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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Plats och tid

Aulan, Nordmarkens skola, 30 september kl. 19.15–21.20

Beslutande

Katarina Johannesson, Ordförande (C)
Daniel Schützer (S)
Kristina Kristiansson (S)
Mikael Strifors (SD)
Börje Liviken (M)
Jonas Ås (KD), Jäv §124
Thord Andersson (C)
Lars Gustafsson (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Anette Eriksson (C)
Inger Digrell (S)
Mårten Karlsson (S)
Kent Norman (C)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Siv Ögren (S)
Hans Karlsson (S)
Gertrud Berglund (KD)
Robin Karlsson (L)
Mikael Olsson (M)
Payman Garmiani (S)
Johnny Brustuen (SD)
Henrik Wiig Pettersson (S)
Liselott Wignell (C) forts

Justeringens plats och tid

2019-10-04 kl 07:30

Paragrafer

120 - 154

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Katarina Johannesson
Justerare

Kristina Kristiansson

Mikael Olsson
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Administrativ enhet

Underskrift

Birgitta Schmidt
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Lena Svensson (S), ersättare Jäv §140
Johanna Moheim (SD)
Anders Västsäter (KD), ersättare
Allan Spets (C), ersättare
Märta Ruus (S), ersättare
Björn Karlsson (S), ersättare
Kerstin Andersson (KD), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Lars-Göran Larsson (KD), ersättare
Tony Nilsson (MP), ersättare
Övriga närvarande
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Birgitta Evensson, Kommunchef
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Revisor, Sophia Paulsson-Sjödin
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§ 120

Presentation av DANO
Information om DANO presenteras av vice ordförande Leif Johansson och
verksamhetsansvarig Jürgen Parth, som företräder den nya Ideella
föreningen DANO.
Sjösystemet Dalsland Nordmarken är ett av Europas finaste kanotområden,
som sträcker sig från Ed och Stora Le i Dalsland i söder till Östervallskog
och sjön Östen i Årjängs kommun i norr.
Föreningen konstaterar en stor ökning av turismen i området, från 50.000 till
61.000 gästnätter, det innebär hög belastning och stort slitage på området.
Föreningen ombesörjer skötsel av det stora områdets lägerplatser, vindskydd
och sanitära anläggningar m m.
Sedan 2017 är verksamheten självfinansierad med avgifter från
naturvårdskort.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges ordförande tackar för informationen.
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§ 121

Fastställande av föredragningslista
Dagens ärendelista fastställs, med följande tillägg:
-Val av ny ersättare i bygg och miljönämnden
-Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för Liberalerna från och
med 29 juni 2019.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/70.00

Meddelanden
Följande meddelanden har redovisats till fullmäktige:
1. Hjälpmedelsnämnden, Protokoll 190603
2. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 190318
3. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 190610
4. Nordmarkens Näringsliv: Protokoll 190417
5. Nordmarkens Näringsliv: Protokoll 190520
6. Drifts och servicenämnden, Protokoll, 190529
7. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Protokoll 190604
8. Datainspektionen 190820 Beslut att avsluta ärendet.
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§ 123

Kommunchefen informerar
Kommunchefen, Birgitta Evensson lämnar information om:
- Utbildning i Barnkonventionen, som blir ny lag 2020, har hållits för
medarbetare och förtroendevalda under dagen. En policy för barnets
rättigheter antogs 2016. Årjängs kommun har tillsatt en barnrättsgrupp och
arbetar med barnchecklista i alla beslut som tas, samt fastställer barnbokslut
varje år. Sålunda ligger kommunen långt framme bland Värmlands
kommuner i barnrättsarbetet.
Kommunen arbetar också aktivt med delaktighet genom;
- Medborgarundersökning pågår i Årjängs kommun, som en bland 125
kommuner i Sverige. Resultatet väntas i mitten av december 2019.
- Medarbetarenkät kommer i höst, för tredje gången med samma frågor,
vilket gör den lätt att följa upp genom jämförelser från tidigare resultat.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/189.25

Köp av fastigheten Stommen 59, Fågelviks Stom 1:22,
1:64, Stommens skola
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2019 om att stänga Stommens skola.
Den ursprungliga skolbyggnaden byggdes till 2009 med 180 m2 på
grannliggande fastighet och idag hyr Nordmarkens Bygg AB ut den till
kommunen. Då ingen skolverksamhet bedrivs längre har förhandling om att
avsluta hyresavtalet inletts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 133
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 115
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2019-04-26
Marknadsvärdering 2019-04-15
Hyresavtal för fastighet 2009-03-05
Bokslutsbilaga Nordmarkens Bygg AB 2019-04-03
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tillför investeringsmedel i investeringsbudget 2019
om 2 737 000 kr, för köp av fastigheten Fågelviks Stom 1:64.
Jäv
Jonas Ås (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad, ekonomi
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2017/413.10

Svar på Medborgarförslag - Gränsposteringen vid Hån
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att Årjängs kommun ska ta ett
större ansvar för passagen i Hån och att man kontaktar Trafikverket för att få
till rastplatsen vid gränsen.
En överenskommelse gällande rastplatsen vid E18, Riksgränsen Hån
tecknades år 2000 mellan Vägverket Region Väst, Statens Vegvesen, Bo
Eriksson, Årjängs kommun, Marker kommune och Eurotax. Årjängs
kommun bekostade tillstånd, möbler och miljöavgifter vid uppförandet och
fick sedan del i driftskostnaderna för toaletten, avloppstank och
vattenreningsanläggningen. Marker kommune och Årjängs kommun sade
upp överenskommelsen 2012 med anledning av att förutsättningarna har
ändrats och att det finns rastplats för trafikanterna i de båda kommunerna.
Numera finns en väl utbyggd rastplats i Trollbergtjärn i Marker kommune,
cirka 15 km från gränsen och i Töcksfors är i dag två stora köpcentra
etablerade med möjlighet till att stanna vid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 134
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 116
Verksamhetschef samhällsbyggnad 2019-05-21
Uppsägelse av överenskommelse avseende rastplats vid E18, Riksgränsen
Hån, 2012-05-09
Angående uppsägning av överenskommelse av rastplats vid E18, Hån,
2013-07-23
Kommunfullmäktige 2017-12-18 § 187
Medborgarförslag 2017-10-20
Yrkanden
Jonas Ås (KD) yrkar med bifall av Mikael Olsson (M) och Robin Olsson
(M) att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till svar på
medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande om återremiss
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts

Justerandes sign
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Forts § 125
Omröstning begärs och verkställs enligt följande propositionsordning: JA för
kommunstyrelsens förslag och NEJ för att ärendet ska återremitteras.
Omröstningsresultat
Omröstningens utfall blir 22 röster för JA och 11 röster för NEJ. Det innebär
att ärendet avgörs som minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2018/31.10

Svar på Medborgarförslag - Bättre service för
kollektivtrafikanter i Töcksfors
Ett medborgarförslag har inkommit gällande att flytta busshållplatsen för
Stockholmsbussarna till busscentralen i Töcksfors.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 135
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 117
Verksamhetschef samhällsbyggnad 2019-05-19
Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 18
Medborgarförslag 2018-01-03
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunen fortsätter diskussion med Värmlandstrafik, andra aktörer samt
Trafikverket.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad, kommunchef, förslagsställare
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Sammanträdesdatum
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2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2017/373.10

Svar på Medborgarförslag - Sänkt hastighet utanför
gymnasieskolan under skoltid
Ett medborgarförslag har inkommit gällande förslag om att sänka
hastigheten på vägen vid ÅGY till 30 km/h under skoltid. Förslagsställaren
har kontaktats om att kommunen ansvarar för Storgatan från centrum ner till
Sillegårdsedsvägen och Trafikverket ansvarar för Sillegårdsedsvägen.
Kommunen har låtit bredda trottoaren på Storgatan för att man ska kunna gå
och cykla på den säkert. Trafikverket har byggt trafikljus för att man ska
kunna korsa gatan säkert. Med dessa åtgärder så är kommunens bedömning
att maxhastigheten 50 km/h kan behållas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 136
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 118
Verksamhetschef samhällsbyggnad 2019-05-16
Barnchecklista 2019-05-16
Svarsmail 2018-01-11
Kommunfullmäktige 2017-10-30 § 153
Medborgarförslag 2017-09-25
Yrkanden
Robin Karlsson (L) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunens bedömning är att maxhastigheten 50 km/h kan behållas.
2. Att medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/295.29

Omdisponering investeringsprojekt fr 13127 till 13813
Kyrkerud, yttertak
Investeringsprojekt 13813 ”byte av yttertak på hus 2a Kyrkeruds
Folkhögskola” finns med i investeringsbudget för 2019. Förfrågan har
skickats ut under våren och tre anbud har inkommit. Det lägsta anbudet
översteg den framtagna budgeterade kostnaden. Investeringsprojekt 13127
”byte av ugn köket Svensbyns skola” finns med i investeringsbudget för
2019 med 140 tkr men behövde bytas tidigare eftersom den inte gick att
reparera.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 137
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 119
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2019-07-03
Kommunfullmäktiges beslut
Omdisponering av 140 tkr från investering 13127 ”byte av ugn köket
Svensbyns skola” till investering 13813 ”byte av yttertak på hus 2a
Kyrkeruds Folkhögskola”, godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad, ekonomi, fastighetsingenjör
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/293.04

Årsredovisning och koncernräkning för räkenskapsåret
2018- Dalslands kanals framtida bestånd
Årsredovisning för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har översänts
till kommunen. Årjängs kommun ska ta ställning till årsredovisningen och
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av
Kanalbolagets driftsunderskott och till att bevara kanalen för framtiden.
Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna
erhållna medlen överförts till Dalslands Kanal AB som aktieägartillskott.
Koncernredovisningen omfattar förutom moderföretaget de delägda
dotterbolagen Dalslands Kanal AB och kanalaktiebolaget Stora Lee- Östen.
Stiftelsens resultat för 2018 är på + 8 516 tkr. Lämnade aktieägartillskott till
Dalslands Kanal AB är under året 8 500 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 22019-09-04 § 141
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 123
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-07-02
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018, Stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Stiftelsen Dalslands kanal 2018, godkänns.
2. Styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd beviljas ansvarsfrihet för
år 2018.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi, Stiftelsen Dalslands Kanal
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/62.19

Årsredovisning 2018- Överförmyndarnämnd
Bengtsfors, Säffles, Åmåls och Årjängs kommun samverkar sedan den 1
januari 2015 i en gemensam överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män,
förvaltare och förmyndare.
Överförmyndarnämnden visar en budget i balans för den gemensamma
överförmyndarverksamheten.
Samtliga strategiska mål för nämnden är uppfyllda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 142
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 124
Verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 2019-08-13
Årsrapport 2018 Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsrapport 2018 för Sydvästra Värmlands och norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd godkänns.
2. Styrelsen för Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi, Överförmyndarnämnden (Åmål)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17 (47)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 131

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2016/305.00

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i
Årjängs kommun- revidering för valnämnden
Valnämnden har i beslut, den 4 oktober 2018, framfört önskemål om att en
arbetsordning tas fram för nämnden och gett kommunchefen i uppdrag att ta
fram förslag. Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktiges arbete som
styrs av en arbetsordning och reglementena styr vilka uppgifter nämnderna
ansvarar för. Nämnderna ansvarar enligt kommunallagen själva för de beslut
som behöver tas inom verksamheten och kan därmed anta egna
styrdokument för hur verksamheten ska bedrivas.
Vid utvärderingen av valet 2019 konstaterade valnämnden att valdeltagande
i kommunen var lågt. Eftersom valnämnden är den nämnd som ansvarar för
genomförande av valen föreslår förvaltningen att valnämnden tilldelas
uppdraget att arbeta för att öka valdeltagandet i kommunen. Reglementet
föreslås följaktligen kompletteras med detta ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 143
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 125
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-07-10
Valnämndens beslut 2018-10-04 § 56
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Årjängs kommun, senast
reviderat 2019-06-17 § 99 och 108
Kommunfullmäktiges beslut
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Årjängs kommun
revideras i enlighet med följande:
- Punkten 2.6.1 kompletteras med följande:
Valnämnden ska arbeta för att öka valdeltagandet i kommunen.
Beslutet skickas till
Valnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2016/148.00

Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun
De lokala ordningsföreskrifterna för Årjängs kommun upprättades och
antogs 1998 och behov av en översyn har därför uppkommit.
Ordningslagen ger kommunen möjlighet att upprätta lokala
ordningsföreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig
plats. De ska innehålla ytterligare bestämmelser utöver vad som anges i
lagen om hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. De får
dock inte begränsa vad som står i lagen, men kan reglera mer i detalj sådana
frågor som ordningslagen reglerar.
Kommunen ska endast meddela sådana lokala ordningsföreskrifter som
verkligen behövs liksom vilket geografiskt tillämpningsområde som berörs.
De lokala föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten och inte
heller göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Kommunen kan
även meddela föreskrifter för att hindra att människors hälsa eller egendom
skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 144
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 126
Administrativa chefen och kommunjuristens tjänsteskrivelse 2019-07-08
Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun med bilagor – förslag
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-25 § 32
Länsstyrelsens beslut, ink 2017-05-26
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 § 53
Kommunfullmäktiges beslut
Lokala ordningsföreskrifter för Årjängs kommun antas.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/268.10

Begäran om ändring av stadgar för stiftelsen Dalslands
kanals framtida bestånd
Styrelsen för Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd har, den 12 april
2019, tagit beslut om att begära ändring av stiftelsens stadgar hos stiftarna.
Förslaget till ändringar inne bär bland annat antalet ledamöter i styrelsen
ändras, Fyrbodals kommunalförbund får utse en representant bland
kommunerna och att Dalslands Kanal AB ej får rätt utse en ledamot i
stiftelsens styrelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 146
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 128
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-07-03
Begäran om ändring av stadgar från Stiftelsen Dalslands kanals framtida
bestånd, ink 2019-06-05, med tillhörande bilagor
Kommunfullmäktiges beslut
Årjängs kommun godkänner förslag till ändringar i stadgarna för Stiftelsen
Dalslands kanals framtida bestånd.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare, Stiftelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/231.10

Fordons- och resepolicy för Årjängs kommun
Årjängs kommuns fordons- och resepolicy med tillhörande rutiner utgör ett
komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som reglerar
fordon och tjänsteresor. Policyn omfattar kommunens samtliga nämnders
och förvaltningars fordon.
Syftet med fordons- och resepolicyn är att skapa ett gemensamt
förhållningssätt gällande resor och fordonshållning. Policyn ska också
minimera kostnaden som resor och fordon bidrar till genom ett effektivt
handhavande. Dessutom ska policyn verka miljöfrämjande. Policyn ska även
säkerställa att man använder fordon och reser enligt lagar och förordningar.
Ett agerande i enlighet med policyn medverkar till ett kostnadseffektivt sätt
som präglas på välplanerade och genomtänkta tjänsteresor.
Fordons- och resepolicyn skapar förutsättningar till en långsiktig och hållbar
samhällsutveckling genom att välja ett klimatsmart resande och således
reducera den negativa miljö- och klimatpåverkan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 148
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 130
Upphandlingsstrategen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-03-21
Förslag till fordons- och resepolicy
Rutin resor
Rutin fordon
Karta
Miljööverenskommelse- för ett hållbart Värmland
Kommunfullmäktiges beslut
1. Fordons- och resepolicy för Årjängs kommun, antas.
2. Uppföljning av policyn ska ske till kommunstyrelsen under andra halvåret
2020.
Beslutet skickas till
Kommunchefens ledningsgrupp, Kommunjurist/utredare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/238.04

Omdisponering investeringsmedel 2019 - barn och
utbildningsnämnden
Verksamheten har arbetat fram ett förslag till omdisponering av
investeringsmedel för 2019 inom Barn och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 149
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 131
Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-07 § 29
Omdisponering investering 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen godkänner barn- och utbildningsnämndens förslag till
omdisponering och föreslår kommunfullmäktige följande:
- Medel om 510 tkr från projekt 18024 Töcksfors LoM och FH Inventarier
och projekt 18031 Töcksfors LoM och FH Träslöjd omdisponeras till projekt
18028 Töcksfors LoM och FH Interaktiva tavlor, projekt 18xxx Inventarier
ny förskoleavd Töcksfors, projekt 18998 IT-program för kostdata, projekt
18025 ÅGY mediasal samt nytt projekt 18xxx Lillsurret ny
förskoleavdelning i Svensbyn.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi, förvaltningsekonom BUN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/157.10

Svar på Motion - Inrättande av eget konto för
oppositionsrådet
Stefan Moberg (KD) har lämnat in en motion angående inrättande av ett eget
konto för oppositionsrådet. Kristdemokraterna anser att om oppositionsrådet
ska kunna arbeta självständigt i sitt uppdrag behöver ett konto inrättas.
Kontot ska kunna disponeras fritt av oppositionsrådet för att denne ska
kunna ta initiativ till och arbeta med olika frågor i syfte att stärka
kommunens demokrati och utveckling.
Oppositionsrådet tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen och
kommunstyrelsen har en budget för genomförande av aktiviteter, kurser och
konferenser osv. Kommunstyrelsen beslutar gemensamt om hur dessa medel
ska användas och det finns följaktligen inget behov att ett särskilt konto för
oppositionsrådet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 151
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 133
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-05-14
Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 61
Motion, ink. 2019-03-25
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Beslutet skickas till
Motionär

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/308.01

Sammanträdesdagar och tider 2020 för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Administrativa avdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit
fram ett förslag på sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Fullmäktiges
möten kommer att vara i slutet av månaden och måndagar. I januari, juli och
augusti är det inget möte för kommunfullmäktige. Arbetsutskotten och
kommunstyrelsen har sammanträden på onsdagar.
Följande datum föreslås:
KF: 24/2, 30/3, 27/4, 25/5, 15/6, 28/9, 26/10, 30/11, 14/12
KS: 5/2, 4/3, 8/4, 6/5, 3/6, 2/9, 7/10, 11/11, 2/12
KSAU: 22/1, 19/2, 4/3, 11/3, 25/3, 22/4, 20/5, 27/5, 19/8, 30/9, 28/10,
25/11
Samtliga arbetsutskott och styrelser börjar kl. 08.30 respektive kl. 14.00 på
mötesdagen, om inget annat är avtalat.
Administrativa chefen fick på arbetsutskottet i uppdrag att se på ett
alternativt sammanträdesdatum för kommunstyrelsen i oktober 2020. Nytt
förslag är att kommunstyrelsens sammanträde i oktober förläggs till den 7:e.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 152
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 134
Administrativa chefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2018-07-24
Sammanställning sammanträdesdagar 2020, rev.2019-08-22
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2020, antas.
Beslutet skickas till
Administrativ chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/160.10

Svar på Medborgarförslag - Namnförslag till nya
förskolan i Årjäng
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på namn på nya förskolan i
Årjäng. Förslaget är Källan då det tidigare var en källa på tomten som försåg
tätorten med friskt vatten. Adressen är Tornvägen och
fastighetsbeteckningen är Tornet 6.
Från verksamheten finns önskemål om att förskolan skall heta Regnbågen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 153
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 135
Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11 § 40
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2019-06-05
Barnchecklista, 2019-06-05
Medborgarförslag, 2019-05-14
Yrkanden
Tony Nilsson (MP) yrkar, med bifall av Daniel Schützer (S) och Anette
Eriksson (C), på att förskolan ska heta Regnbågen.
Börje Liviken (M), Mikael Olsson (M), Robin Olsson (M), Jonas Ås
(KD), Lars Gustafsson (L), Robin Karlsson (L) och Mikael Strifors
(SD), yrkar på att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Ås (KD) med
fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och verkställs enligt följande propositionsordning: JA för
kommunstyrelsens förslag och NEJ för Tony Nilssons (MP) m fl yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 14 röster för JA, till kommunstyrelsens förslag
och 19 röster för NEJ, som är Tony Nilssons (MP) yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nya förskolan i Årjängs tätort ska heta Förskolan Regnbågen.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Forts § 138
Reservationer
En skriftlig reservation lämnas från den borgerliga oppositionen.
Undertecknade ledamöter för Årjängs Borgerliga opposition, reserverar sig
härmed mot förslaget att döpa den nya förskolan i Årjäng till Regnbågen. Vi
anser att medborgarförslagets namnförslag är lämpligt, då Källan är ett
neutralt och fint namn. Vidare anser vi att kommunen inte skall använda
politiska symboler som namn inom skola och barnomsorg. Då regnbågen
idag används som politiskt laddad symbol är Källan att föredra.

Beslutet skickas till
Barn och utbildningsförvaltningen, förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/287.60

Smolmarks skola
Verksamhetschefen för barn och utbildning har fått i uppdrag att utreda
konsekvenserna av att stänga Smolmarks skola och flytta eleverna till
Nordmarkens skola. Förslaget baseras på i huvudsak två grunder;
elevutvecklingen och kravet på behöriga lärare, vilket är en förutsättning för
hög kvalitet i undervisningen för våra elever.
Svensk skola ska ge alla elever samma chans att lyckas – oavsett bakgrund
och förutsättning, det står i skollagen. Det är viktigt eftersom det påverkar
unga människors möjligheter senare i livet. Skillnader i tillgång till bra
utbildning i skolan leder till skillnader i livsvillkor och möjligheter senare i
livet.
Då verksamheten ser att elevunderlaget framöver inte motsvarar de krav som
ställs på en likvärdig skola med god kvalitet, där alla barn har rätt till flera
klasskamrater och behöriga lärare, måste beslut om stängning av skolan vara
prioriterat.
Smolmarks skola föreslås därför stängas efter vårterminens slut 2020.
Antalet elever beräknas då att vara ca 25. Eleverna bereds plats i ordinarie
klasser på Nordmarkens skola. De barn som har behov av skolbarnsomsorg
erbjuds plats på den aktuella skolans fritidshem. Det gäller även
för-skoleklass.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 154
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 136
Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-11 § 37
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2019-05-20
Konsekvensbeskrivning 2019-05-20
Yrkanden
Jonas Ås (KD), Mikael Olsson (M), Robin Olsson (M) och Börje Liviken
(M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Tony Nilsson (MP), Daniel Schützer (S), Anette Eriksson (C) och Thord
Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Ås (KD) med
fleras yrkande om avslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Forts § 139
Omröstning begärs och verkställs enligt följande propositionsordning: JA för
kommunstyrelsens förslag och NEJ för Jonas Ås (KD) med fleras yrkande
om avslag.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 19 röster för JA, och 13 röster för NEJ, samt
1 avstår.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att stänga Smolmarks skola efter
vårterminens slut 2020. Eleverna bereds plats på Nordmarkens skola.
2. Eleverna har sin hänvisade skola till Smolmarks skola läsåret 2019/2020
men skolskjutsarna ska anpassas så att vårdnadshavaren kan ansöka om
skolskjuts i mån av plats till Nordmarkens skola 2019/2020.
Avståenden
Mikael Strifors (SD) avstår.
Reservationer
Samtliga ledamöter från KD, M och L samt SD reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande och lämnar följande reservation:
Undertecknade ledamöter reserverar sig härmed mot förslaget att om att
lägga ned Smolmarks skola.
Vi anser att det är en grundläggande och social service att ha skolor och
förskolor i alla kommundelar och en förutsättning för kommunens framtid.
Skolan är mycket viktig för tryggheten för våra barn, för kommunens
attraktionskraft, planerad expansion och är en av de sista naturliga
mötesplatserna i byarna. Nedläggningar är sällan positiva utan hämmar
expansion.
Bygdeskolorna har för oss ett unikt värde i att erbjuda en levande landsbygd
där barnfamiljer med fördel kan bosätta sig i hela vår kommun, något som
Årjängs kommun eftersträvar. De mindre bygdeskolorna erbjuder dessutom
ett alternativ till de större skolorna. En elevgrupp som stadigt ökar är elever i
behov av särskilt stöd och extra anpassningar, vilka behöver en lugn
studiemiljö i mindre grupper. En elev som inte får hjälp tidigt i skolåldern,
för med sig en merkostnad för kommunen under hela sin skolgång.
Enligt de styrdokument som vi huvudmän måste förhålla oss till, har vi krav
på oss att kunna erbjuda våra elever alternativa möjligheter att nå
kunskapsmålen genom att erbjuda praktisk, konkret och teoretisk
undervisning enligt LGR 2011 så långt det är möjligt och längre (Skollagen,
3§. Kap 3).
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Forts § 139
Vi anser att man bör ha i åtanke att vid vikande elevunderlag finns
alternativa lösningar framför att föreslå nedläggning. Tidigare beslut kring
antal elever i förskoleklass har bidragit till en snabb urholkning av
elevunderlaget. Vi vill poängtera att vår ståndpunkt kring bygdeskolorna
kvarstår och att vi av den anledningen yrkade avslag till förslaget.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Barn och utbildning, förvaltningsekonom Bun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/277.15

Solcellsanläggning Hämnäs bygdegård, Karlanda
Jordbrukare-Ungdoms byggnadsförening
Karlanda Jordbrukare- Ungdoms byggnadsförening i Hämnäs bygdegård har
lämnat in en ansökan gällande kommunalt investeringsstöd för att uppföra en
solcellsanläggning för elproduktion, med placering på samlingslokalens tak.
I samband med installationen ska också lokalens yttertak bytas ut.
Föreningen kommer att ansöka om pengar från Boverket (stöd till allmänna
samlingslokaler) vilket om det beviljas, skulle ge 50 % täckning av
kostnaderna. Föreningens egna insats beräknas till 20 %. En förutsättning för
ett positivt handläggande av Boverket är att Årjängs kommun går in och
täcker 30 % av kostnaden vilket motsvarar 403 352 kronor.
Karlanda Jordbrukare- Ungdoms byggnadsförening ansökte under 2018 om
kommunalt investeringsstöd vilket kommunstyrelsen beviljade under
förutsättning att Boverket beviljade medel, dock avslog Boverket ansökan
varför en ny ansökan planeras lämnas in.
Kostnadskalkylen för projektet har ökat med 9 % jämfört med tidigare
ansökan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 155
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 137
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-08-14
Ansökan från Karlanda Jordbrukare- Ungdoms byggnadsförening
2019-06-11
Kommunstyrelsen 2018-10-17 § 164
Yrkanden
Lars Gustafsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ramförstärkning till kommunstyrelsen med 403 tkr, från 107 751 tkr till
108 154 tkr, för 2020, under förutsättning att Boverket beviljar föreningens
ansökan.
2. Medel om 6160 tkr disponeras från resultatutjämningsreserven för 2020.
Jäv
Lena Svensson (S) anmäler jäv.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Forts § 140
Beslutet skickas till
Kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/264.10

Ny Motion - Hastighetsbegränsning under skoltid
Liberalerna har skrivit en motion med anledning av ökad trafik med hög
hastighet på vägarna runt Årjängs gymnasieskola och Nordmarkens skola.
Skolungdom ska kunna promenera eller cykla till skolan utan att känna sig
oroliga.
Liberalerna föreslår en tillfällig hastighetssänkning förbi skolorna, från 50
km/h till 30 km/h under skoltid, samt den tid då det är flest barn i rörelse till
och från skolan. En tryggare väg till skolan kan även innebära minskade
biltransporter till och från skolan.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-05-27
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/263.10

Ny Motion - Besöksmålet Båstnäs Bilkyrkogård
Liberalerna har lämnat en motion angående Besöksmålet Båstnäs
Bilkyrkogård, som ligger i Västra Fågelvik, på privatägd mark. Båstnäs
Bilkyrkogård med cirka 1000 veteranbilar av många årsmodeller och
fabrikat är idag troligen ett av Årjängs mest kända besöksmål.
Liberalerna anser att Årjängs kommun bör ta sitt ansvar tillsammans med
ägarfamiljen och skapar en kringmiljö med informationstavla samt en toalett
för besökande i området, av motsvarande slag som finns i anslutning till
vindskydd i kommunen för att förhindra sanitära olägenheter i området.
Beslutsunderlag
Motion inlämnad 2019-05-27
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/311.10

Nytt Medborgarförslag - Victor Sjöström-museum
Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag att skapa ett museum kring
filmskaparen Victor Sjöström, som är född i Årjäng. Förslagsställaren menar
att ett museum säkerligen skulle locka filmentusiaster och filmhistoriker från
hela världen, då Victor Sjöström varit verksam inom Hollywoods
filmindustri. Lokaler finns i det före detta biblioteket, som står tomt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2019-08-06
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/324.10

Nytt Medborgarförslag - Debitering maxtaxa för
kommunens rehabilitering
Ett medborgarförslag har inlämnats från personalen på kommunens Rehab,
angående kostnaden för rehabilitering och träning för kommunens patienter.
Maxtaxan i kommunens rehabilitering är 2.089 kr/månad, med tillägg för
resor m m, medan taxan för träning på vårdcentralen ligger på 1.150 kr/år.
Personalen på Rehab befarar att det höga priset för träning kan leda till ökat
hjälpbehov, och att personer på grund därav inte kan bo kvar i sitt hem.
Förslaget är att kommunen sänker priset per behandling, som idag är 200 kr.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommet 2019-08-23
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/342.10

Nytt Medborgarförslag - Samarbete mellan kommunen
och privata aktörer inom stöd och omsorgs verksamhet
Ett medborgarförslag som innebär att kommunens stöd och
omsorgsverksamhet bör samarbeta med privata aktörer i kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2019-09-01
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsens beredning.
Beslutet skickas till
KS beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2018/466.40

Val av representant i Värmlands läns kalkningsförbund
för kalkning av sjöar och vattendrag i Årjängs kommun
Årjängs kommun ansökte i februari 2019 om medlemskap i Värmlands läns
kalkningsförbund.
Förbundet är ett kommunalt förbund och har för verksamheten en direktion
som består av en ledamot från varje kommun. Förordnandet följer de
riksdags och kommunalval som sker vart 4:e år. Det är kommunfullmäktige i
varje kommun som väljer ledamöterna till direktionen. Det finns också ett
presidium bestående av 3 ledamöter (Ordförande 1:e och 2:e vice
ordförande) som väljs av direktionen.
Kommunfullmäktige i Årjängs kommun skall därför välja ledamöter till
direktionen för kalkningsförbundet. En ledamot samt en ersättare skall
väljas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-04 § 156
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 138
Bygg- och miljönämnden 2019-06-12 § 77
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-05-02
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser väljs Henrik Wiig
Pettersson (S) som ordinarie ledamot i Värmlands läns kalkningsförbund med Kermith Andersson (M) som ersättare.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef och nämndsekreterare Bygg o miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/322.11

Entledigande uppdrag ledamot och vice ordförande
bygg och miljönämnden, Bertil Andersson (C)
Ledamot och vice ordförande i bygg och miljönämnden, Bertil Andersson
(C), begär entledigande från sina uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande
Kommunfullmäktiges beslut
Begäran om entledigande från Bertil Andersson (C) godkänns.
Beslutet skickas till
Ledamot, registrator, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/70.00

Val av ny ledamot i bygg och miljönämnden
Bertil Andersson (C) har entledigats från sina uppdrag som ledamot och vice
ordförande i bygg och miljönämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ledamot utses:
Bengt-Åke Karlsson (C)
Till ny ersättare utses:
Roger Eriksson (C)
Beslutet skickas till
Ledamot, registrator, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/322.11

Val av vice ordförande i bygg och miljönämnden
Vice ordförande i bygg och miljönämnden, Bertil Andersson (C) har
entledigats. Ny vice ordförande ska utses:
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny vice ordförande i bygg och miljönämnden utses:
Bengt Åke Karlsson (C)
Beslutet skickas till
Ledamot, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/313.11

Entledigande uppdrag ersättare stöd och
omsorgsnämnden, Inger Lennartsson (S)
Inger Lennartsson (S) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
stöd och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2019-08-07
Kommunfullmäktiges beslut
Inger Lennartssons begäran om entledigande godkänns.
Beslutet skickas till
Ledamot, registrator, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/70.00

Val av ersättare i stöd och omsorgsnämnden
Ersättaren Inger Lennartsson (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag.
Ny ersättare ska utses.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande
Kommunfullmäktiges beslut
Till ny ersättare i stöd och omsorgsnämnden utses:
Annelie Heed (S)
Beslutet skickas till
Ledamot, registrator, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/70.00

Nya inkomna ärenden
En redovisning av inkomna ärenden har sänts ut till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2014/90.21

Detaljplan för Töcksmarks Bön 1:226 (Källhultets
industriområde)
Detaljplan för Töcksmarks-Bön 1:226 mfl har varit ute på granskning 3
mellan den 2018-03-09 till och med 2018-04-06. Under denna tid har samråd
skett med berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen
samt berörda sakägare och andra med väsentligt intresse av planen.
Underrättelse om vart granskningshandlingar finns har skickats ut till ovan
nämnda, vilka har beretts tillfälle att yttra sig över upprättat
detaljplaneförslag.
Under den andra granskningstiden har totalt fyra (4) skriftliga yttranden
inkommit. Inkomna synpunkter behandlar förtydliganden kring
dagvattenhanteringen i området för att minska riskerna för E18 samt trafiken
på befintlig in- och utfart (Källhultsvängen). Länsstyrelsen har ej inkommit
med yttranden. Trafikverket behöver upprätta ett avtal med kommunen
angående den nya in- och utfarten.
Inkomna synpunkter föranleder förtydliganden kring dagvatten och utfarter
mot E18. Bygg och miljönämnden godkände handlingarna 2 maj 2018 § 50.
Inför ett slutligt antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige har Årjängs
kommun inväntat avtalsförslag från Trafikverket avseende en ny anslutning
till E18. Avtalsdiskussionen har dragit ut på tiden, och Trafikverket har för
avsikt att stänga befintlig infart från E18 innan den nya infarten kan
garanteras tas i bruk. Årjängs kommun kan inte acceptera ett sådant upplägg
utifrån de befintliga verksamheternas tillgänglighet, varför föreslaget område
(LOKALGATA) föreslås undantas från antagande.
Med dessa justeringar så bedömer förvaltningen att planen kan antas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-09-30 § 159
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30 § 139
Kommunstyrelsen 2019-06-04 § 90
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 § 89
Verksamhetschef samhällsbyggnad och kommunarkitektens tjänsteskrivelse
2018-05-16
Planbeskrivning – antagandehandling
Plankarta – antagandehandling
Utlåtande 3
Bygg och miljönämnden 2018-05-02 § 50
Forts
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Forts § 153
Yrkanden
Daniel Schützer (S), Mikael Olsson (M) och Lars Gustafsson (L) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Töcksmarks Bön 1:226, antas.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekt, verksamhetschef samhällsbyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Dnr KS 2019/248.11

Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen har utsett ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för
Liberalerna från och med 29 juni 2019.
Ny ledamot: Robin Karlsson (L)
Ny ersättare: Magnus Andreasson (L)
Avgången ledamot: Jessica Danielsson
Beslutsunderlag
Beslut från Länsstyrelsen Värmland 2019-06-29
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner informationen.
Beslutet skickas till
Registrator, nämndsekreterare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-30

KS 2019/7.10

Omröstningslista
§ 125
Beslutande

Ja

Katarina Johannesson, Ordförande (C)
Daniel Schützer (S)
Kristina Kristiansson (S)
Mikael Strifors (SD)
Börje Liviken (M)
Jonas Ås (KD)
Thord Andersson (C)
Lars Gustafsson (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Anette Eriksson (C)
Inger Digrell (S)
Mårten Karlsson (S)
Kent Norman (C)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Siv Ögren (S)
Hans Karlsson (S)
Gertrud Berglund (KD)
Robin Karlsson (L)
Mikael Olsson (M)
Payman Garmiani (S)
Johnny Brustuen (SD)
Henrik Wiig Pettersson (S)
Liselott Wignell (C)
Lena Svensson (S)
Johanna Moheim (SD)
Anders Västsäter (KD)
Allan Spets (C)
Märta Ruus (S)
Björn Karlsson (S)
Kerstin Andersson (KD)
Robin Olsson (M)
Lars-Göran Larsson (KD)
Tony Nilsson (MP)
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