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Au § 1

Dnr KS07/723

291

Lokaler för dansundervisning, estetiska
programmet
Ärende
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att starta en
dansinriktning inom det estetiska programmet på
gymnasieskolan.
Idag saknas lokaler som är anpassade för att bedriva
dansundervisning på professionell nivå. Barn- och
utbildningsförvaltningen har utrett förutsättningarna att
iordningsställa ”Katedralen” för dansundervisning.
Om Katedralen byggs om till en danssal så krävs annan lokal för
aktiviteter som kräver redskap och för bollsporter.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om att
kommunfullmäktige beviljar att medel i driftbudget, 570 tkr, får
omdisponeras till investeringsbudget 2007.
Verksamheten för Lärande och stöd ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att vidareutveckla Strandhallen som
idrottslokal.
______
Au § 2

Dnr KS06/724

040

Ändrade förutsättningar för finansiering
inom förskoleverksamheten i 2007 års
budget
Ärende
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2007 att det
riktade bidraget till personalförstärkningar i förskolan upphör
från och med 2007.

Utskottets beslut:
Ärendet beaktas i samband med första budgetuppföljningen för
år 2007
______
Au § 3

Dnr KS06/725

040

Ändrade förutsättningar för finansiering
inom vuxenutbildningen i 2007 års budget
Ärende
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2007 att
statsbidraget till utbildning av vuxna avvecklas och förs in i
anslaget för kommunalekonomisk utjämning från och med år
2007.
Utskottets beslut:
Ärendet beaktas i samband med första budgetuppföljningen för
år 2007
______

Au § 4

Dnr KS06/593

710

Motion om rätt till plats i förskoleklass, Ylva
Gavell Söderström (fp)
Ärende
Ylva Gavell Söderström (fp) yrkar i en motion att föräldrar till
ett barn som planerar att börja skolan som sexåring, själva skall
bestämma om deras barn som femåring, skall gå i förskoleklass.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Den praxis följs där vårdnadshavare, elevhälsa och personal i
förskolan tillsammans diskuterar om tidigare skolstart.
Den vårdnadshavare som överväger att låta sitt barn börja
grundskolan vid sex års ålder bör ta kontakt med rektor för ett
samråd om barnets eventuella placering i den frivilliga
skolformen förskoleklass.
Motionen är därmed besvarad.

______

Au § 5

Dnr KS06/722

534

Begäran om yttrande i ärende om
kameraövervakning
Ärende
OK Värmland i Arvika ansöker i Länsstyrelsen om tillstånd till
allmän kameraövervakning.
Länsstyrelsen bereder kommunen tillfälle att yttra sig över
ansökan.
Utskottets beslut:
Arvika kommun har inget att erinra mot ansökan.
______
Au § 6

Dnr KS06/731

702

Ansökan om permanent serveringstillstånd
för Olsson Restaurang i Värmland AB, The
Roof, Sunday Café samt uteservering utmed
Magasinsgatan och Tiki Room efter brand
Ärende
Olsson Restaurang i Värmland AB, som driver restaurang i
Arvika sedan flera år ansöker om permanent serveringstillstånd
för The Roof, Sunday Café samt uteservering utmed
Magasinsgatan och Tiki Room efter brand
Utskottets beslut:
Permanent serveringstillstånd beviljas för Olssons Restaurang i
Värmland AB, att servera alla slags alkoholdrycker till
allmänheten och slutna sällskap i:
Tiki Rooms och Sunday Cafés lokaler i gatuplan och på
uteservering utmed Magasinsgatan enligt bif ritning, bilaga 1
Källarplan enlgi bif ritning, bilaga 2 och i Puben The Roofs
lokaler en trappa upp och utomhus enligt bif ritning, bilaga 3

Serveringen får i inomhuslokaler pågå kl 11.00 – 01.00 till
allmänheten.
När andra restauranger i centrala Arvika anordnar dans onsdag,
fredag och lördag får servering pågå till kl 02.00.
Vid servering till slutna sällskap får servering pågå till kl 02.00
Serveringen på uteserveringen utmed Magasinsgatan och på
uteserveringen en trappa upp med utgång från The Roof, får –
med hänvisning till risk från störningar redovisade i tidigare
yttranden från polismyndigheten och miljöskyddskontoret – pågå
mellan kl 11.00 och 23.00.
Huvudansvarig för serveringen är Andreas Olsson.

Au § 7

Dnr KS06/629

040

Yttrande över delbetänkande
”Deluppföljning av den
kommunalekonomiska utjämningen” (SOU
2006:84)
Ärende
Arvika kommun har fått rubricerat delbetänkande för yttrande.
Administrativa kontoret har upprättat förslag till yttrande enligt
bilaga.
Utskottets beslut:
Godkänner upprättat förslag till yttrande.
______
Au § 8

Dnr KS06/691

700

Ändring av förbundsordningen för
Värmlands Läns Vårdförbund
Ärende
Värmlands Läns Vårdförbund föreslås bli huvudman för en
länsövergripande missbruksvård; projekt Beroendecentrum.
Förändringar i kommunallagen avseende revision samt den
föreslagna utvidgningen av Vårdförbundets verksamhet
föranleder förändringar i förbundsordningen.

Kommunfullmäktige i varje medlemskommun i Vårdförbundet
måste fastställa föreslagna förändringar.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Lydelsen i Värmlands Läns Vårdförbunds förbundsordning 6 §
ändras till:
För granskning av Vårdförbundets verksamhet utser
kommunfullmäktige i Karlstads kommun, bland i
kommunrevisionen ingående revisorer, två revisorer.
Bemyndigar utskottet för Lärande och Stöd att yttra sig i § 3,
”ändamålsparagrafen” avseende missbruksvård
______
Au § 9

Dnr KS06/692

100

Omhändertagande av avlidna
Ärende
Sveriges Kommuner och Landsting har förtydligat kommunernas
och landstingens ansvar för omhändertagande av avlidna.
Socialnämnden föreslår i yttrande att en avgift tas ut som uppgår
till kommunens självkostnad dvs ersättningen till entreprenören.
Avgiften tas ut av dödsboet.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Kommunens självkostnad för transporterna uttas som avgift.
______

Au § 10

Dnr KS06/666

141

Ansökan om medfinansiering, Värmlands
Kreditgarantiförening
Ärende
Värmlands Kreditgarantiförening ansöker om medfinansiering
för åren 2007-2009 med 50 tkr per år för att skapa en
vidareutveckling av och en plattform för verksamheten.
Utskottets beslut:

Arvika kommun beviljar 50 tkr per år under åren 2007 – 2009 till
Värmlands Kreditgarantiförening. Kostnaden belastar
tillväxtskapande åtgärder 229.
______

Au § 11

Dnr KS07/1

534

Finansiering av bredbandsutbyggnad
Ärende
Region Värmland har på kommunernas uppdrag genomfört en
kompletterande upphandling för bredbandsutbyggnad i länet.
Administrativa kontoret förslår vidare att uppdrag ges till Telia
Sonera att bygga ut telestationer enligt följande:
Fredros, Göksbol, Jösse Älgå, Norra Fjöle, Stömne, Södra
Treskog, Brunskog, Finnebäck och Sölje.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
För bredbandsutbyggnaden anvisas ytterligare 885 tkr som
finansieras genom ianspråktagande av eget kapital
Fullmakt lämnas till Region Värmland för samordnad
upphandling av bredband från Nordiska Mobiltelefon Sweden
AB
______

Au § 12

Dnr KS06/652

805

Rackstadmuseet, ansökan om stöd till
ombyggnad
Ärende
Ideella Föreningen Rackstadmuseet ansöker i skrivelse om ett
kommunalt bidrag för ombyggnad av museet. Ombyggnaden
avser framför allt en utveckling av museets butik.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Ideella Föreningen Rackstadmuseet beviljas ett bidrag på 250 tkr
för ombyggnad av museibyggnaden
Bidraget finansieras med nöjesmarknadsmedel för år 2007.
______

Au § 13

Dnr KS06/78

141

Hushållningssällskapet m.fl. ansökan om
fortsättning 2007 – projekt Hela
Värmland/Dal Växer
Ärende
Hushållningssällskapet, Företagarna i Värmland,
Länsbygderåden, Bygdegårdarna, LRF och
Värmlandskooperativen ansöker om fortsatt medfinansiering
under 2007 i projekt Värmland/Dal Växer.
Utskottets beslut:
Arvika kommun beviljar 7500 kr i bidrag för 2007 till projektet
Hela Värmland/Dal växer. Kostnaden belastar verksamhet 228.
______
Au § 14

Dnr KS06/604

101

Medborgarförslag, Erik Torstensson att
behålla alla nämnder och förvaltningar
Ärende
Erik Torstensson föreslår i medborgarförslag att kommunen tills
vidare ska behålla alla nämnder och förvaltningar.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Syftet med förändringarna av kommunens politiska organisation
och förvaltningsorganisation är tvärt emot förslagsställarens
farhågor att utveckla demokratiarbetet och åstadkomma en
organisation byggd på gemensamma värderingar till gagn för
kommuninnevånarna.
______
Au § 16

Dnr

Utskottets beredningar och sammanträden
år 2007
Ärende

Förslag till sammanträdestider för allmänna utskottet 2007
presenteras.
Utskottets beslut:
Under våren kommer utskottet att sammanträda onsdagar ojämn
vecka, och under hösten måndagar ojämn vecka. Fullständigt
schema upprättas då samtliga utskott bestämt sina
sammanträdestider.
______
Au § 17

Dnr

Val till kommunens handikappråd och
pensionärsråd för mandatperioden 2007 2010
Ärende
Allmänna utskottet har att utse en ledamot och en ersättare i
kommunens handikappråd och pensionärsråd för
mandatperioden 2007 – 2010.
Utskottets beslut:
Utser Sten Fransson (S) med Mona Smedman (c) som ersättare i
kommunens handikappråd för mandatperioden 20070-02010 och
Sten Fransson med Uno Eriksson (m) som ersättare i
kommunens pensionärsråd för samma mandatperiod.
______

