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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-10

KS 2019/26.10

Plats och tid

Kommunkontoret, Foxen, 14.00–16.30

Beslutande

Daniel Schützer, Ordförande (S), jäv § 52
Anette Eriksson, V. ordförande (C), ordf. § 52
Lennart Bryntesson (MP)
Jonas Ås (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Lars Gustafsson (L)
Mikael Strifors (SD), t.o.m. § 48 (kl. 15.40)
Daniel Markstedt (S), ersättare, jäv § 52
Agneta Eklund (S), ersättare
Peter Ring (C), ersättare
Robin Olsson (M), ersättare
Johnny Brustuen (SD), ersättare för tjänstgörande fr.o.m. § 49
Börje Liviken (M), ersättare § 52

Övriga närvarande

Birgitta Evensson, Kommunchef
Krister Davidsson, Verksamhetschef räddningstjänst § 47
Owe Lindström, Verksamhetschef kultur- och fritid § 45
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Katja Berglund och Christer Lergård § 44, Folkbildarna i Värmland
Lennart Jansson, Repr. kultur- och fritidsnämnden § 45
Elsa Johnsson, säkerhetssamordnare § 46
Hans-Peter Dahlgren, VA- och renhållningschef § 48
Hussein Zeki och Emma Blomgren, Fastighetsingenjör/repr Byggdialog § 49

Justeringens plats och tid

2019-04-17 kl. 13:00

Paragrafer

42 - 65

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Daniel Schützer ej § 52

Anette Eriksson § 52

Lennart Bryntesson

Robin Olsson

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Birgitta Schmidt

Datum då anslaget tas ned

2019-05-09
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§ 42

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
- Ett extra ärende gällande representant från kommunen på Årjängs Bostads
AB:s bolagsstämma 24 april
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§ 43

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-10

KS 2019/26.10

Dnr KS 2019/40.10

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-10 redovisas följande ärenden
för kännedom:
1. Arbetsförmedlingens generaldirektör informerar om förändringar.
2. Drifts och servicenämnden, Protokoll, 190131.
3. Brottsförebyggande centrum pressmeddelande, 190314.
4. Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 19:11, Överenskommelse om
hantering av karensavdrag för anställda på räddningstjänst i beredskap, RIB.
5. Hjälpmedelsnämnden, Protokoll 190307.
6. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma
överförmyndarnämnd, Protokoll, 190311.
7. Samordningsförbundet BÅDESÅ, Protokoll, 190318.
8. Länsstyrelsen Värmland, Beredning av andelstal för mottagande av
ensamkommande barn samt kommuntal för mottagande av anvisade
nyanlända 2020.
9. Länsstyrelsen Värmland, Beslut enligt miljöbalken för nyanläggning av
VA inom området Huken, Årjängs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 44

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-10

KS 2019/26.10

Dnr KS 2019/40.10

Redovisning delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-10 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2019-03-06, 201903-13 och 2019-03-27
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 45

Information-rapport från studieförbunden
Katja Berglund och Christer Lergård, företrädare för Studieförbundet
Vuxenskolan och Studiefrämjandet, ger en redovisning av hur
studieförbunden, genom sin gemensamma organisation Folkbildarna i
Värmland och SISU Idrottsutbildarna, arbetar för att höja
folkbildningsnivån. De driver också kulturfrågor samt utbildar idrotts- och
cirkelledare m.m.
Studieförbunden ser generellt att bidragen från kommunerna har minskat,
vilket man vill uppmärksamma.

Justerandes sign

7 (30)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-10

KS 2019/26.10

§ 46

Grundutbildning i civilt försvar
Säkerhetssamordnare Elsa Johnsson ger kommunstyrelsen en information
om riskhantering och civilt försvar.
Kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng har nu ett organiserat
säkerhetssamarbete inom sitt geografiska område.
Kommunerna ska senast 2021 ha påbörjat ett arbete med totalförsvaret för
att höja kompetensen inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet.
Kommunerna ska också upprätta en krigsorganisation och krigsplacering.
En totalförsvarsövning planeras 2020, mer information kommer.
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§ 47

Information- ökad förmåga till ledning av
räddningstjänst i Värmland
Räddningschef Krister Davidsson lämnar information- ökad förmåga till
ledning av räddningstjänst i Värmland.
Bakgrunden till detta arbete är de stora skogsbränderna 2014, 2018 och den
utredning om en effektivare räddningstjänst som regeringen tillsatte.
I utredningen efter bränderna och även regeringens utredare kom fram till att
en av de stora bristerna är förmågan att leda större händelser och att kunna
växla upp bemanning i staber tillräckligt fort.
I regeringens utredning föreslås som en åtgärd att samtliga räddningstjänster
ska ha tillgång till en inre ledningscentral bemannad dygnet runt.
Vid årsskiftet 18/19 fattades ett beslut om att undersöka möjligheterna att
bilda en större region avseende ledning av räddningstjänst, och en styrgrupp
bestående av berörda räddningschefer i Värmland, Närke och norra Älvsborg
bildades. Strax spred sig även intresset till Dalarna som nu också ingår.
En arbetsgrupp arbetar nu med att ta fram vad som kan genomföras innan
sommaren 2019 och ska sedan gå över till att ta fram förslag på ett
gemensamt ledningssystem med fördelat beslutsfattande i nivåer som ökar
vår gemensamma ledningsförmåga, motsvarar förväntningarna i
räddningstjänstutredningen samt uppfyller de krav som styrgruppen
formulerar.
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§ 48

Information avfallshantering
VA/ renhållningschef Hans-Peter Dahlgren informerar om kommunens
avfallshantering och en ny lag som ska gälla från 2021, där kommunerna ska
ansvara för insamling och sortering av matavfall.
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§ 49

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-10

KS 2019/26.10

Dnr KS 2018/100.04

Återrapport etapp 2 Töcksfors
I lokalutvecklingsprocessen för skolrenoveringar och en ny förskola har
strategibeslut fattats och kalkylbudget framtagits för de olika delarna.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 om att styrgruppen får i uppdrag
att ta fram ny lösning gällande hus 5 (stenbyggnaden) och lågstadiet i
Töcksfors, för byggnationens färdigställande 2022.
Samhällsbyggnadsavdelningen återrapporterar på dagens sammanträde
uppdraget för etapp 2 för Töcksfors.
Beslutsunderlag
Fastighetsingenjören och samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 201903-26
Kommunfullmäktige, 2018-06-18 § 86
Presentation av budget och underlag Byggdialog
Kommunstyrelsens beslut
1. Återrapporteringen av ärendet godkänns av kommunstyrelsen, med
en komplettering av kostnaden på grund av kommunens beslut att
avsätta 1 % av byggkostnaden till konstnärlig utsmyckning.
2. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att ta fram ett
kostnadsförslag för utökad aula.
Beslutet skickas till
Byggnadsingenjör, samhällsbyggnadschef
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2019-04-10

KS 2019/26.10

Dnr KS 2018/458.10

Partistöd mandatperioden 2019-2022
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige minst en gång per år
ska besluta om utbetalning av kommunalt partistöd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 171 att anta ett reglemente,
Regler för partistöd. Enligt reglementet ska det utgå:
- ett grundstöd, som uppgår till 15 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 5 300 kronor per mandat och år.
Reglementet innehåller vidare regler om under vilka förutsättningar som
partistöd ska utgå, t ex beträffande representation och om hur stödet ska
redovisas. Om redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid, senast den 30 juni 2019, utbetalas
inget stöd för nästkommande år. Samtliga partier har dock lämnat in
redovisningen för 2017 års partistöd inom föreskriven tid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 42
Kommunstyrelsen 2019-02-06 § 16
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-23 § 14
Kommunjuristen och kommunchefen 2018-12-17
Reglemente för kommunalt partistöd, reviderat 2017-05-29 § 76
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Partistöd utbetalas för 2019, i enlighet med reglementet, enligt följande:
- 7 partier x 15 000 kr = 105 000 kronor
- 35 mandat x 5 300 kr = 185 500 kronor
2. Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts och
granskningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni
2020.
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Dnr KS 2019/79.00

Administration av stiftelserna som kommunen förvaltar
Årjängs kommun har ett antal stiftelser med anknuten förvaltning som
förvaltas av kommunstyrelsen. I syfte att effektivisera och rättsäkra
administrationen, främst annonsering och handläggning av bidrag till
stiftelserna, föreslås att administrationen samlas under kommunstyrelsens
administrativa avdelning. För att kunna genomföra förändringen behöver
också arbetsordningarna för stiftelsen Anders och Karl Olssons
donationsfond respektive stiftelsen Abel Enockssons donationsfond
revideras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-06 § 44
Kommunjuristen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-02-25
Arbetsordning för stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond, nytt
förslag 2019-02-25
Arbetsordning för stiftelsen Abel Enockssons donationsfond, nytt förslag
2019-02-25
Yrkanden
Daniel Schützer (S) yrkar på att det i punkten 1.7.1 i förslaget till
arbetsordning läggs till:
Administrativa avdelningen bistår med administrativt stöd till arbetsgruppen
gällande kallelse och protokoll samt rapportering för ersättning.
Kommunstyrelsens beslut
1. All administration för kommunens stiftelser samlas under
kommunstyrelsen, administrativa avdelningen.
2. Arbetsordning för stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond antas
med tillägg: under punkt 1.7.1
”Administrativa avdelningen bistår med administrativt stöd till
arbetsgruppen gällande kallelse och protokoll samt rapportering för
ersättning”.
3. Arbetsordning för stiftelsen Abel Enockssons donationsfond antas med
tillägg: under punkt 1.7.1.
”Administrativa avdelningen bistår med administrativt stöd till
arbetsgruppen gällande kallelse och protokoll samt rapportering för
ersättning”.

Justerandes sign

13 (30)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-10

KS 2019/26.10

§ 51 forts.
Beslutet skickas till
Kommunjurist, kommunchef, administrativ chef
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Dnr KS 2019/133.35

Nytt VA-område Huken
Området Huken skall få kommunalt VA. Området ligger i direkt anslutning
till övrig bebyggelse i Årjängs tätort. Det är därför naturligt att området
Huken införlivas med Årjängs VA-område. En konsekvens av detta är att
området kommer att omfattas av gällande VA-taxa och få de rättigheter och
skyldigheter som följer med anslutning till kommunalt VA. Området får
därmed en tryggad vattenförsörjning och en miljö- och hälsomässigt god
avloppshantering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 52
VA/renhållningschefens tjänsteskrivelse 2019-03-18
Karta utvidgat VA område Huken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att området Huken ansluts till Årjängs VAområde.
En komplettering av områdeskartan ska göras.
Jäv
Daniel Schützer (S) och Daniel Markstedt (S) deltar inte i beslutet på grund
av jäv.
Beslutet skickas till
VA/renhållningschef, samhällsbyggnadschef
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Dnr KS 2016/401.20

Tillbyggnad av en avdelning på förskolan Dungen i
Töcksfors
Barn och utbildningsnämnden beslutade i november 2016 om behovet av
utbyggnad av en förskoleavdelning till Dungen. Samhällsbyggnadschefen
fick sedan i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram underlag enligt barn
och utbildningsnämndens ansökan. Kommunfullmäktige beslutade 2018-0423 om omdisponering av 300 tkr för projektering av en ny avdelning på
förskolan Dungen i Töcksfors för 20 barn. Arkitekt har anlitats för att ta fram
ritningsförslag. Ett av förslagen gick vidare och har kostnadsberäknats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 53
Verksamhetschef samhällsbyggnad och fastighetsingenjörens
tjänsteskrivelse 2019-03-12
Ritning Dungens förskola
Yrkanden
Lars Gustafsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte gå vidare med om- och tillbyggnad av
förskolan.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef samhällsbyggnad
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Dnr KS 2018/120.04

Revidering av årsbokslut 2018- kommunstyrelsen
Årsredovisning 2018 för Kommunstyrelsen visar på ett överskott på +3 397
tkr.
Kommunstyrelsens överskott beror främst på statsbidrag för att stärka
landsbygdskommuner inom socioekonomiska utmaningar, extra generella
statsbidrag, försäljning av mark och lägre arbetskostnader för AME än
budgeterat.
Kommunstyrelsen har haft stora kostnader för snöröjning, räddningstjänst
och arvoden för gode män inom Överförmyndarnämnden. Dessa kostnader
har täckts upp av vakanta tjänster, lägre kostnader för politiska arvoden,
försäljning av avverkad skog m.m.
Kommunstyrelsen har uppnått 2 av 8 mål.
Årsbokslutet för Kommunstyrelsen har efter beslut 2019-03-06 §32
reviderats pga retroaktiv fakturering för 2018 om 827 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 54
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2019-03-19
Årsredovisning 2018 daterad 2019-03-19 dnr.nr: 2018/120.04
Kommunstyrelsen 2019-03-06 § 32
Kommunstyrelsens beslut
Årsredovisning 2018- kommunstyrelsen, daterad 2019-03-19 godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, ekonomichef
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2019-04-10

KS 2019/26.10

Dnr KS 2019/81.04

Ekonomirapport 2019-02-28- kommunstyrelsen
Årsprognosen för Kommunstyrelsen förväntas bli -350 tkr.
Avvikelsen beror på högre arvoden för gode män pga. fler och svårare fall.
Utredning av systemkostnader inom IT pågår.
RIB19 ska avtalas under våren och kostnaderna kan bli högre än beräknat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 55
Verksamhetschef ekonomi och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
2019-03-18
Februarirapport per 2019-02-28 daterad 2019-03-18
Kommunstyrelsens beslut
Februarirapport för kommunstyrelsen per 2019-02-28 godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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KS 2019/26.10

Dnr KS 2019/125.04

Revisionsreglemente
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen kapitel 12. Revision
av våra bolag samt stiftelser regleras i aktiebolagslagen kapitel 10 samt i
stiftelselagen.
Ett reglemente kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter
om revisionens organisation m.m.
Reglementet har uppdaterats utifrån förändringar i den nya kommunallagen
från 2018 och med rekommendationer från Sveriges kommuner och
Landsting (SKL).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 56
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-03-11
Förslag till revisionsreglemente 2019-03-11
Gällande reglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revisionsreglemente för Årjängs kommun, antas.
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2019-04-10

KS 2019/26.10

Dnr KS 2018/115.04

Årsbokslut 2018- Årjängs kommun
Årjängs kommuns ekonomiska resultat för 2018 är på 15,6 mnkr. Det är 2,6
mnkr bättre än budget.
Kommunens resultat är 2,6 % i förhållande till vad kommunen under året fått
in i skatter och statsbidrag.
Resultatet möjliggör en avsättning av årets resultat med 9,1 mkr till
kommunens resultatutjämningsreserv.
Årjäng har investerat för 47,9 mnkr under året. Det är lägre än den
budgeterade investeringsutrymmet.
Av kommunens fyra övergripande mål har 1 uppfyllts under året.
Samtliga finansiella mål 2018 har uppfyllts.
Kommunkoncernens resultat, dvs inkluderat bolagen, är 19,2 mnkr.
Årjäng har vid årsskiftet en befolkning på 10 011 vilket är en ökning från
förra årsskiftet med 63 personer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 57
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-03-19
Årsredovisning 2018- Årjängs kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för 2018- Årjängs kommun, godkänns.
2. Avsättning med 9 078 886,33 kr av årets resultat görs till
resultatutjämningsreserven.

Justerandes sign

20 (30)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 58

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-04-10

KS 2019/26.10

Dnr KS 2019/140.04

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2018 till år
2019
Kvarstående investeringsbudget för 2018 är 25,1 mkr.
Totalt har det kommit begäran om ombudgetering och omdisponeringar med
24,3 mkr.
Huvudprincipen, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, är att
pågående projekt som inte är färdigställda ombudgeteras. Investeringar som
inte är påbörjade under året är inte givna för ombudgetering.
Omdisponering, som innebär att investeringsbelopp flyttas till nya
investeringsprojekt, är heller inte givna för överföring.
Investeringsmedel som inte är påbörjade under året men som begärs
ombudgeterade är på 2,6 mnkr och avser underhåll fastigheter, inköp av
datasystem, förstudie VA samt offentlig utsmyckning.
Investeringsmedel som begärts omdisponerade, dvs att användas till något
annat än planerat, är sammanlagt på 1,7 mnkr. Det avser omdisponering till
förskola Årjäng samt LED-armaturer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 59
Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-03-19
Sammanställning ombudgetering samt omdisponering av investeringsmedel
från 2018 till 2019 dat. 180304
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Begäran om ombudgetering samt omdisponering av investeringsmedel från
år 2018 till år 2019 enligt beslutsunderlaget daterat 190304 godkänns.
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KS 2019/26.10

Dnr KS 2018/242.70

Rapport- gynnande beslut som ej verkställts fjärde
kvartalet 2018
Under fjärde kvartalet 2018 har verksamheten Stöd och omsorg Årjängs
kommun gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Det är två beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), båda avser särskilt boende,
där man blivit erbjuden ett av de särskilda boendena i kommunen, men valt
att vänta tills det blir ledigt på det önskade boendet.
Detta är rapporterat till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 60
Stöd och omsorgsnämnden 2019-03-07 § 20
Socialt ansvarig samordnares tjänsteskrivelse 2019-02-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av informationen att Verksamheten Stöd och
omsorg Årjängs kommun, har två gynnande beslut som ej verkställts inom
tre månader. Det är två beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och avser
särskilt boende.
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KS 2019/26.10

Dnr KS 2018/365.60

Kost- och livsmedelspolicy för Årjängs kommun
Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är hållbar tillväxt och innebär
att kommunen ska drivas och utvecklas på ett sätt som är långsiktigt hållbart,
ekonomiskt, ekologiskt och socialt. För att kommunen ska kunna utvecklas i
enlighet med detta har en kost- och livsmedelspolicy för kommunen tagits
fram.
Policyn utgår ifrån att en bra offentlig måltid innebär en god, näringsriktig,
säker och glädjefull måltid där personal och matgäster i alla led deltar med
kunskap och engagemang. Maten och måltiden ska skapa förutsättningar till
goda matvanor och en god hälsa med hänsyn till vår miljö där kvalitet och
service är ledord för att optimera måltidsupplevelsen.
Med höga krav på råvaror och en positiv inställning till lokal och regional
mat- och livsmedelsproduktion förstärks drivkraften för lokal utveckling och
tillväxt inom dessa näringar samt besöksnäringen.
Beslutsunderlag
Förslag till kost och livsmedelspolicy, reviderad
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 61
Verksamhetschef barn och utbildning och kommunchefens tjänsteskrivelse
2019-03-11
Förslag till kost och livsmedelspolicy
Yrkanden
Jonas Ås (KD) yrkar, med bifall av Robin Olsson (M), att texten på sidan 7,
punkt 4 ändras; ”såsom etiska, medicinska, etniska eller religiösa”, tas bort.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kost- och livsmedelspolicy för Årjängs kommun antas med ändring i texten
på sidan 7 under punkt 4, ...av olika skäl ”såsom etiska, medicinska, etniska
eller religiösa” tas bort.
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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Dnr KS 2019/131.60

Stommens skola
För att säkerställa att eleverna fick den undervisning de hade rätt till valde
skolchef och rektor att, i augusti 2018, flytta eleverna från Stommens skola
till Töcksfors skola. Elevunderlaget var då nere i 16 elever samt att det inte
fanns några behöriga lärare som hade sökt tjänsten.
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.
Eftersom 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 tas i barn och utbildningsnämnden om att
lägga ner Stommens skola.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27 § 62
Barn och utbildningsnämnden 2019-03-05 § 19
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2018-10-18
Elevunderlag Stommens skola, 2019-01-15
Barnchecklista, 2019-02-06
Yrkanden
Robin Olsson (M) yrkar med bifall av Jonas Ås (KD), Bengt-Olof Lorentzon
(KD) samt Lars Gustafsson (L), avslag till arbetsutskottets förslag.
Daniel Markstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstningsresultat
Votering begärs och genomförs, som utfaller med 7 röster för JA till
arbetsutskottets förslag och 4 röster för NEJ.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
För att säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till beslutar
kommunfullmäktige att formellt stänga Stommens skola.
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§ 60 forts.
Reservationer
Robin Olsson, (M) Bengt-Olof Lorentzon (KD), Jonas Ås (KD) och Lars
Gustafsson (L) lämnar en skriftlig reservation, som bifogas protokollet.
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Val av styrelse till ny näringslivsorganisation
Styrelse till ny näringslivsorganisation ska väljas.
Kommunstyrelsens beslut
Ordinarie ledamöter:
Kommunchef Birgitta Evensson
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer
Kent Norman (C)
Jörgen Berglund (M)
Ersättare:
Ekonomichef Linda Sydengen
Kristina Kristiansson (S)
Peter Ring (C)
Lars Gustafsson (L)
Beslutet skickas till
Registrator, valda ledamöter och tjänstemän
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KS 2019/26.10

Dnr KS 2019/119.84

Val av representant i styrelsen för Ideell förening för
hållbar kanotturism inom Dalsland-Nordmarkens
sjösystem (DANO)
Representant i styrelsen för Ideell förening för hållbar kanotturism inom
Dalsland-Nordmarkens sjösystem (DANO) ska väljas.
Kommunstyrelsens beslut
Yvonne Nilsson, näringslivsstrateg väljs som representant i styrelsen för
Ideell förening för hållbar kanotturism inom Dalsland-Nordmarkens
sjösystem (DANO).
Beslutet skickas till
Yvonne Nilsson
Styrelsen för Ideell förening för hållbar kanotturism inom DalslandNordmarkens sjösystem (DANO).
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Dnr KS 2018/400.11

Val av representant och ersättare till styrelsen för
Dalslands Kanal AB 2019-2022
Representant och en ersättare till styrelsen för Dalslands Kanal AB 20192022 ska utses.
Yrkanden
Anette Eriksson (C) yrkar att utse Bror Olofsson som ordinarie ledamot och
Olof Johannesson som ersättare, i styrelsen för Dalslands Kanal AB.
Robin Olsson (M) yrkar att utse Sten Kilander som ordinarie ledamot.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Bror Olofsson
(S) och Olof Johannesson (C) väljs.
Kommunstyrelsens beslut
Bror Olofsson (S) väljs som representant till styrelsen för Dalslands Kanal
AB 2019-2022.
Olof Johannesson (C) utses som ersättare.
Reservationer
Robin Olsson (M), Jonas Ås (KD) och Lars Gustafsson (L) reserverar sig
mot beslutet.
Beslutet skickas till
Registrator
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KS 2019/26.10

Dnr KS 2019/183.11

Val av representant för Årjängs Bostads AB:s stämma
En representant ska utses till Årjängs Bostads AB:s bolagsstämma den 24
april kl 16.30.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen Birgitta Evensson utses att representera kommunen vid
ÅBAB:s bolagsstämma.
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KS 2019/26.10

Omröstningslista
Beslutande

Ja

Daniel Schützer, Ordförande (S)
Anette Eriksson, V. ordförande (C)
Lennart Bryntesson (MP)
Jonas Ås (KD)
Bengt-Olof Lorentzon (KD)
Lars Gustafsson (L)
--Daniel Markstedt (S)
Agneta Eklund (S)
Peter Ring (C)
Robin Olsson (M)
Johnny Brustuen (SD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totalt
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