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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-15

KS 2020/27.01

Plats och tid

Aulan, Nordmarkens skola, 15 juni kl. 19.00–22.00
Ajournering kl. 20:10-20:30

Beslutande

Katarina Johannesson, Ordförande (C)
Gunilla Svantorp, 1:a v ordförande (S)
Bengt-Olof Lorentzon, 2:a v ordförande (KD) jäv §79
Daniel Schützer (S)
Mikael Strifors (SD)
Börje Liviken (M)
Jonas Ås (KD)
Thord Andersson (C)
Lars Gustafsson (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Agneta Nilsson (KD)
Torgny Sjögren (S)
Anette Eriksson (C)
Torbjörn Lindskog (M)
Stefan Moberg (KD)
Inger Digrell (S)
Kent Norman (C)
Siv Ögren (S)
Gertrud Berglund (KD)
Robin Karlsson (L)
Rolf Emanuelsson (C)
Payman Garmiani (S)
Johnny Brustuen (SD)

Justeringens plats och tid

1 (27)

2020-06-17 kl. 16:00

forts
Paragrafer

69 - 85

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Katarina Johannesson
Justerare

Torbjörn Lindskog

Henrik Wiig Pettersson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Birgitta Schmidt

Datum då anslaget tas ned

2020-07-09
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Henrik Wiig Pettersson (S)
Lennart Nilsson (KD)
Liselott Wignell (C)
Mogens Nielsen (KD), ersättare
Lena Svensson (S), ersättare
Märta Ruus (S), ersättare
Björn Karlsson (S), ersättare
Agneta Eklund (S), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Tony Nilsson (MP), ersättare
Övriga närvarande

Justerandes sign

2 (27)

Birgitta Evensson, Kommunchef
Linda Sydengen, Verksamhetschef ekonomi
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande ändring:
Punkt 17 utgår.

Justerandes sign
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Dnr KS 2020/70.00

Meddelanden
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, protokoll 200511, kommer att publiceras digitalt.

Justerandes sign
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KS 2020/27.01

Dnr KS 2020/70.00

Information från BÅDESÅ
Helene Ohlsson, Arbetsförmedlingen, lämnar redovisning angående
Samordningsförbundet BÅDESÅ, som omfattar kommunerna Bengtsfors,
Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng.
Övergripande mål och syfte:
Stötta individer i behov av samordnad rehabilitering till:
•ökad delaktighet •förbättrad livssituation •egen försörjning
Samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den
enskilde.
Samverkan bedrivs i fyrpartsamverkan mellan olika myndigheter;
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Regioner och kommuner inom samma
geografiska område.
RESULTAT 2019:
- 204 deltagare redovisade med personnummer och namn i det gemensamma
uppföljningssystemet SUS.
- 79 avslutade personer i insatser där 56 gått till arbete/studier
- 586 deltagare som registrerats för insatser, som på ett eller annat sätt
kommit i kontakt med aktiviteter som förbundet helt eller delvis finansierat
under 2019.
Kompetensutveckling och samverkansaktiviteter har berört 345 medarbetare
vid våra myndigheter.
Mål: stegförflyttning hos individen mot en ökad arbetsförmåga eller når egen
försörjning helt eller delvis.
Förbundsmål: ge samverkan en struktur o legitimitet, eftersträva deltagande
på olika samverkansnivåer och starta utvecklingsinsatser i kommunerna.

Justerandes sign
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Dnr KS 2019/236.12

Information om arbetet med varumärkesplattform och
grafisk profil
Gabriella Alström, kommunikationsansvarig inom Årjängs kommun,
redovisar hur arbetet med ny varumärkesplattform och grafisk profil
fortskrider. Utvecklingsarbetet beräknas fortgå under kommande
treårsperiod.

Justerandes sign
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§ 73

Kommunchefen informerar
Kommunchefen informerar om nuläget beträffande
Covid-19
Än så länge har vi inga bekräftat smittade av Covid-19 i Årjängs kommun,
trots att det sker en ökad provtagning i länet, i första hand av brukare och
personal inom vårdområdet.
Vi har skyddsutrustning för de kommande 4 månaderna förutsatt nuvarande
förhållanden.
En kampanj i samarbete mellan RV, LST och kommunerna i länet pågår i
medierna om vikten av att fortsätta vara försiktig ”håll i, håll ut, håll
avstånd”.
Barnbokslut
Kommunfullmäktige har beslutat om en ”Policy för barnkonventionen –
Barnets rättigheter i Årjängs kommun”.
Varje år ska alla nämnder följa upp och redovisa på vilket sätt man beaktat
barnkonventionen och det kommunstyrelsen som ansvarar för en
sammanställning i ett barnbokslut.
Kvalitetsutvecklare för barn och ungas hälsa har sammanställt 2019 års
Barnbokslut i ett bildspel.
Kommunchefen önskar alla en fin sommar!

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-15

KS 2020/27.01

Dnr KS 2020/33.00

Barnbokslut för Årjängs kommun 2019
Kommunfullmäktige tog beslut om ”Policy för barnkonventionen – Barnets
rättigheter i Årjängs kommun” den 22 juni 2016. Policyns syfte är att
implementera barnkonventionen i Årjängs kommuns verksamheter så att
attityder, arbetssätt och förhållningssätt gentemot det enskilda barnet har sin
grund i barnkonventionen och att säkerställa att beslutsfattande sker i
enlighet med barnets bästa. Målet med policyn är att barnperspektivet blir
beaktat vid alla beslut och att det framgår av beslut som rör barn och unga att
barnperspektivet har beaktats. Barn och unga ska få möjligheter till
inflytande och vara en del av beslutsprocesser i frågor som berör barns
vardag.
Varje nämnd ska årligen följa upp och redovisa i årsredovisningen på vilket
sätt man beaktat barnkonventionen. Kommunstyrelsen ansvarar för att
uppföljningen sammanställs i ett särskilt barnbokslut.
Kommunfullmäktige tar del av redovisat dokument samt bildspel om
implementering av barnkonventionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 86
Kvalitetsutvecklaren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-05-13
Barnbokslut dat 2020-05-11
Kommunfullmäktiges beslut
Barnbokslut för 2019 antas.
Beslutet skickas till
Kvalitetsutvecklare

Justerandes sign
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KS 2020/27.01

Dnr KS 2020/140.04

Tertialrapport 2020-04-30- Årjängs kommun
Prognos på helår visar ett resultat på +5,4 mkr. Det är 0,4 mkr sämre än
budget. I prognosen ingår resultateffekt avseende marknadsvärdering av
kommunens finansiella omsättningstillgångar per 2020-04-30.
Marknadsvärdet på kommunens värdepapper är vid avstämningen den
200430 -7,5 mkr lägre i jämförelse med värdet vid årsskiftet.
Nämnderna visar en avvikelse mot budget med -7,2 mkr. Avvikelse mot
budget återfinns på Barn och utbildningsnämnden med -3,8 mkr, Stöd och
omsorgsnämnden med -1,4 mkr, Bygg och miljönämnden med -1,1 mkr och
Kommunstyrelsen med -0,9 mkr.
Nämndernas negativa avvikelser, förutom inom Barn och
utbildningsnämnden, beror på beslutade åtgärder och övriga ekonomiska
effekter på grund av Covid-19.
Skatteintäkter och statsbidrag förväntas öka med 7,1 mkr jämfört med
budget. Främsta orsaken är att vi är fler invånare samt utökning av
statsbidrag. Prognosen är dock osäker och förutsätter en relativt snabb
ekonomisk återhämtning som tar sin början under 3:e kvartalet.
Finansiella kostnader förväntar bli +4,8 mkr bättre än budget på grund av det
fortsatt låga ränteläget. Finansiella intäkter förväntas bli -6,7 mkr.
Kommunens värdepapper värderas lägre än vid årsskiftet och ingår i
prognosen för finansiella intäkter med -7,5 mkr.
Kommunen har investerat för 36 mkr fram till och med 200430. Årsbudgeten
inklusive ombudgetering från förra året är på 134 mkr. Förväntningen är att
det under resterade del av året kommer att investeras som planerat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 82
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 82
Kommunchefen och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2020-05-18
Tertialrapport 2020-04-30
Förslag till revidering av budget
Forts

Justerandes sign

11 (27)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-15

KS 2020/27.01

Forts §75
Kommunfullmäktiges beslut
Tertialrapport 2020-04-30 Årjängs kommun godkänns med följande tillägg:
1. Intäkter skatter och statsbidrag ökas med 7 miljoner kronor.
2. Barn- och utbildningsnämnden förstärks med 3 miljoner kronor.
3. Stöd- och omsorgsnämnden förstärks med 2 miljoner kronor.
4. Bygg- och miljönämnden förstärks med 1,1 miljoner kronor.
5. Kommunstyrelsen förstärks med 0,9 miljoner kronor.
6. Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25 om ökade kostnader för
marknadsföringsåtgärder på 2,0 mkr revideras kommunens årsprognos från
5,4 mkr till 3,4 mkr.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ekonomi, kommunchef

Justerandes sign
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Diarienummer

2020-06-15

KS 2020/27.01

Dnr KS 2020/73.04

Budget 2021-2023 Årjängs kommun
I enlighet med beslutad tidsplan ska budgetberedningen vid mötet den 27
maj lämna förslag på driftsplan 2021-2023, resultatplan 2021-2023, låneram
2021-2023, skattesats 2021 samt finansiella och verksamhetsmässiga mål
2021.
Följande justering har gjorts efter beslut om preliminära ramar:
- Ny skatteprognos från april är inkluderad
- reviderad investeringsbudget för förskola Töcksfors
Resultaten är preliminärt;
2021= 12,5 mkr (2,0 % av summa skatter/statsbidrag)
2022= 16,3 mkr (2,5 % av summa skatter/statsbidrag)
2023= 17,1 mkr (2,6 % av summa skatter/statsbidrag).
Invånarantal är preliminärt;
2021= 10 000
2022= 10 000
2023= 10 100
Investeringsbudget är preliminärt;
2021= 54,4
2022= 12,6
2023= 8,5
Låneram är preliminärt;
2021= 294 mkr
2022= 249 mkr
2023= 198 mkr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 83
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 83
Majoritetens (Mittensamarbetet S, C, och MP) budgetförslag 2020-05-27
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-05-27
Budgetdokument 2021 med flerårsplan 2022-2023
Forts

Justerandes sign
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Forts § 76
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar, med bifall av Anette Eriksson (C) och Tony
Nilsson (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag (majoritetens förslag) till
budget för 2021-2023.
Jonas Ås (KD) yrkar, med bifall av Robin Olsson (M) och Mikael Strifors
(SD), på att ärendet återremitteras för att invänta fakta och trovärdiga
prognoser i cononapandemins fotspår.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om återremiss mot frågan att ärendet ska avgöras
idag, och finner att frågan ska avgöras idag.
Omröstning begärs med följande propositionsordning: JA till att ärendet ska
avgöras idag, och NEJ till yrkandet om återremiss.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med röstsiffrorna 19 JA och 14 NEJ vilket betyder
beslut om återremiss.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar genom minoritetsåterremiss, att återremittera
budgetärendet.

Protokollsanteckning
Robin Olsson (M) lämnar en skriftlig protokollsanteckning.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-15

KS 2020/27.01

Dnr KS 2017/413.10

Svar Medborgarförslag - Gränsposteringen vid Hån
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Årjängs kommun ska
ta ett större ansvar för passagen i Hån och att man kontaktar Trafikverket för
att få till en upprustning av rastplatsen.
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 hade
ändrats och att det fanns rastplats för trafikanterna i de båda kommunerna.
Numera finns en väl utbyggd rastplats i Trollbergstjärn i Marker kommune,
cirka 15 km från gränsen och i Töcksfors är idag två stora köpcentra
etablerade med möjlighet att stanna vid.
Kontakts har tagits med nuvarande ägare till området och platsbesök har
gjorts av samhällsbyggnadschef och bygglovshandläggare. Efter att
medborgarförslaget skrevs har fastigheten bytt ägare och området städats
upp. Vid platsbesöket kunde konstateras att gamla möbler och papperskorgar
tagits bort och området var rent och snyggt. Ett trädäck för uteservering höll
på att spikas och planer finns även för en glasad veranda för turister. Även
ett nytt företag har etablerat sig på platsen och marken är nu hårdgjord med
asfalt samt stenmurar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 77
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 75
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-05-11
Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 125
Kommunstyrelsen 2019-09-30 § 134
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-21 § 116
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-05-21
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
Forts
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Forts §77
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad, förslagsställaren
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-15

KS 2020/27.01

Dnr KS 2015/181.20

Planbesked/detaljplan Strand 1:81, Sommarviks
camping
2015 gavs av kommunstyrelsen positivt planbesked för att göra en ändring
av gällande detaljplan för Strand 1:81, Sommarviks Camping. Samråd och
granskning har nu genomförts och planarbetet omstartas genom att en helt ny
detaljplan har tagits fram och ska samrådas.
Planen sändes ut för samråd enligt standardplanförfarande enligt PBL
2010:900 mellan 2019-06-26 till 2019-08-16. Under denna tid skedde
samråd med berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk,
länsstyrelsen samt berörda sakägare och andra med väsentligt intresse av
planen.
Under den samrådstiden har totalt åtta (8) skriftliga yttranden inkommit.
Samrådsredogörelsen som togs fram inför granskningsskedet redovisar de
skriftliga synpunkterna som har inkommit samt kommunens kommentarer.
Inkomna synpunkter, framförallt Länsstyrelsens synpunkter, har lett till vissa
justeringar och förtydliganden av planen inför granskning.
Planen har ställts ut för granskning under tiden 2019-11-12 till och med
2019-12-03. Under granskningstiden har totalt sex (6) skriftliga yttranden
inkommit. Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga synpunkterna som
har inkommit samt kommunens kommentarer. Inkomna synpunkter,
framförallt Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter, har lett till vissa
justeringar och förtydliganden av planen inför antagande. Under
granskningstiden har inga yttranden inkommit från de privatpersoner som
yttrat sig under samrådet.
Förvaltningen bedömer att planhandlingarna med gjorda ändringar enligt
granskningsutlåtandet nu är redo att antas enligt PBL 5 kap 27§.
För mer information, se beslutsunderlagen.

Forts
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Forts §78
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 78
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 77
Bygg- och miljönämnden 2020-03-25 § 21
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2020-03-04 § 17
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2020-02-07
Granskningsutlåtande Detaljplan för Sommarviks camping, Strand 1:44 och
1:81 samt del av Strand s:2
Plankarta för Detaljplan för Sommarviks camping, Strand 1:44 och 1:81
samt del av Strand s:2 – antagandehandling
Planbeskrivning för Detaljplan för Sommarviks camping, Strand 1:44 och
1:81 samt del av Strand s:2 – antagandehandling
Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplanen för Strand 1:81, Sommarviks camping antas.
2. Del av förslag till utvidgning av stadsplanen för Årjäng, Sommarviks
fritidsområde (17-H-933) 1974-04-19, upphävs.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekten
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§ 79

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-15

KS 2020/27.01

Dnr KS 2017/128.20

Planbesked Töcksfors shoppingcenter
2015 gavs av kommunstyrelsen positivt planbesked för att ändra gällande
detaljplan för Töcksfors shoppingcenter för att medge handel och bilvård i
källarvåningen (KS 2015-11-11 § 212). Planarbetet påbörjades aldrig och
2017 inkom Olav Thon-gruppen med en ytterligare ansökan om planbesked
för att bland annat utreda om möjligheter finns att i begränsad omfattning
möjliggöra för en utveckling av handelsplatsen, att bygga på prickad mark,
bekräfta pågående markanvändning samt ersätta de för området gällande
detaljplanerna med en ny uppdaterad detaljplan.
Planen har ställts ut för granskning under tiden 2019-09-20 till och med
2019-10-20. Under granskningstiden har totalt sex (6) skriftliga yttranden
inkommit. Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga synpunkterna som
har inkommit samt kommunens kommentarer. Inkomna synpunkter,
framförallt Länsstyrelsens och Lantmäteriets synpunkter, har lett till vissa
justeringar och förtydliganden av planen inför antagande.
Förvaltningen bedömer att planhandlingarna med gjorda ändringar enligt
granskningsutlåtandet nu är redo att antas enligt PBL 5 kap 27§.
För mer information, se beslutsunderlagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 78
Bygg- och miljönämnden 2020-03-25 § 22
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2020-03-04 § 18
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse 2020-02-24
Granskningsutlåtande till Detaljplan för Töcksfors Shoppingcenter,
Töcksmarks-Bön 1:429 m.fl.
Plankarta för Detaljplan för Töcksfors Shoppingcenter, Töcksmarks-Bön
1:429 m.fl. – antagandehandling
Planbeskrivning för Detaljplan för Töcksfors Shoppingcenter,
TöcksmarksBön 1:429 m.fl. PM
Dagvattenutredning Töcksfors Shoppingcenter, AFRY februari 2020 –
leveranshandling
Forts
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Forts §79
Kommunfullmäktiges beslut
1. Detaljplanen för del av fastigheten Töcksmarks Bön 1:429, Töcksfors
Shoppingcenter, antas.
2. Del av Detaljplan för Gränsanläggning m m Töcksfors fastigheten
Töcksmarks-Bön 1:161 m.fl. (1765-P90_10) från 1990, upphävs.
Jäv
Bengt-Olof Lorenzon deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Kommunarkitekten
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Sammanträdesdatum
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2020-06-15

KS 2020/27.01

Dnr KS 2020/126.70

Rapport, gynnande ej verkställda beslut 2020
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 ska till kommunfullmäktige rapportera
detsamma.
Under första kvartalet 2020 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Vilket
medför, ingen rapportering till IVO.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 87
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 87
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-05-06 § 34
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2020-05-06
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten Stöd och
omsorg i Årjängs kommun, inte har några gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader, första kvartalet 2020.
Beslutet skickas till
Socialt ansvarig samordnare
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2020-06-15

KS 2020/27.01

Dnr KS 2019/347.70

Gemensam granskning av samverkan kring psykisk
ohälsa bland äldre, Kommunrevisionen
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Värmland
samt revisorerna i de värmländska kommunerna genomfört en granskning av
samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om Region Värmland och kommunerna har inrättat
ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre med
psykisk ohälsa. Rapporten innehåller 6 st. rekommendationer till Årjängs
kommun hur arbetet kring denna målgrupp kan förbättras.
Förvaltningen lämnar svar efter varje rekommendation.
Förvaltningen för stöd- och omsorg har analyserat rapporten och har lämnat
förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 89
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27 § 89
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-05-06 § 32
PwC revisionsrapport (Årjängs kommun)
PwC revisionsrapport (huvudrapport)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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Dnr KS 2019/405.29

Principbeslut Simhallen
Samhällsbyggnadsavdelningen har tidigare fått ett uppdrag att påbörja
arbetet med framtida simhall i Årjängs kommun.
Samhällsbyggnadsavdelningen tillsammans med simhallsgruppen har tittat
på olika alternativ till ombyggnation alternativt nybyggnation av en simhall
och det fanns tre olika förslag gällande placeringen av nya simhallen.
Simhallsgruppen föreslår att gå vidare med att en ny simhall skall placeras
och ersätta den befintliga simhallen.
Förstudie och programhandling finns nu färdigt och framtaget utifrån olika
krav och verksamhetsbehov.
Förstudie och programhandling finns nu färdigt och framtaget utifrån olika
krav och verksamhetsbehov.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-06-03 § 90
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 91
Samhällsbyggnadschefen och fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse
2020-06-02
Förstudie och programhandling Årjäng badhus, Sweco
Protokoll från simhallsgruppens möte 2020-06-02
Kommunstyrelsens beslut daterad 2019-10-16
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar, med bifall av Anette Eriksson (C), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Robin Olsson (M) yrkar, med bifall av Jonas Ås (KD) och Mikael Strifors
(SD), på att ärendet återremitteras för vidare utredning och komplettering av
underlag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ska avgöra frågan idag.
Omröstning begärs och verkställs i enlighet med följande propositionsordning, JA till att ärendet ska avgöras idag och NEJ för återremiss.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 19 röster för JA och 14 röster för NEJ.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

Justerandes sign

23 (27)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 83

Sammanträdesdatum
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KS 2020/27.01

Dnr KS 2020/70.00

Redovisning av ej avslutade motioner 2020
Kommunfullmäktige tar del av redovisning av ej avslutade motioner 2020.
Beslutsunderlag
Redovisning
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-15

KS 2020/27.01

Dnr KS 2020/70.00

Nya inkomna ärenden
Kommunfullmäktige tar del av redovisning av nya inkomna ärenden.
Beslutsunderlag
Redovisning
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.
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§ 85

Avslutning
Ordföranden Katarina Johannesson tackade kommunfullmäktige för vårens
arbete och tillönskade alla en trevlig sommar.
Vice ordförande Gunilla Svantorp framförde sommarhälsningar till
ordföranden och övriga deltagare.
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Omröstningslista
§ 76
Beslutande

Ja

Katarina Johannesson, Ordförande (C)
Gunilla Svantorp, 1:a v ordförande (S)
Bengt-Olof Lorentzon, 2:a v ordförande (KD)
Daniel Schützer (S)
Mikael Strifors (SD)
Börje Liviken (M)
Jonas Ås (KD)
Thord Andersson (C)
Lars Gustafsson (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Agneta Nilsson (KD)
Torgny Sjögren (S)
Anette Eriksson (C)
Torbjörn Lindskog (M)
Stefan Moberg (KD)
Inger Digrell (S)
Kent Norman (C)
Siv Ögren (S)
Gertrud Berglund (KD)
Robin Karlsson (L)
Rolf Emanuelsson (C)
Payman Garmiani (S)
Johnny Brustuen (SD)
Henrik Wiig Pettersson (S)
Lennart Nilsson (KD)
Liselott Wignell (C)
Mogens Nielsen (KD)
Lena Svensson (S)
Märta Ruus (S)
Björn Karlsson (S)
Agneta Eklund (S)
Robin Olsson (M)
Tony Nilsson (MP)

X
X

Totalt

19
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