Au § 43

Dnr KS07/250

141

Region Värmland, evenemang och
produktutveckling inom motorsport i
Värmland
Ärende
Bengt Lidmalm har på uppdrag av Region Värmland gjort en
förstudie som visar på en utvecklingspotential i de företag och
organisationer som direkt eller indirekt är knutna till motorsport.
Region Värmland vill nu gå vidare och ta fram en handlingsplan
och strategi för fortsatt utveckling inom motorsporten i
Värmland
Yttrande
Kommunledningsstaben har yttrat sig och ser det som angeläget
att det fortsätta arbetet utifrån den gjorda förstudien och på det
sättet skapa förutsättningar för en utveckling av motorsporten
både lokalt och regionalt ur ett tillväxtperspektiv.
Utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Arvika kommun ger Region Värmland 50 tkr i bidrag för
framtagande av handlingsplan för utveckling av motorsporten i
Värmland. Kostnaden belastar verksamhet 229, tillväxtskapande
åtgärder.
______

Au § 44

Dnr KS06/5

001

Förslag till yttrande över revisorernas
uppföljande granskning av momsrutiner
Ärende
Kommunens revisionskonsult KPMG har på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna genomfört en uppföljning av tidigare
gjord granskning av momsrutiner. Rapporten har överlämnats till
kommunstyrelsen för kommentarer och synpunkter.
Yttrande

Kommunledningsstabens ekonomifunktion har tagit del av
revisorernas rekommendationer och vidtagit åtgärder för att
beakta revisorernas synpunkter.
Utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Överlämnar Kommunledningsstabens yttrande till revisionen.
Rapporten läggs till handlingarna.
______

Au § 45

Dnr KS07/180

001

Förslag till yttrande över revisorernas
granskning av fordringar och
kravverksamhet
Ärende

Kommunens revisionskonsult KPMG har på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av
kommunens rutiner avseende fordringar och kravverksamhet.
Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för
kommentarer och synpunkter.
Yttrande
Kommunledningsstabens ekonomifunktion har tagit del av
revisorernas rekommendationer och vidtagit åtgärder för att
beakta revisorernas synpunkter.
Utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Överlämnar Kommunledningsstabens yttrande till revisionen.
Rapporten läggs till handlingarna.
______

Au § 46

KS07/270

141

Projektgenerering inför genomförandet av
regionala strukturfondsprogrammet för mål
2, Norra Mellansverige

Ärende
Region Värmland erbjuder aktörer i Värmland ansöka om
förstudiemedel i syfte att ta fram projekt för prövning och
genomförande inom nya mål 2.
Ansökan skall ställas till Region Värmland senast den 1 april
2007.
Utskottets beslut:
Arvika kommun ansöker om förstudiemedel inför ansökningar
inom strukturfondsprogrammet Mål 2. Kommunens
medfinansiering uppgår till 250 tkr och utgör egen tid.
______

Au § 48

Au § 31

Dnr KS06/408

702

Information om förslag till återkallande av
serveringstillstånd, Masri Brothers AB
Ärende
Kommunchef Gunnar Tidemand informerar om förslag till
återkallande av serveringstillstånd för Masri Brothers AB.
Utskottets beslut:
Informationen läggs till handlingarna.
______
Au § 48
Utskottets beslut:
Återremiss till kommunledningsstabens kansli för
kompletteringar i ärendet.
______
Au § 49

Dnr KS07/290

534

Begäran om yttrande i ärende om
kameraövervakning

Ärende
Olssons Restaurang i Värmland AB ansöker hos 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 förutsatt att
bilderna raderas efter lämplig tid.
______
Au § 50

Dnr KS07/295

101

Redovisning av motioner som är äldre än ett
år vilkas beredning inte avslutats i april år
2007
Ärende
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska
kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges april/maj- och
oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning
ännu inte slutförts och som är äldre än ett år.
Enligt diariet finns inte någon motion som är äldre än ett år.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Redovisningen läggs till handlingarna.
______

Au § 51

Dnr KS07/296

101

Redovisning av medborgarförslag som är
äldre än ett år vilkas beredning inte
avslutats i april år 2007
Ärende
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska
kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges april/maj- och
oktobersammanträden redovisa de medborgarförslag vilkas
beredning ännu inte slutförts och som är äldre än ett år.

Enligt diariet finns inte något medborgarförslag som är äldre än
ett år.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Au § 52
Dnr KS07/249

510

Informationsplats vid Mosseberg – RV 61
från Norge – med välkomstskylt och
industri-informationstavla.
Ärende
Arvika kommun saknar eller har bristfälliga informationsplatser
vid infarterna till centrum. Utredningar har gjorts med mål att
förbättra upplevelsen av infarten till Arvika. De infarter som är
aktuella är RV 61 från Norge – RV 61 från Karlstad – RV 172
från Årjäng samt RV 175 från Säffle. Planerad byggstart i Maj
2007.
Utskottets förslag till kommunstyrelsen:
Godkänna val av infart med redovisad utformning.
Uppdra till Samhällsbyggnad, miljö och service att genomföra
projektet.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Projektet finansieras genom ianspråktagande av budgeterade
medel 2007 med 1.000.000:- samt tilläggsanslag med
1.200.000: - från eget kapital.
______

Au § 53

Dnr KS06/641

020

Översyn av arvoden
Ärende
Inför förändringen av den politiska organisationen vid årsskiftet
genomfördes en översyn och omfördelning av arvoden till

förtroendevalda. I samband med fullmäktiges behandling av
ärendet förutsattes att ytterligare prövning skulle komma att ske
bland annat avseende oppositionsarvoden, arvodet för
kommunstyrelsens ordförande, budgeten för revisionen samt
arvodet till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.
Utskottets förslag till kommunfullmäktige:
Årsarvodet till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen höjs från
60 till 120 tkr per verksamhetsår från och med 2007-07-01.
Årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande höjs från 481 tkr
per år till 541 tkr.
Ändringen gäller från och med 2007-07-01.
Kommunförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för
en succesiv anpassning och följsamhet till
riksdagsmannaarvodet.
Budget för arvoden till de förtroendevalda revisorerna höjs från
155 tkr till 185 tkr under år 2007.
Finansiering av åtgärderna sker i samband med ombudgetering.
______
Claes Pettersson (s) och Jan Wettmark (m) deltog inte i
behandlingen av ärendet

