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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-02-07

§ 16
Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom
protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2012-01-10, och
2012-01-21.
Dnr 5.11.05
Fullmakt vid ramavtalsupphandlingar inom områdena IT kommunikation m m
Dnr 20.12.04
Attestlista per 2012-01-01 för KS driftkonton
Dnr 30.12.25
Uppdragsavtal om försäljning av fastigheten Årjäng Metallen 8
Dnr 219.11.36
Kundavtal avs leverans av fjärrvärme
Dnr 410.11.00
Avtal med hotellet gällande kommunens och föreningars användande av hotellets
lokaler samt bowlinghallen
Dnr 359.10.24
Avtal med Metria, programvarusystem Infovisaren, databas GeoAssistans m m
Dnr 439.11.35
Uppsägning av elabonnemang, råvattenpump Tenvik

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-02-07

§ 17
Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom:
1. Fyraårig pilotverksamhet om strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
2. Barn- och utbildningsnämndens ändring i driftbudget 2012
3. Bun ekonomirapport 2011-11-30
4. Förvaltningsområden för nationella minoriteter i Sverige
5. Filminspelning i tågmiljö, museijärnvägen i Svanskog
6. Uppdragsbekräftelse LIS-plan
7. Intresseanmälan om köp av badhusfastigheten i Töcksfors
8. Fråga om Tivoli/äventyrspark i Årjäng ”vart tog jobben vägen?”
9. Support- och uppgraderingsavtal för VA-banken
10. Tillgång på parkeringsplatser i Årjängs centrum
11. Förstudie för anslutning vid E18 Hajom
12. Skrivelse om utbetalda upprustningsbidrag, vägsamfälligheter
13. Fråga och svar ang lastning och lossning vid Skärmon, Töcksfors
14. Ändrad rutin för anvisning av ensamkommande barn, Migrationsverket
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-02-07

§18
Näringslivsinformation
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, och näringslivsutvecklaren, Marita Närtell, informerade om aktuella näringslivsfrågor enligt
följande.
En aktivitetsplan har utarbetats av näringslivsutvecklaren för att strategiskt kunna
arbeta med näringslivsfrågor enligt de mål och riktlinjer som antagits av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Följande delmål gäller för
näringslivsarbetet:
-

Fler företagare i Årjängs kommun trivs med att driva företag och tycker att de
får en god service av kommunen
Varje år startas minst 50 nya företag
Fler företag inom Årjängs kommun ökar sin tillväxt
Fler företag blir intresserade av företagandet i Årjängs kommun, för att
etablera sig eller göra affärer med
Fler människor flyttar till och skriver sig i Årjängs kommun

Utifrån dessa mål bedrivs ett antal aktiviteter. Målen följs upp varje år.
Ordföranden informerade om följande händelser:
-

Företagsdagen den 1 februari blev mycket lyckad med intressanta
föreläsningar och företag som presenterade sin verksamhet

-

Två byggföretag är intresserade av att bygga bostäder i kommunen

-

Ungdomsarbetslösheten i Årjängs kommun är lägst i Värmland

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till:
KS ordf, näringslivsutvecklaren

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2012-02-07

§ 19

Dnr 155.11.10

Medborgarförslag om att iordningsställa tomter på Kallnäset i Töcksfors
Kenneth Christoffersson har väckt ett medborgarförslag om att kommunen ska
iordningsställa tomter på Kallnäset i Töcksfors.
Förslagsställaren framför att idag finns få, om ens någon, kommunal byggbar tomt
och därför bör kommunen förvärva mark ifrån Årjängs Bostads AB. Detta för att
kunna erbjuda invånarna att köpa en tomt till ett vettigt pris.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen förhandlar inte med Årjängs Bostads AB om markbyte eller
köp för att iordningsställa fler tomter till försäljning på Kallnäset i Töcksfors.

KF

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-02-07

§ 20

Dnr 395.11.25

Förfrågan angående försäljning av badhuset i Töcksfors, TöcksmarksBön 1:234
Företagsutveckling i Töcksfors AB (FUTAB) har inkommit med en skrivelse om
att förvärva fastigheten Årjäng Töcksmarks-Bön 1:234 (brandstationen/badhuset).
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun avböjer FUTAB:s ansökan om att förvärva fastigheten Årjäng
Töcksmarks-Bön 1:234 med hänvisning till den kommande utredningen av
räddningstjänstens lokaler i Töcksfors.

Jäv
Katarina Johannesson (C), Anna-Lena Knutsson (FP) och Lars Hugosson (M)
deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Kopia till:
FUTAB, tekniska avd, räddningstjänsten, kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2012-02-07

§ 21

Dnr 297.11.04

Återrapportering från diskussioner med politiker och tjänstemän i de olika
stiftelserna
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett chefen för Medborgarservice och
turismutvecklaren i uppdrag att ta initiativ till en träff med kommunens
representanter i stiftelserna Dalslands Kanal, Dal-Västra Värmlands Järnvägar och
Glaskogen samt stiftelsernas respektive tjänstemän.
De olika representanterna upplevde att intresset från kommunstyrelsen var lågt
och att några direktiv inte gavs om kommunens syn på stiftelsernas verksamhet.
Undertecknade förslår att kommunstyrelsen kallar kommunens representanter i de
olika stiftelserna till ett möte minst en gång per år för genomgång av stiftelsens
arbete m m samt att stiftelsernas kallelser och protokoll skickas till kommunen för
kännedom.
Kommunstyrelsens beslut enligt arbetsutskottets förslag
1. Kommunstyrelsen ska kalla kommunens representanter i stiftelserna minst en
gång per år för genomgång av stiftelsens arbete, aktuella frågor m m.
2. Kommunstyrelsen ska begära att stiftelserna skickar kallelser och
protokollskopior till kommunstyrelsen och berörda tjänstemän så att vi kan få
information om vad som händer i stiftelserna.

Kopia till:
Chefen för Medborgarservice, turismutvecklaren

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 22

Dnr 36.12.35

Ny VA-taxa för Årjängs kommun
Tekniska avdelningen har under 2011 arbetat med att ta fram ett förslag på en ny
VA-taxa för Årjängs kommun. Detta med anledning av att den nu gällande taxan
är daterad 1985 och sedan dess har bl.a. lagstiftningen ändrats.
Förslaget är uppbyggt enligt Svenskt Vattens basförslag för att göra taxan så lik
andra kommuners taxor som möjligt. Det finns dock vissa avsteg mot
basförslaget. Dessa finns redovisade i bifogat pm.
Tekniska avdelningen har för avseende, efter beslut av kommunfullmäktige, att
införa taxan med första gällande dag 2012-04-01.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxan antas och börjar gälla från och med 2012-04-01.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr 274.11.18

Risk- och sårbarhetsanalys
En ny risk- och sårbarhetsanalys för Årjängs kommun har arbetats fram på
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. Den visar att det finns ett antal
områden där förbättringar väsentligt kan minska risken för olyckor och
extraordinära händelser.
Det bästa är om förebyggande arbete kan göra att olyckorna inte inträffar men
kommunen måste också ha en beredskap för vad man ska göra om detta ändå sker.
Vi anser att mycket har gjorts i det förebyggande arbetet men det finns
förbättringsmöjligheter även här.
Det är viktigt att möjliga olycksscenarier övas. Detta sker regelbundet men det
finns möjlighet till viktiga förbättringar även här.
I en åtgärdsplan som redovisas i huvuddokumentet finns 13 punkter som vi anser
skall prioriteras.
Förslaget innebär att denna åtgärdsplan hanteras enligt ett ”kvalitetstänkande”.
Med detta menar vi att planerna ska vara tydliga när det gäller konkreta åtgärder,
ansvar och tidsramar. Punkterna ska regelbundet ”prickas av” och återrapporteras
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Risk- och sårbarhetsanalys för Årjängs kommun antas i enlighet med upprättat
förslag.
2. Kommunchefen får i uppdrag att se till att åtgärdsplaner tas fram inom områden
punkt 8.2 och 8.3 i Risk- och sårbarhetsanalysen Planerna skall vara klara senast
den 31 mars 2012.
3. Kommunchefen får vidare i uppdrag att se till att åtgärder enligt ovan, följs upp
och redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2012.

KF

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 24

Dnr 118.11.29

Förvaltningsavtal ÅBAB
Ett förslag till förvaltningsavtal mellan Årjängs kommun och Årjängs Bostads AB
har upprättats. Syftet med kontraktet är att samordna Årjängs kommun och
Årjängs Bostads AB:s fastighetsförvaltning enligt kommunfullmäktiges beslut,
2011-05-30 § 54.
Yrkande
Kommunstyrelsens ordförande föreslog att kommunstyrelsen beslutar om följande
ändringar i avtalet:
7. Kontraktstid
Detta kontrakt gäller tillsvidare med en uppsägningstid på ett år för båda
parter.
12. Tvist
Tvist enligt detta avtal ska avgöras av lokal skiljenämnd som utses av
kommunstyrelsens ordförande och Årjängs Bostads AB:s ordförande.
Propositionsordning
Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat
enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Det upprättade avtalet om förvaltningsuppdrag godkänns med föreslagna
ändringar.

Kopia till:
ÅBAB, tekniske chefen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2012-02-07

§ 25

Dnr 378.11.25

Ansökan om köp av mark och ändring detaljplan Lindudden,
exploateringsavtal etapp 2
Ett förslag på exploateringsavtal med Töcksfors Handelspark AB för Lindudden
etapp 2 har upprättats. Avtalet reglerar den fortsatta utbyggnaden åt norr av
Linduddens handelsområde med därtill hörande detaljplaneändring och
markförvärv.
Intentionerna beträffande användningen av det s k naturområdet i anslutning till
fastigheterna Töcksmarks Stom 2:8 och 6:12 men även beträffande dessa båda
sistnämnda fastigheter, som är belägna utanför nuvarande detaljplaneområde, har
nu ändrats. Exploatören önskar använda även dessa områden för handelsändamål.
För att möjliggöra detta ska exploatören förvärva naturområdet och de båda
fastigheterna.
Töcksfors Handelspark AB ska ombesörja och bekosta framtagandet av
detaljplan. Årjängs kommun överlåter och försäljer till exploatören del av
Töcksmarks-Stom 2:4 i ungefärlig omfattning enligt bifogad karta och i övrigt
enligt villkor i exploateringsavtalet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Exploateringsavtalet godkänns enligt upprättat förslag.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr 399.11.04

Revisionsrapport; Övergripande granskning av intern kontroll
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Årjängs kommun har Kommunal
sektor inom PwC genomför en övergripande granskning av intern kontroll. Enligt
av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll ska styrelsen och
övriga nämnder årligen arbeta fram planer för uppföljning av den interna
kontrollen vilket inte var framtaget vid granskningstillfället.
Internkontrollplan har nu utarbetats för kommunstyrelsen 2012. Övriga nämnder
har fått i uppdrag att utarbeta internkontrollplaner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ekonomichefens yttrande godkänns och lämnas som svar på rapporten.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

KF

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 27

Dnr 345.11.10

Medborgarförslag om åtgärder mot felparkering samt förslag till policy för
kommunal parkeringsövervakning i Årjängs kommun
Stefan Mogren har väckt ett medborgarförslag om att det ska finnas
parkeringsvakt som kan förhindra felparkeringar.
Förslagsställaren framför att kommunen bör se till att det finns någon som tar
hand om felparkerarna så att trafikreglerna följs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar, enligt 2 § i lagen(1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning om kommunal parkeringsövervakning.
2. Kommunfullmäktige antar dokumentet ”policy för kommunal
parkeringsövervakning i Årjängs kommun”.
3. Kommunfullmäktige beslutar att övervakningsområdet ska vara hela
kommunen.
4. Kommunfullmäktige beslutar att delegera rätten till kommunstyrelsen att
förordna parkeringsvakter.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 47.11.04

Avrapportering utredningsuppdrag – kommunens ekonomi långtidsstrategi
Kommunchefen och ekonomichefen fick enligt beslut i kommunstyrelsen den 10
januari 2012 i uppdrag att bland annat:
1. Utarbeta en struktur som vidareutvecklar kommunstyrelsens uppsiktsplikt och
nämndernas ansvar för ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning
kontinuerligt lämnas till kommunstyrelsen
2. Utveckla budgetprocessen i Årjängs kommun
Delrapport av utredningsuppdraget redovisades på dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta framtagen tidplan till budgetarbetet 2013-2015.
2. Anta framtagen ekonomisk uppföljning för 2012.
3. Anta framtagen dagordning för möten mellan KSAU och nämnd samt mellan
KS och nämd/bolag.
4. Alla beslut om utgifter ej medtagna i budget ska följas av ett finansieringsbeslut där det tydligt framgår vilket ansvar och verksamhet som ska finansiera
kostnaderna.

Kopia till:
Kommunchef, personalchef, ekonomichef, chef för Medborgarservice, teknisk
chef

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 38.12.17

Frister för skriftlig brandskyddsredogörelse i Årjängs kommun enligt lagen
om skydd mot olyckor
Enligt 2 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller i vissa fall
verksamhetsutövare upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet för vissa
byggnader eller anläggningar och lämna in denna redogörelse till kommunen.
Redogörelsen ska vara en sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet
och ägaren ansvarar för att redogörelsen är inlämnad till kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Frister för inlämnandet av skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen
om skydd mot olyckor 2 kap 3 § och därtill hörande förordning och
föreskrifter fastställs till vart tredje år.
2. Skriftlig redogörelse ska också lämnas in då det sker en större förändring i
verksamheten eller byggnaden som påverkar brandskyddet

Kopia till:
Stf räddningschef

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 30

Dnr 39.11.17

Tillsynsplan 2012 enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om
brandfarliga och explosiva varor
Årjängs kommun ska årligen fastställa tillsynsplan för hur tillsynen enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE) skall bedrivas.
Ett förslag till tillsynsplan har upprättats som beskriver hur tillsynen, i form av
planerad tillsyn och annan tillsyn, ska bedrivas.
Kommunstyrelsens beslut
Tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och
explosiva varor för år 2012 fastställs enligt upprättat förslag.

Kopia till:
Stf räddningschef

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 31

Dnr 142.11.25

Förvärv av byggnader på ofri grund
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 att överlåta del av Töcksmarks-Bön
1:226 till H Lennartssons Energi AB. Eftersom marken delvis är belägen på den
mark kommunen upplåtit till Töcksfors IF (TIF) gäller överlåtelsen under
förutsättning att gällande arrendekontrakt kan lösas med TIF.
Ett förslag till köpeavtal har upprättats.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Köpeavtal med Töcksfors IF antas i enlighet med upprättat förslag.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 145.11.21

Anmälan av beslut i brådskande ärende
Bygg- och miljönämnden beslutade 2011-06-30 § 104 att anta ett förslag till
ändring av detaljplan för Töcksmarks-Bön 1:406 mfl fastigheter (Töcksfors
shoppingcenter Etapp 2A). Planändringen genomfördes som ett s k enkelt
planförfarande. Beslutet har överklagats av Eurocash Food AB. Länsstyrelsen
avslog överklagandet. Prövning har begärts hos mark- och miljödomstolen,
Vänersborgs tingsrätt. Årjängs kommun har förelagts att yttra sig över
överklagandet.
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, har på kommunstyrelsens
vägnar beslutat att anta ett yttrande, daterat 2012-01-27, till Vänersborgs tingsrätt
där kommunen hemställer att överklagandet avslås.
Yttrandet redovisades på kommunstyrelsens sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr 111.10.03

Utbyggnad av bredband i Årjängs kommun
Bredband har varit en strategisk viktig fråga för Årjängs kommun sedan 1999. I
Årjängs kommun och i övriga värmländska kommuner har bredbandsutbyggnaden
skett i flera etapper.
Årjängs kommun har ansökt om och fått beviljat ett EU-projekt, Fibernätverk i
Årjängs kommun, som pågår 2012-2014 och har en omslutning på totalt 37,5
mnkr. Den kommunala medfinansieringen består i kontanta medel av 17,8 mnkr.
Kommunen bedriver också ett Leader-projekt, Give Us Fiber, med en
projektomslutning på totalt 999 tkr och en kontant medfinansiering från
kommunens sida på 77,6 tkr.
Årjängs kommun behöver tydliggöra mål för bredbandsutvecklingen i kommunen
och formulera en handlingsplan för hur detta ska uppnås. För detta syfte har en
bredbandstrategi utarbetats liksom bolagsordning och ägardirektiv för det bolag
som föreslås bildas.
I bredbandsstrategin beskrivs kommunens mål enligt följande.
Alla kommuninvånare och företag i Årjängs kommun ska ha tillgång till ett
höghastighetsnät (bredbandsnät) med en kapacitet av minst 100 Mb/s. Nätet ska
vara ett s k öppet nät och tillhandahålla konkurrensutsatta bredbandstjänster.
Stamnätet som möjliggör bredbandstjänster planeras vara fullständigt utbyggt
senast 2014.
Med ändamål att erbjuda digital kommunikation till alla hushåll, företag och
offentliga verksamheter samt bygga, äga och förvalta fiberoptiskt nät samt bedriva
därmed jämförlig verksamhet bilas ett kommunalt bolag, Årjängs nät AB.
Ett höghastighetsnät på landsbygden kan i nuläget endast uppnås genom ett
optiskt fibernät. Kommunen avser i första hand arbeta med fibernät för
landsbygden som etapp 3 och höghastighetsnät för tätorterna som etapp 4.
Höghastighetsnätet byggs med engagemang från och i samverkan mellan de
enskilda hushållen, via föreningar, företagen och kommunen i såväl det praktiska
utförandet som när det gäller finansieringen.
Bolagets framtida drift av höghastighetsnätet ska vara självfinansierad och
tillämpa samma principer som t ex kommunens VA-kollektiv som själv står för
samtliga driftskostnader, inklusive avskrivningar, för hela anläggningen.
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Finansieringen av utbyggnaden innebär att kommunen lånar ut pengar till det
bolag som bildats för detta ändamål med maximalt 17,9 mnkr. Lånet kommer
under tiden för projektering och utbyggnad att vara amorterings- och räntefritt.
Från år 2015 kommer lånet att ha villkor i form av amortering under 20 år och
marknadsmässig ränta. Bolaget kommer också att ha avskrivningskostnader från
samma tidpunkt. Finansiella kostnader (amortering och ränta) och avskrivningskostnader för kommunens del av finansieringen kommer att läggas på nätavgiften
och belasta slutkund.
Utbyggnaden av fiber på hela landsbygden är klart vid utgången av 2014.
Målsättningen är att höghastighetsnätet i tätorterna även ska vara utbyggt vid
denna tidpunkt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bredbandsstrategi för Årjängs kommun antas enligt upprättat förslag.
2. Årjängs kommun skall bilda ett bolag, Årjängs nät AB. För detta ändamål
anslås 100 000 kr i aktiekapital vilket finansieras ur kommunens
rörelsekapital.
3. Bolagsordning för Årjängs nät AB antas enligt upprättat förslag.
4. Ägardirektiv för Årjängs nät AB antas enligt upprättat förslag.
5. Låneramen för Årjängs kommun utökas med maximalt 20 mnkr till totalt
226 250 tkr.
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§ 34

Dnr 408.11.61

Fullmäktigeberedning om skolans framtid
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunchefen och
skolchefen utarbetat förslag till direktiv för fullmäktigeberedning om skolans
framtid.
Beredningen har till syfte att inom en budgetram som är långsiktigt hållbar höja
kvaliteten i skolan så att
-

Barn och elever ska uppleva trygghet i barnomsorg och skola
Förskolor och skolor ska ha en bra lär- och arbetsmiljö
Andelen förskollärare i förskolan ska uppgå till minst 75 %
100 % av alla elever ska bli godkända för nationella gymnasieprogram
I de olika skolformerna arbeta för att öka andelen sökande till universitet och
högskolor
Alla barn och elever i alla skolformer ska få inblick i närsamhället och dess
arbetsliv, föreningsliv och kulturliv

Beredningen har som mål att utarbeta ett förslag till organisation och verksamhet
för skolan i Årjängs kommun 2013-2023 samt föreslå vilka kvalitativa och
ekonomiska mått som ska användas för att beskriva och mäta skolans verksamhet
i kommunen. Vidare ska beredningen utarbeta förslag till nyckeltal som ska
användas i samband med fördelning av budgetmedel.
Utredningen är huvudsakligen inriktad på kommunens grundskoleverksamhet
men ska, i de fall dessa berörs, även omfatta förskolan och gymnasieskolan.
Fullmäktigeberedningens förslag ska lämnas till berörd facknämnd, d v s barnoch utbildningsnämnden, senast den 1 juni 2012 för att därefter behandlas av
fullmäktige under hösten 2012. Kommunfullmäktige ska erhålla en rapport om
hur beredningens arbete fortskrider vid fullmäktiges möte i april månad 2012.
Yrkande
Kommunstyrelsens ordförande föreslog följande tillägg till beredningens syfte och
mål: Med anledning av den nya skollagen behöver skolverksamheten ses över.
Propositionsordning
Efter framförda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat
enligt yrkandet.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Syfte och mål, ekonomiska tidsramar och tidsplan för fullmäktigeberedningen
om skolans framtid antas enligt upprättat förslag med följande tillägg till
beredningens syfte och mål: Med anledning av den nya skollagen behöver
skolverksamheten ses över.
2. Totalt 50 000 kronor anslås till beredningen ur kommunens rörelsekapital.

Anna-Lena Knutsson (FP) reserverade sig mot beslutet.
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§ 35

Dnr 416.11.25

Överlåtelse av fastigheten Årjäng Trankil-Elovsbyn 5:2
Ett förslag till köpekontrakt har upprättats genom vilket Årjängs kommun
överlåter fastigheten Årjäng Trankils-Elovsbyn 5:2 till Albert Snickeri AB för en
köpeskilling på 400 000 kr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun överlåter fastigheten Årjäng Trankils-Elovsbyn 5:2 till Albert
Snickeri AB för en köpeskilling på 400 000 kr och i övrigt enligt villkoren i
köpekontraktet.
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§ 36

Dnr 489.10.25, 142.11.25

Överlåtelse av del av fastigheten Årjäng Töcksmarks-Bön 1:226
Flexit Sverige AB äger fastigheten Årjäng Töcksmarks-Bön 1:419 och har behov
av ytterligare 11 775 kvm mark angränsande till denna fastighet. Marken som
företaget önskar förvärva är belägen på fastigheten Årjäng Töcksmarks-Bön 1:226
som ägs av Årjängs kommun.
Årjängs kommun har i fullmäktigebeslut 2011-11-28 § 126 beslutat att försälja ett
område på Töcksmarks-Bön 1:226 till HL Energi AB inom vilket ca 9 175 kvm av
detta område ingår. Denna försäljning är ännu inte verkställd.
Kommunstyrelsens beslut
Tekniska avdelningen får i uppdrag att utarbeta förslag till avtal om fastighetsreglering avseende del av Årjäng Töcksmarks-Bön 1:226 gentemot HL Energi AB
och Flexit Sverige AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska genom fastighetsreglering överlåta del av fastigheten
Årjäng- Töcksmarks-Bön 1:226, ca 11 775 kvm, som överförs till Årjäng
Töcksmarks-Bön 1:419, till Flexit Sverige AB för en kostnad av 15 kr per
kvm.
2. Årjängs kommun ska genom fastighetsreglering överlåta del av fastigheten
Årjäng- Töcksmarks-Bön 1:226, ca 21 325 kvm till HL Energi AB för en
kostnad av 15 kr per kvm.
3. Detta beslut ersätter fullmäktiges beslut 2011-11-28 § 126.
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