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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-26

KS 2020/29.01

Plats och tid

Aulan, Nordmarkens skola, 26 oktober kl.19.00–21.15

Beslutande

Katarina Johannesson, Ordförande (C)
Gunilla Svantorp, 1:a v ordförande (S)
Bengt-Olof Lorentzon, 2:a v ordförande (KD)
Daniel Schützer (S)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Kristina Kristiansson (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)
Mårten Karlsson (S)
Kent Norman (C)
Siv Ögren (S), jäv §121
Gertrud Berglund (KD)
Rolf Emanuelsson (C), jäv §121,123
Payman Garmiani (S)
Johnny Brustuen (SD)
Henrik Wiig Pettersson (S)
forts nästa sida

Justeringens plats och tid

2020-10-29 kl. 07:00

Paragrafer

111 - 128

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Katarina Johannesson
Justerare

Torbjörn Lindskog

Henrik Wiig Pettersson
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Lennart Nilsson (KD)
Liselott Wignell (C)
Lena Svensson (S), ersättare
Märta Ruus (S), ersättare
Björn Karlsson (S), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Lars-Göran Larsson (KD), ersättare
Tony Nilsson (MP), ersättare
Therese Gustafsson (L), ersättare
Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Linda Sydengen, Verksamhetschef ekonomi
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Holger Eriksson, Kommunrevisor
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§ 111

Information om Fritidsbanken
David Mattiason, verksamhetsledaren för Fritidsbanken, informerar om idén
och införandet av Fritidsbanken, som startade i Deje i Forshaga kommun,
som en slags ”idrottsbibliotek”. Idén är att vem som vill kan låna
sportutrustning för att utöva eller prova på idrotter, eller delta i skolans
idrottsdagar.
Starten var 2012, efter initiativ av en diakon i svenska kyrkan. 2013 var
första Fritidsbanken igång i Deje.
Konceptet -Alla får låna, -Allt är gratis, -Återbruk av utrustning, har blivit
en succé och Fritidsbanken finns nu på 102 platser i landet, i 92 kommuner.
Vid Idrottsgalan 2020 mottogs priset för ”Årets Peppare”.
David berättade om målen, att nå flera invånare, minska stillasittande och
stimulera till ökad fysisk aktivitet, även bland grupper som vanligtvis inte
idrottar, som till exempel seniorer och befolkning i idrottssvaga områden.
Han berättade också om hur verksamheten har organiserats samt vilka
framgångsfaktorerna varit. Arbetsmarknadsenheter har spelat stor roll i
uppbyggnaden och skötsel av utrustning, lämpliga och bra lokaler centralt
placerade med god tillgänglighet. Ekonomisk satsning på platsansvarig
verksamhetsledare och personal har gjort att verksamheten kunnat skapa
sysselsättning i arbetsmarknadsåtgärder, samt för praktikanter och
volontärer.
Slutligen framförde David att är det viktigt att en ekonomiskt hållbar
planering och målsättning finns för utveckling av verksamheten.

Ordföranden tackade David för den intressanta redovisningen.
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§ 112

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkänns och fastställs utan ändringar.
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Dnr KS 2020/70.00

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas till kommunfullmäktige 2020-10-26:
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-

Gemensam drift och servicenämnd, Protokoll 200528

-

Årjängs Bostads AB, Protokoll 200826

-

Hjälpmedelsnämnden, Protokoll 200922
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Överförmyndarnämnden, Protokoll 200914
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§ 114

Kommunalrådet informerar
Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Schützer informerar:
Coronaläget; Smittspridningen har tyvärr ökat i hela landet och världen i
övrigt. Norge skärper kraven för utländsk arbetskraft vilket drabbar svenskar
i Norge. I kommunen har 4 nya sjukdomsfall konstaterats.
Dalslands Kanal; Regionen och kommunerna har gått in med medel i
stiftelsen för att stimulera besöksnäringen, och övrig marknadsföring i
samarbete med Nordmarkens Näringsliv går vidare.
Arbetsmarknad; Ett samverkansmöte med Arbetsförmedlingen har hållits
idag, dess organisation har halverats i storlek men nu märks återigen en
tydlig vilja till samverkan från Arbetsförmedlingen i vår kommun. En
strukturell analys av arbetslösheten kommer att behöva göras.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-26

KS 2020/29.01

Dnr KS 2020/199.40

Revidering av beslut - taxor och avgifter bygg- och
miljönämnden
Med anledning av diskussioner kring beslut med dnr BOM 2016/788.20,
113§ följer här en redovisning kring de olika lagstiftningarnas möjligheter att
efterskänka eller sätta ner avgifter i enlighet med antagna taxor.
Kommunerna ges via taxor och avgifter en möjlighet att ta betalt för den
lagstiftade tillsynen och därmed en möjlighet att inte använda skattemedel
för att utföra tillsyn. Ingen kommun kan ta bort lagstiftad tillsyn och hävda
att man inte har råd att utföra den, eftersom taxor och avgifter skapar just en
möjlighet att klara uppdraget. Ärendet här behandlar endast taxor och
avgifter enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, inte nämndens övriga
lagstiftningar för vilka andra förutsättningar för taxor och avgifter gäller.
Bestämmelserna om strandskydd regleras i 7 kap. miljöbalken och det är
kommunens taxa antagen utifrån bestämmelserna i miljöbalken som medger
en möjlighet att sänka avgiften i strandskyddsärenden. I beslutet med dnr
BOM 2016/788.20, 113§ hänförs strandskyddsavgiften till taxa för
bygglovshandläggning, vilket är en hänvisning till fel taxa. Ett nytt beslut
behöver tas som baseras på korrekt lagstiftning och saklig grund för att sen
översändas till fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-09-02 § 104
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 § 100
Bygg- och miljönämnden 2020-06-10 § 55
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse 2020-05-14
KF 2016-12-19 § 193
Yrkanden
Henrik Wiig Pettersson (S) yrkar att
1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 193 upphävs.
2. Avgiften för strandskyddsdispens enligt miljöbalken fastställs till 7 568 kr.
3. De felaktiga debiteringar av taxan för strandskyddsdispens som gjorts
under perioden från december 2016 till december 2020 ska återbetalas av
bygg- och miljönämnden utifrån kriterierna i kommunfullmäktiges beslut
2016-12-19 § 193.
forts

Justerandes sign

9 (25)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-26

KS 2020/29.01

§ 115 forts
Robin Olsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg till
punkt 1: Halv taxa för strandskyddsdispens ska tillämpas när det finns
tidigare beslut om strandskyddsdispens, eller där byggnad funnits innan
strandskyddslagstiftningens instiftande.
Mikael Strifors (SD) yrkar bifall till oppositionens, Robin Olssons, förslag.
Beslutsgång
Yrkandet från Henrik Wiig Pettersson ställs emot Robin Olssons m.fl.
förslag, varvid ordföranden finner att yrkandet från oppositionen skall ställas
mot kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs med JA till oppositionens förslag och NEJ till
Henrik Wiig Petterssons yrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 14 röster för JA och 19 röster för NEJ, resultatet
redovisas i särskilt upprättat voteringsprotokoll.
Vid omröstningen om kommunstyrelsens förslag mot Henrik Wiig
Petterssons yrkande, vann Henrik Wiig Petterssons yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 193 upphävs.
2. Avgiften för strandskyddsdispens enligt miljöbalken fastställs till 7 568 kr.
3. De felaktiga debiteringar av taxan för strandskyddsdispens som gjorts
under perioden från december 2016 till december 2020 ska återbetalas av
bygg- och miljönämnden utifrån kriterierna i kommunfullmäktiges beslut
2016-12-19 § 193.
Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning från Henrik Wiig Pettersson bifogas protokollet.
Reservationer
Oppositionen inom (M), (L), (KD) och (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslutet skickas till
Bygg och miljönämnd
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KS 2020/29.01

Dnr KS 2020/260.04

Begäran från revisionen, tilläggsanslag budget 2020
och 2021
På uppdrag av kommunens revisorer översändes begäran om tilläggsanslag
om 50 tkr för 2020 för att kunna genomföra granskning av försörjningsstöd
enligt bifogad specifikation där anlitande av fackrevisorer uppgår till 500 tkr
mot ursprungliga 450 tkr.
Av bifogad specifikation framgår även förslag till budget för 2021 där tre
större granskningar föreslås inrymmas. I förslaget föreslås anlitande av
fackrevisorer uppgå till 548 tkr.
Kommunfullmäktiges presidiums föreslag till kommunfullmäktige:
1. Ett tilläggsanslag om 50 tkr beviljas för 2020, som påverkar resultatet
innevarande år.
2. Medel om 548 tkr för granskningar 2021 hanteras i kommande
budgetarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunfullmäktiges presidium 2020-10-08
Budget kommunrevisionen 2020-2021
Yrkanden
Daniel Schützer yrkar avslag till punkt 1 i presidiets förslag och föreslår att
ingen summa anges i punkt 2. Lars Gustafsson (L), och Mikael Strifors (SD)
bifaller yrkandet.
Kent Norman (C) yrkar bifall till presidiets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot presidiets förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Daniel Schützers m.fl. yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår revisorernas begäran om tilläggsanslag för
innevarande år (2020).
Medel för granskningar 2021 hanteras i kommande budgetarbete.
Reservationer
Katarina Johannesson (C) reserverar sig mot beslutet.
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Forts §116
Beslutet skickas till
Kommunrevisionens ordförande
Kommunfullmäktiges ordförande

Justerandes sign

12 (25)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 117

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-26

KS 2020/29.01

Dnr KS 2020/163.10

Medborgarförslag - Vägnamn på landsbygdens vägar
Ett medborgarförslag har inkommit med ett förslag om att namnge
landsbygdens vägar. Motiveringen är att det skulle underlätta för
räddningstjänst, ambulans, taxi, varubud och besökande att hitta rätt.
Samhällsbyggnadsavdelningen handlägger ärendet eftersom arbete med
adresser och namnsättning samt kommunal kartverksamhet hanteras inom
avdelningen.
Problematiken med att hitta rätt ligger inte i dagens sätt att adressera
enskilda platser, utan snarare vilken karta och vilket system som används vid
navigering.
Blåljusmyndigheter (Polis, räddningstjänst och ambulans) använder
Lantmäteriets kartor och adressregister som – oavsett namn med siffror eller
bokstäver – är knutna till en plats på kartan med koordinater att navigera till.
En kvalificerad bedömning är att privata företag såsom bud eller taxi liksom
även privatpersoner i stor utsträckning använder Google Maps – vilket helt
saknar Lantmäteriets kartor eller adressregister – och hamnar därmed oftare
fel än vid användandet av andra gratistjänster med Lantmäteriets data (t.ex.
hitta.se eller eniro.se).
Med anledning av medborgarförslaget väcks tanken att upprätta en
informationssida som rör kommunens verksamhet inom geodata och kartor,
adresser, ledningsärenden etc. att ha möjlighet att hänvisa till.
Grannkommunerna Eda, Arvika och Säffle har idag sidor för dylik
information.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 133
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30 § 111
Mät- och GIS ingenjören och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse
2020-08-20
Medborgarförslag 2020-04-29
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samhällsbyggnadsavdelningen upprättar en informationssida på hemsidan
som rör kommunens verksamhet inom geodata och kartor.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren, Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Dnr KS 2020/273.29

Omdisponering av medel för installation av bergvärme,
Svensbyns skola
2017 planerades att installera nytt bergvärmesystem som skulle ersätta
pellets/olja på Svensbyns skola. Det beviljades 1,8 mkr till ursprunglig
budget. Denna budget räcker inte för att installera ett erforderligt
bergvärmesystem.
Efter att anbud har tagits in ifrån tre olika entreprenörer, så överstiger lägsta
anbudet vår budget som togs fram 2016 med ca 460 tkr.
I och med detta behövs en omdisponering av totalt 460 tkr.
Omdisponeringen föreslås ifrån projekten 13012 vent. & fläktrum
Prästkragen samt 13128 vent. idrottshallen Svensbyns skola.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 135
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30 § 113
Fastighetsingenjören och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 202009-17
Kommunfullmäktiges beslut
1. Omdisponering av 177 897 kr ifrån projekt 13128 vent. idrottshallen
Svensbyns skola till projekt 13131 Bergvärme Svensbyns skola.
2. Omdisponering av 282 103 kr ifrån projekt 13012 vent. & fläktrum
Prästkragen till projekt 13131 Bergvärme Svensbyns skola.
Beslutet skickas till
Fastighetsingenjör, verksamhetschef samhällsbyggnad, förvaltningsekonom
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Dnr KS 2020/272.29

Omdisponering av medel- ny ugn Töcksfors skola
Information har inkommit ifrån kostchefen, kökspersonal samt
fastighetsskötare att ugnen i tillagningsköket har en dålig effekt samt är i
behov av större reparationer. Då ugnen är ifrån 2005 så börjar det bli
kostsamt att få tag i reservdelar.
Ny ugn med 5 års garanti skulle även minska reparationskostnaderna. En ny
ugn passande för verksamheten kräver en investering på ca 160,000:inklusive diverse installationer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 136
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30 § 114
Fastighetsingenjören och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse
2020-09-14
Kommunfullmäktiges beslut
Omdisponering av medel på 60 tkr från projekt 13502 ombyggnation hissar
Solgården samt 100 tkr från projekt 13093 tillbyggnad förskolan Dungen till
ny ugn Töcksfors skola.
Beslutet skickas till
Fastighetsingenjör, verksamhetschef samhällsbyggnad, förvaltningsekonom
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Dnr KS 2020/140.04

Delårsrapport per 2020-08-31- Årjängs kommun
Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat
på 23,4 mnkr och det är en klar förbättring jämfört med budget med 17,6
mnkr.
Prognosen totalt vid delåret är 20,0 mnkr bättre än prognosen i
tertialrapporten beroende på tillskott till kommunsektorn som överstiger
minskningen i skatteintäkter samt uppgång av värdet på kommunens
finansiella instrument.
Nämndernas årsprognos visar ett litet överskott på 0,4 mnkr. Det redovisas
för stöd och omsorgsnämnden ett underskott medan det för övriga nämnder
redovisas en budget i balans eller överskott.
Årjängs Bostads AB redovisar en helårsprognos på -14 mnkr vilket orsakas
av nedskrivningskostnader för fasadrenoveringen på hotellet samt på grund
av lägre hyresintäkter.
Årjängs Nät AB redovisar en helårsprognos på +0,0 mnkr.
Sammantaget förväntas därmed årets resultat för koncernen att uppgå till 9,4
mnkr.
Av kommunens finansiella mål avseende god ekonomisk hushållning
förväntas 3 av 4 att vara uppfyllda vid årets slut.
Befolkningen har minskat med 45 invånare sedan årsskiftet. Totalt bor per
sista augusti 10 025 personer i vår kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 138
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30 § 116
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-09-22
Delårsbokslut Årjängs kommun 2020-08-31
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsbokslut per 2020-08-31 för Årjängs kommun, godkänns.
Beslutet skickas till
Ekonomichef, kommunchef
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Dnr KS 2020/236.04

DVVJ Dal-Västra Värmlands järnväg- Årsredovisning
2019
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisionsberättelse till berörda stiftare.
Årets resultat 2019 visar ett underskott på -41 tkr. Det är en klar förbättring i
jämförelse med förra året och beror främst på förstärkt driftsbidrag från
Bengtsfors och Melleruds kommun men även på grund ökade
försäljningsintäkter från tågtrafik och dressinuthyrning.
Stiftelsen ser ett behov av ökning av nivåer på driftsbidrag i framtiden för att
fortsätta verksamheten. Stiftelsen har negativ soliditet vid utgången av år
2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 139
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30 § 117
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-08-12
Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bokslut för DVVJ år 2019 godkänns.
2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år 2019.
Jäv
Siv Ögren (S) och Rolf Emanuelsson (C) anmäler jäv.
Beslutet skickas till
Stiftelsen DVVJ, Ekonomichef
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2020-10-26

KS 2020/29.01

Dnr KS 2018/147.10

Medborgarförslag- korta kurser i datorhantering för
äldre personer
Ett medborgarförslag har inkommit 2018 om att kommunen ska anordna
korta datakurser för äldre. Kommunstyrelsen gav kultur och fritidsnämnden i
uppdrag att yttra sig i ärendet.
Senast ärendet var uppe så avvaktade man region Värmlands projekt om
ökad digital kunskap.
Under våren 2019 så genomfördes datakurser för äldre i vår kommun. Under
hösten 2019 och våren 2020 så har biblioteket i Årjäng haft en person
projektanställd för att hjälpa till med digitala introduktioner, exempelvis att
lära sig sin telefon. I projektet ingår även att utbilda befintlig personal på
biblioteket i digital hantering. En lyckad satsning som verksamheten hoppas
ska kunna fortsätta. Nya projektmedel är sökta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 141
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30 § 119
Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-09 § 36
Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-05-28 §33
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2020-05-15
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2018-09-11
Medborgarförslag, 2018-03-16
Kommunfullmäktiges beslut
1. Digitala kurser för äldre har genomförts.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren, verksamhetschef
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Dnr KS 2020/196.04

Värmlands läns Vårdförbund- Årsredovisning 2019
Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning 2019 för
kännedom samt godkännande. Informationen ska först behandlas i Stöd och
omsorgsnämnden för att sedan beslutas i kommunfullmäktige.
Till Värmlands läns Vårdförbund hör tre olika verksamheter:
Beroendecentrum Värmland som ska leverera tjänsten abstinensvård för
vuxna och vara en del i en sammanhängande vårdkedja för kommunerna.
Akut- och utredningshemmet Flöjten som är en resurs för kommunerna i
länet gällande akutplaceringar och utredningsuppdrag för barn 0-12 år.
I samverkan med Regionen ansvarar vårdförbundet även för det långsiktiga
utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet.
Årsredovisningen innehåller information om förbundets organisation och
verksamheter, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter,
driftredovisning, resultatanalys, kassaflöde, och verksamhetsberättelser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 142
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30 § 120
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 52
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-20 § 116
Verksamhetschef stöd- och omsorgs tjänsteskrivelse 2020-07-28
Årsredovisning 2019
Granskning av årsredovisning 2019, PWC
Kommunfullmäktiges beslut
1. Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning 2019 godkänns.
2. Styrelsen i Värmlands läns Vårdförbund beviljas ansvarsfrihet.
Jäv
Rolf Emanuelsson (C) anmäler jäv.
Beslutet skickas till
Värmlands läns Vårdförbund, Verksamhetschef stöd och omsorg
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Dnr KS 2020/126.70

Rapport, gynnande ej verkställda beslut- andra
kvartalet 2020
Stöd och omsorgsnämnden ska enligt 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 andra kvartalet 2020 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun, ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader samt tio
avbrott i insatser som på nytt inte har verkställts inom tre månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 144
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30 § 122
Stöd- och omsorgsnämnden 2020-09-03
Stöd- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-20 § 117
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2020-07-29
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen att verksamheten stöd och
omsorg Årjängs kommun, har ett gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader, som rör särskilt boende, och tio avbrott i insatser som på nytt inte
har verkställts inom tre månader som rör dagverksamhet för personer med
demenssjukdom.
Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutet skickas till
Socialt ansvarig samordnare
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KS 2020/29.01

Dnr KS 2019/426.10

Medborgarförslag - Ändring av skolskjutsar i Karlanda
och Smolmark
Det har inkommit ett medborgarförslag från en av kommunens elever som
tycker att skolskjutsarna runt Karlanda och Smolmark är väldigt begränsade.
Skolskjutsarnas organisation planeras av Värmlandstrafik AB utefter barn
och utbildningsnämndens skolskjutsreglemente.
Planeringen utgår ifrån elevens folkbokföringsadress och till en hållplats i
närheten av hemmet, där avståndet följer reglementet. En del elever blir
placerade på skolbuss och några elever på linjetrafikens bussar.
Vårdnadshavare ansvarar för att eleven förbereds och tränas på att klara sin
skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att eleven måste
följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att hen ska
klara att gå till och från skolan/hållplatsen på egen hand. Om man anser att
eleven inte klarar det så finns fritids som alternativ, för yngre elever.
De äldre eleverna bör, med hänvisning till ålder och mognad, ha en
trafikförståelse som gör att de ska kunna ta sig på ett så säkert sätt som
möjligt mellan hemmet och hållplatsen.
Inför läsåret 2020/2021 kommer fordon, turer och hållplatser att ses över.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-10-07 § 145
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30 § 123
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-09 § 35
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-05-19 § 28
Verksamhetschef barn- och utbildning tjänsteskrivelse, 2020-05-11
Barnchecklista, 2020-04-22
Medborgarförslag, 2019-11-20
Kommunfullmäktiges beslut
1. Barn och utbildningsnämnden följer det antagna skolskjutsreglementet.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren, verksamhetschef barn och utbildning
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Dnr KS 2019/385.40

Delredovisning från fullmäktigeberedning miljö och
hållbar utveckling
Delredovisning av fullmäktigeberedningens arbete med miljö och
hållbarutveckling presenteras för fullmäktige.
Arbetet påbörjades under våren 2020 och skall slutredovisas våren 2021.
Barnrättsperspektiv
Ärendet berör vid slutredovisning på ett allmänt och avgörande sätt barn och
ungdomar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-16
Delrapport miljö och hållbarhet
Kommunfullmäktiges beslut
Delredovisningen godkänns.
Beslutet skickas till
Bygg och miljöchef, fullmäktigeberedningens ordförande
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Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Dalslands
Kanals framtida bestånd
Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd, Bror
Olofsson (S), har begärt entledigande från sitt uppdrag.
En ny ledamot ska utses.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Dalslands Kanals stadgar
Yrkanden
Daniel Schützer (S) nominerar Malin Andersson (S) till plats i
bolagsstyrelsen för Dalslands Kanal AB, som representant för Årjängs
kommun.
Kommunfullmäktiges beslut
Till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd
utses:
Gunilla Svantorp (S)
Daniel Schützer (S) nominerar Malin Andersson (S) till plats i
bolagsstyrelsen för Dalslands Kanal AB, som representant för Årjängs
kommun.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd, utsedd ledamot,
administrativa avd, personalavd
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Nya inkomna ärenden
Kommunfullmäktige tar del av en redovisning av nya inkomna ärenden.
Beslutsunderlag
Redovisning
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.
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Omröstningslista
§115
Beslutande

Ja

Katarina Johannesson, Ordförande (C)
Gunilla Svantorp, 1:a v ordförande (S)
Bengt-Olof Lorentzon, 2:a v ordförande (KD)
Daniel Schützer (S)
Kjell-Arne Ottosson (KD)
Kristina Kristiansson (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)
Mårten Karlsson (S)
Kent Norman (C)
Siv Ögren (S)
Gertrud Berglund (KD)
Rolf Emanuelsson (C)
Payman Garmiani (S)
Johnny Brustuen (SD)
Henrik Wiig Pettersson (S)
Lennart Nilsson (KD)
Liselott Wignell (C)
Lena Svensson (S)
Märta Ruus (S)
Björn Karlsson (S)
Robin Olsson (M)
Lars-Göran Larsson (KD)
Tony Nilsson (MP)
Therese Gustafsson (L)
Totalt
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