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Utdragsbestyrkande

Au § 108

Dnr KS07/309

805

Ansökan om bidrag för återuppförande av
Storbryggan i Sölje
Ärende
Föreningen Sölje Bygdegård ansöker om bidrag för
återuppbyggande av den brygga som används för in- och
utskeppning under det forna glasbrukets tid. Ansökan avser
bidrag till materialkostnad om 20 tkr. Arbetet utförs ideelt.
Utskottets beslut:
Sölje Bygdegård beviljas 20 tkr av verksamhet 3153, kulturella
utvecklingsprojekt till renoveringen av Storbryggan
______

Au § 109

Dnr KS07/548805

Stömne fritids- och bygdegårdsförening,
ansökan om bidrag till värmekälla
Ärende
Stömne fritids- och bygdegårdsförening ansöker om bidrag för
reparation av värmeväxlare alternativt inköp av ny värmepump.
Utskottets beslut:
Kostnaden belastar verksamhet 3153, kulturella
utvecklingsprojekt.
______

Au §110

Dnr KS07/579

805

Västra Värmlands Fornminnesförening,
ansökan om bidrag till underhåll av
kulturbyggnader på Sågudden
Ärende
Västra Värmlands Fornminnesförening ansöker om arbetskraft
och bidrag för att bibehålla standarden på de byggnader som
finns på Sågudden. Kostnaden beräknas uppgå till 100 – 200 tkr
beroende på prioriteringsgrad av arbete.
Utskottets beslut:
Ärendet överlämnas till budgetberedningen för behandling
______

Au § 111

Dnr KS06/220

800

Bestämmelser för Arvika kommuns
stipendier och för Arvika kommuns
Näringslivspris, uppräkning av belopp för
Arvika kommuns stipendium för studerande
vid Karlstads Universitet, Ingesunds
musikhögskola.
Ärende
En arbetsgrupp har tagit fram förslag till bestämmelser för
kommunens stipendier, näringslivspris samt uppräkning av
stipendium för studerande vid Ingesunds musikhögskola.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar anta bestämmelser för Arvika
kommuns stipendier och inrättar en stipendiekommitté för
ändamålet. Valberedningen ges i uppdrag att lämna förslag till
kommitté.

Kostnaden om 50 tkr omfördelas från tidigare konton med 30 tkr
och med 20 tkr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda
behov.
Kommunfullmäktige beslutar anta bestämmelser för Arvika
kommuns Näringslivspris.
______

Au § 112

Dnr KS07/519

100

Medborgarförslag om standar till Arvika
Stadsmusikkår, Rune Carlsson
Ärende
Rune Carlsson föreslår i medborgarförslag att Arvika kommun
ger Arvika Stadsmusikkår ett standar i samband med föreningens
25-årsjubileum.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Arvika kommun brukar uppvakta föreningar med blommor
och/eller mindre gåvor i samband med firande av större jubileum
och kan beroende av kostnaden komma att överväga en
uppvaktning i enlighet med förslaget.
______

Au § 113

Dnr KS07/638

805

Ansökan från Arrangemangsföreningen
Galaxen om bidrag till områdesprogram på
Arvikafestivalen
Ärende
Arrangemangsföreningen Galaxen ansöker om 20 tkr tkr i bidrag
från Arvika kommun till årets Arvikafestival för genomförande
av områdesprogram. I år är det gruppen Close Art som minglar
bland publiken i dinosauriedräkter.
Gösta Frödin (fp) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen.

Utskottets beslut:
Arvika kommun ger 20 tkr i bidrag till Galaxens
områdesprogram. Kostnaden belastar verksamhet 307,
ungdomsstöd
______

Au § 114

Dnr KS07/240

430

Medborgarförslag från Hanna Gärdeklint om
att kommunen blir ledande inom miljö,
ekologi och småföretagande
Ärende
Hanna Gärdeklint lämnar förslag på miljöåtgärder i syfte att
bidra till en mer attraktiv och hållbar kommun.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget tar upp viktiga frågeställningar och lämnar
förslag på åtgärder i riktning mot ett hållbart samhälle. Kring
flera av de idéer som förs fram i förslaget pågår ett arbete som
gynnar hållbar utveckling.
______

Au § 115

Dnr KS07/670

770

Bokslut 2006 för Värmlands läns
vårdförbund
Ärende
Fastställelse av 2006 års bokslut med revisionsberättelse i
ägarkommunerna.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Läggs med godkännande till handlingarna.
______

Au § 116

Dnr KS07/322

100

Ansvarkommitténs slutbetänkande: Hållbar
samhällsorganisation med utvecklingskraft
Ärende
Region Värmland har inbjudits att lämna synpunkter på
rubricerade förslag enligt sedvanligt remissförfarande.
Region Värmlands förslag till yttrande har lämnats till samtliga
Värmlands kommuner för synpunkter på nämnda yttrande.
Utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar ansluta sig till Region Värmlands
förslag till yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande och
ställa sig bakom förslaget till svar på medföljande enkät.
______

Au § 117

Dnr KS07/510

040

Redovisning av kapitalförvaltning för
pensionsmedel
Ärende
Kommunchef Gunnar Tidemand redovisar kvartalsrapport för
kapitalförvaltningen av pensionsmedel avseende de två
förvaltare kommunen anlitar: Robur Kapitalförvaltning AB och
SEB Wealth Management.
Utskottets beslut:

Au § 118

Inkomna ärenden enligt listor
Utskottets beslut:

Listorna den 13 augusti över anmälningsärenden och remitterade
ärenden läggs med godkännande av vidtagna åtgärder till
handlingarna.
______

Au § 119

Dnr KS07/710

101

Förenklad hantering av medborgarförslag
Ärende
Kommunallagen har ändrats beträffande hantering av
medborgarförslag, och kommunfullmäktige får överlåta
beslutanderätten till syrelsen eller annan nämnd. Nämnd får dock
inte delegera denna beslutanderätt.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
I samband med att ett ärende väckts genom medborgarförslag i
Arvika kommunfullmäktige och fullmäktige remitterar
medborgarförslaget fattar fullmäktige samtidigt beslut om vilken
instans som ska avgöra ärendet.
§ 34 Medborgarförslag i Arbetsordning för kommunfullmäktige
ändras enligt redovisat förslag.
______

