votering ställs Robin Olssons (M) m.fl. yrkande gällande höjning av
procentsats av arvode till ÅBABs ordförande, emot kommunstyrelsens
förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
Omröstning genomförs med propositionsordningen JA till kommunstyrelsens förslag och NEJ till Robin Olssons (M) yrkande. Utfallet blir 18
röster för JA och 11 röster för NEJ, vilket innebär att kommunstyrelsens
förslag får flest röster.
Kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda antas i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schutzer (S) anmäler jäv.
Reservationer
Peter Lustig (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Robin Olsson och Mikael Olsson (M) och Annika Sahlin (L) reserverar sig
mot beslutet gällande oppositionsråd till förmån för eget yrkande.
Robin Olsson och Mikael Olsson (M) reserverar sig mot beslutet att avslå
yrkandet om en höjning av procentsatsen på ÅBABs ordförande till förmån
för eget yrkande.
Forts.
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Beslutet skickas till
Kommunjurist/samordnare
Kommunsekreterare
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Årjängs Bostads AB, Nybyggnation trygghetsboendeåterrapportering
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-02 att ge Årjängs Bostads AB i
uppdrag att bygga trygghetsboende i Årjäng. Tre olika alternativ har därefter
arbetats fram av bolaget och kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 39
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 23
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-29
Kommunfullmäktige 2017-02-02 § 6
Tjänsteskrivelse från ÅBAB 2017-06-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-13 § 176
Styrelseprotokoll ÅBAB 2017-11-22
Kommunfullmäktige 2017-11-27 § 163
Tjänsteskrivelse ÅBAB 2017-11-28
Alternativ beräkning av fastighetsvärde 2018-01-02
Styrelseprotokoll ÅBAB 2018-01-24
Produktionskalkyl Solängsvägen
Produktionskalkyl Hällan
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årjängs Bostads AB:s inriktning att genomföra upphandling för
byggnation i Töcksfors och Årjäng, där första prioritering är byggnation av
lägenheter på Solängsvägen i Töcksfors och därefter byggnation av
trygghetsboende i Årjäng, godkänns.
2. Årjängs Bostads AB:s behov att göra avsteg från avkastningskravet för år
2021, godkänns.
Jäv
Siv Ögren, Torgny Sjögren och Inger Digrell anmäler jäv.
Beslutet skickas till
Årjängs Bostads AB
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Policy för rökfri arbetstid - Årjängs kommun
Personalavdelningen har arbetat fram en ny policy för rökfri arbetstid i
Årjängs kommun. Policy för rökfri arbetstid kommer att vara en del i en
serie av ett antal policys som tillsammans kommer att utgöra Årjängs
kommuns samlade personalpolicy. I dessa policys återfinns de förväntningar
som kommunen har på alla anställda.
Utöver vår policys arbetar Årjängs kommun fram tillhörande styrande
dokument:
- Tillämpningsföreskrifter - hur lever vi upp till policyn,
- Rutiner - regler för den dagliga verksamheten samt
- Mallar och checklistor
Vår målsättning med rökfri arbetstid är att:
- Ha en rökfri arbetsplats så att ingen, vare sig medarbetare, elev,
förtroendevald, besökare eller brukare, i eller kring kommunens lokaler,
utsätts för tobaksrök mot sin vilja.
- Minska rökningen bland medarbetare, förtroendevalda, praktikanter och
elever.
- Kommunens medarbetare ska vara förebilder för barn, ungdomar, brukare
och klienter när det gäller användandet av tobak.
- Årjängs kommun ska ses som en hälsomedveten framsynt organisation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 42
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 27
Verksamhetschef personal och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-13
Förslag till policy om rökfri arbetstid
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till policy för rökfri arbetstid Årjängs kommun, antas.
Beslutet skickas till
Personalchef
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Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i
Årjängs kommun- revidering för stöd och omsorgsnämnden samt tillägg för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2017 att flyktingmottagningen
organisatoriskt skulle flyttas från stöd och omsorgsnämnden till
kommunstyrelsens verksamhetsområde. I samband med detta togs inget
beslut om att revidera denna förändring av ansvar i reglementet för
kommunstyrelsen och nämnderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-07 § 44
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 § 29
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-30
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-29 § 74
Chef medborgarservices och kommunchefens tjänsteskrivelse, 2017-02-20
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, rev. 2017-12-18 § 186
Yrkanden
Tilläggsyrkande
Kjell-Arne Ottosson (KD) yrkar på att texten i punkten 1 ” Enheten ansvarar
även för flyktingmottagande som innefattar ansvar för mottagande, stöd och
information samt hjälp med bosättning” ersätts med ”Enheten ansvarar även
för kommunens mottagande av nyanlända, stöd och information samt hjälp
med bosättning”.
Kommunfullmäktiges beslut
1. I reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Årjängs kommun görs
följande revidering och tillägg under kommunstyrelsens verksamhetsområde,
punkten 2.1.4:
Arbetsmarknad och integration
Styrelsen ansvarar för kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet.
Enheten är till för de som varit borta från arbetsmarknaden under lång tid
och ger dem möjlighet till arbetsträning för att komma ut i egenförsörjning
eller studier. Enheten ansvarar även för kommunens mottagande av
nyanlända, stöd och information samt hjälp med bosättning.
2. Texten i beslutspunkt 1 som handlar om flyktingmottagning tas bort under
stöd- och omsorgsnämndens verksamhetsområde, punkten 2.3.1.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22 (33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Forts. §35
Beslutet skickas till
Kommunchef
Chef medborgarservice
Arbetsmarknads- och integrationsenhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23 (33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 36

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-03-26

KS 2018/1.01

Dnr KS 2018/131.10

Motion - Ungdomars möjlighet till jakt
Centerpartiet i Årjäng har skrivit en motion angående ungdomars möjlighet
till jakt. Centerpartiet föreslår att en arbetsgrupp ska tillsättas som ser över
möjligheten för kommunen att arrendera ut jaktmark till ungdomar.
Beslutsunderlag
Motion 2018-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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Medborgarförslag - Bekosta gymkort, styrketräning till
pensionärer över 75 år
Representanter för Årjängs PRO har skrivit ett medborgarförslag som
föreslår att Årjängs kommun bekostar gymträning för alla som fyllt 75 år.
Fysisk aktivitet förebygger fall m.m. ger ökat välbefinnande och bättre fysisk
och psykisk hälsa för den enskilde.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2018-03-05
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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Val av ersättare i Årjängs Bostad ABs styrelse, efter
Kjell-Anders Dahlström
Kjell-Anders Dahlström, KD har entledigats från uppdraget som ersättare i
Årjängs Bostads AB:s styrelse.
Beslutsunderlag
KF 2018-02-26 §21
Kommunfullmäktiges beslut
Till ersättare i Årjängs Bostads ABs styrelse efter Kjell-Anders Dahlström,
KD utses:
Lennart Nilsson (KD)
Beslutet skickas till
Ledamot
Registrator
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Entledigande av ersättare i barn och utbildningsnämnden, Annica Andersson (S)
Annica Andersson har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande 2018-02-13
Kommunfullmäktiges beslut
Annica Andersson entledigas från uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Ledamot
Registrator
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Dnr KS 2018/98.11

Val av ersättare i barn och utbildningsnämnden efter
Annica Andersson
Annica Andersson (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden. Ny ersättare ska utses.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.

Beslutet skickas till
Ledamot
Registrator
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Entledigande uppdrag ledamot och vice ordförande
bygg och miljönämnden samt ersättare i
kommunstyrelsen, Åke Nilsson (S)
Åke Nilsson (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot och vice ordförande i
bygg- och miljönämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2018-02-15
Kommunfullmäktiges beslut
Åke Nilsson (S) entledigas från uppdragen som ledamot och vice ordförande
i bygg- och miljönämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Ledamot
Registrator
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KS 2018/1.01

Dnr KS 2017/97

Val av ledamot och v ordförande i bygg- och miljönämnden efter Åke Nilsson (S)
Åke Nilsson (S) har entledigats från uppdrag som ledamot och vice
ordförande i bygg- och miljönämnden. Ny ledamot ska utses.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ledamot, tillika vice ordförande i bygg- och miljönämnden efter Åke
Nilsson utses:
Siv Ögren (S)
Beslutet skickas till
Ledamot
Registrator
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Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Åke Nilsson
(S)
Åke Nilsson (S) har entledigats från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Ny ersättare ska utses.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.
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Dnr KS 2018/36.10

Redovisning av 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

Gunilla Svantorp, 1:a v Ordförande (S)
Katarina Johannesson, 2:a v Ordförande (C)
Daniel Schützer (S)
Kent Norman (C)
Mikael Olsson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Björn Karlsson (S)
Annika Sahlin (L)
Torgny Sjögren (S)
Margareta Nilsson (M)
Ulla-Britt Svensson (S)
Inge Digrell (S)
Lisbeth Karlsson (C)
Magnus Andreasson (L)
Kerstin Andersson (KD)
Peter Lustig (MP)
Mårten Karlsson (S)
Robin Olsson (M)
Liselott Wignell (C)
Therése Gustafsson (L)
Inger Digrell (S)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Esbjörn Andersson (C)
Roland Kylén (C)
Anette Eriksson (C)
Thord Andersson (C)
Jessica Danielsson (L)
Lennart Nilsson (KD)
Gertrud Berglund (KD)
Siv Ögren (S)

X
X
X

Totalt
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X
X
X
X
X
X
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X
X
X
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X
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18
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§
Nej
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Ja

§
Nej

Avst

