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Sammanträdesdatum

2013-01-08

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl 16.00-18.30

Beslutande

Ledamöter

Katarina Johannesson (C) ordförande
Anna-Lena Knutsson (FP)
Lars Gustafsson (FP)
Esbjörn Andersson (M)
Roland Kylén (C)
Kjell-Anders Dahlström (C)
Kristina Kristiansson (S)
Maurice Leroy (S)
Daniel Schützer (S), fr o m 16.40
Mårten Karlsson (S)
Ulla-Kerstin Aronsson (S)

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Lina Rådegård, administrativ chef
Christer Larsson, personalchef § 4
Birgit Rainer Johnsson, koordinator/coach i samverkan § 5

Justerare

Mårten Karlsson

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 10 januari 2013

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lina Rådegård

Ordförande
Katarina Johannesson (C)
Justerare
Mårten Karlsson (S)

Anna-Lena Knutsson (FP)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-01-08

Datum då anslaget sätts upp

2013-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Lina Rådegård
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Sammanträdesdatum

2013-01-08

Kommunstyrelsen

§1

Dnr

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2012-12-04,
2012-12-18.
Dnr 2.12.31
Beslut att inte upplåta plats i Årjäng samt att upplåta plats i Töcksfors till
Moderata Samlingspartiet i Årjäng
Dnr 11.12.02
Beslut att anta omställningsavtalet KOM-KL
Antagande av RIB 12 som lokalt kollektivavtal i Årjängs kommun
Dnr 12.12.02
Beslut om lönebidrag till Karlanda IF
Beslut om lönebidrag till Årjängs Rödakorskrets
Dnr 17.12.17
Förelägganden från sotaren
Dnr 154.12.01
Ny IT-organisation
Dnr 278.12.00
Yttrande om kommunala föreskrifter till Regeringskansliet
Dnr 288.12.03
Beslut om samarbetsavtal avseende IT-tjänster
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

2013-01-08

Kommunstyrelsen

§2

Dnr

Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för
kännedom:
1. Inbjudan att deltaga i Earth Hour 2013
2. Samverkansavtal BÅDESÅ nov, dec 2012 samt
2013
3. Överenskommelse mellan staten och SKL om
vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år
2013
4. Fibernätverk; stamnät och föreningsnät
5. Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020
6. Stift. Glaskogens naturreservat,
Sammanträdesprotokoll 121004
7. Kultur- och fritidsnämndens protokoll, Ekonomi
8. Barn- och utbildningsnämndens protokoll,
Ekonomirapport
9. Barn- och utbildningsnämndens protokoll,
Delårsbokslut 120831
10. Länsstyrelsen Värmland inbjuder till Utbildning i
alkohol- och tobakslagen för politiker
11. Region Värmland inbjuder till presentation av
förslag till trafikförsörjningsprogram för
Värmlands län
12. Dags att söka till Årets Stadskärna 2013

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-01-08

Kommunstyrelsen

13. Region Värmlands sammanträdestider för
regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen
2013
14. Region Värmlands sammanträdestider för
regionfullmäktige 2013
15. Elevrådet Stommens skola önskar få en asfalterad
plan på skolgården
16. Trafikverket beslut om ändring och tillägg
angående utbyggnad av cykelbanor på
kommunalt vägnät, Värmlands län 2012
17. Kultur- och Fritidsnämndens protokoll,
Kulturpris 2012
18. Kultur- och Fritidsnämndens protokoll,
Ungdomsledarstipendium 2012
19. Brev från Fiberföreningen Årjäng Sydväst
20. Brev från Vestnet HF EF
21. Skrivelse från Anders Lundkvist V Fågelvik ang
nedläggning av bygdeskolor
22. Förlängning avtal återvinningscentral Furskog
Årjäng
23. Förlängning avtal återvinningscentral Töcksfors
24. Översiktsplan för Säffle kommun
25. Trängselskatt i Göteborg från och med 130101
26. BÅDESÅ protokoll 121128
27. Region Värmland projekt kompetensplattform
Värmland
28. Nyhetsbrev från SmåKom
29. Värmlandsmodellen 2.0
30. Tenk Grön Bane 2025, mötesanteckningar
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Sammanträdesdatum

2013-01-08

Kommunstyrelsen

31. Beslut Svea Hovrätt
32. Skrivelse, synpunkter på handläggning av
avloppsärende Gottersbyn 1:52
33. Länsstyrelsens inventering av förorenade
områden
34. Bygg- och miljönämnden beslutar ej ändra vissa
taxor
35. Socialnämndens protokoll Överenskommelse om
flyktingmottagande
36. Årjängs orienteringsklubb informerar om karta i
området Strand-Högerud
37. Digitalisering av biografer
38. Kultur- och fritidsnämndens protokoll Clarapriset
2013
39. Kultur- och fritidsnämnden protokoll Normer för
föreningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

2013-01-08

Kommunstyrelsen

§3

Dnr

Näringslivsinformation
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om
aktuella näringslivsfrågor enligt följande:
-

-

-

-

Projektet ”Tillväxt för bygdens bästa” (att få en gemensam målbild
och handlingsplan för hur vi kan öka tillväxten och locka till oss nya
företag) pågår för fullt och en lägesrapport kommer upp på
kommunstyrelsen den 5 februari.
Arbetet med ”Förenkla helt enkelt” pågår också för att göra vår
kontakt med företagare snabbare och bättre vid myndighetsärenden.
Förslaget till handlingsplan kommer att presenteras för
kommunstyrelsen den 5 mars.
Undersökningen Insikt, där alla företag som varit i kontakt med
Årjängs kommun i myndighetsärende blir kontaktade sker i vår och
resultatet redovisas i höst.
Årets satsning på näringsliv och skola har startat, inbjudan till
uppstart den 13 februari delas ut.
Vi har även varit i kontakt med Arvika/Eda om deras satsning på
Teknikcollege och ska även till Säffle den 1 februari för att titta på
deras upplägg.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Katarina Johannesson
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§4

2013-01-08

Dnr

Personalchefen informerar om sjukfrånvaro och övertid
Personalchefen redovisar statistik över sjukfrånvaro och övertid i jämförelse
mellan åren 2007 – 2012.
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Kommunstyrelsen

§5

2013-01-08

Dnr

Information om projekt
Birgit Rainer Johnsson, koordinator/coach i samverkan inom projektet
BÅDESÅ/Finnsam. Projektet pågår till 2013-12-31 och syftar till att hjälpa
individer som står långt från arbetsmarknaden att komma tillbaka till
arbetsmarknaden. Kravet för att få delta i projektet är att personerna är
arbetslösa samt inskrivna på ytterligare en myndighet.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§6

2013-01-08

Dnr 229.12.04

Barn- och utbildningsnämndens beslut om
nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten
2013
Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om nedläggning av skolorna i
Bön och Blomskog hösten 2013. I beslutsunderlaget finns inte angivet vilka
konsekvenser beslutet får för verksamheten samt vad verksamheten sparar på
nedläggningen av skolorna i Bön och Blomskog. Kommunfullmäktige
beslutade därför att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden
för en komplettering av beslutsunderlaget som skulle innehålla följande
punkter: Underlag som beskriver nettobesparingen i pengar och hur den
beräknas, konsekvensanalys för verksamheten efter nedläggning och flytt av
elever innehållande följande aspekter: Elevernas placering, storlek på
klasserna, kostnader för skolskjutsar, konsekvensanalys för kommunens
lokaler efter nedläggning av skolorna samt en beskrivning av nödvändig
förankringsprocess hos de parter som blir berörda av skolnedläggningarna.
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en komplettering av
beslutsunderlaget där konsekvenserna för beslutet presenteras samt vad
nämnden kommer att spara på nedläggningen av Bön och Blomskogs skola.
Yrkande
Esbjörn Andersson (M) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på
skolutredningen som barn- och utbildningsnämnden arbetar med.
Propositionsordning
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Esbjörn
Anderssons förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-05 § 305.
Administrativ chefs tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-27.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-11-22 § 129.
Skolchefens tjänsteskrivelse, dat 2012-11-22.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-01-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-06 § 141.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-10-16 § 275.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-09-27 § 100.
Presentation av antal elever i Bön och Blomskog samt sparförslag 2012 och
framåt.
Presentation sparförslag 2013 och framåt.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs i avvaktan på skolutredningen som barn- och
utbildningsnämnden arbetar med.
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Kommunstyrelsen

§7

2013-01-08

Dnr 331.12.18

POSOM-organisation
Kommunchefen har uppdragit åt beredskapssamordnare och utredaren att
utreda Posom-verksamheten i Årjängs kommun.
Efter samråd med kommunchefen har politiker i kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunchefen, beredskapssamordnaren och utredaren träffats
den 20 november 2012 för att diskutera kommunledningens syn på Posomverksamheten.
Under mötet diskuterades ett alternativ som innebär att ansvaret för Posomverksamheten lyfts till kommunstyrelsen. Kommunchefen skulle vara
sammankallande för gruppen som skulle bestå av chefsgruppen och de
övriga interna och externa resurser som är lämpliga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-18 § 316.
Beredskapssamordnaren och utredarens tjänsteskrivelse, dat 2012-11-23.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ansvaret för Posom-gruppen överförs till kommunstyrelsen.

KF
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§8

2013-01-08

Dnr 229.12.04

Folkomröstning med anledning av förslaget att lägga
ner skolorna i Östervallskog och Blomskog
En namninsamling har genomförts i kommunen i syfte att väcka ett ärende i
kommunfullmäktige om folkomröstning med anledning av förslaget att lägga
ner skolorna i Östervallskog och Blomskog. De undertecknande anser att
förslaget att lägga ner skolorna är en felaktig åtgärd och begär därför att en
folkomröstning ska genomföras. Namnlistorna lämnades till kommunen i
samband med fullmäktiges sammanträden den 29 oktober 2012.
Administrativ chef och kommunjuristen fick den 20 november 2012 i
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att komplettera yttrandet
Folkomröstning med anledning av förslaget att lägga ner skolorna i
Östervallskog och Blomskog med uppgifter om vad en eventuell
folkomröstning skulle kosta.
En kostnadsberäkning har gjorts utifrån samma dimensioner som valet 2010
hade när det gäller röstningslokaler, tider och bemanning m.m.
Folkomröstningen beräknas kosta totalt 360 tkr.
Yrkande
Lars Gustafsson (FP) yrkar bifall till folkomröstningen.
Esbjörn Andersson (M) yrkar på avslag på begäran om folkomröstning med
motiveringen att barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av
kommunfullmäktige 2012-10-29 att se över hela skolans organisation och
det är därför inte lämpligt att lyfta ur delar av verksamheten för
folkomröstning.
Kristina Kristiansson (S) yrkar bifall till Esbjörn Anderssons förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige Esbjörn Anderssons
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-18 § 318.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-01-08

Administrativ chefs och kommunjuristens yttrande, dat. 2012-11-29.
Kostnadsberäkning, dat. 2012-11-29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-11-20 § 298.
Administrativ chefs och kommunjuristens yttrande, dat 2012-11-09.
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-06 § 141.
Namnlistor till kommunfullmäktige, ink 2012-10-29.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-09-27 § 100.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Begäran om folkomröstning avslås med motiveringen att barn- och
utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 2012-10-29
att se över hela skolans organisation och det är därför inte lämpligt att lyfta
ur delar av verksamheten för folkomröstning.
Reservation
Kjell-Anders Dahlström (C) reserverar sig mot beslutet.
Lars Gustafsson (FP) och Anna-Lena Knutsson (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag och lämnar in skriftlig reservation som
bifogas denna paragraf.

KF
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Kommunstyrelsen

§9

2013-01-08

Dnr 286.12.70

Förfrågan från socialnämnden om utbildning i hot och
våld
Socialnämnden har väckt en fråga hos kommunstyrelsen avseende behovet
av en halvdagsutbildning i hot och våld för politiker och har överlämnat till
kommunstyrelsen att ta ställning till om en sådan utbildning behövs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-18 § 320.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-12-06.
Socialnämndens beslut 2012-10-23 § 111.
IFO-chefens tjänsteskrivelse, dat 2012-10-01.
Kommunstyrelsens beslut
1. I dagsläget finns inget behov av utbildning i hot och våld för politiker
i kommunstyrelsen då man inte upplever någon generell hotbild.
2. Om socialnämnden anser sig ha behov av att genomföra en
utbildning i hot och våld får nämnden själv ta det beslutet.

Expedieras till
Socialnämnden
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Kommunstyrelsen

§ 10

2013-01-08

Dnr 393.09.02

Chef- och ledarpolicy för Årjängs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott antog 2011-12-20 en ny Chef och
ledarpolicy för Årjängs kommun. Kommunens policydokument ska antas av
Kommunfullmäktige. Detta har inte skett eftersom ärendet av misstag inte
gick vidare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-18 § 321.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2011-12-20 § 367.
Chef- och ledarpolicy för Årjängs kommun, dat. 2011-12-20.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Chef och ledarpolicy för Årjängs kommun antas.
2. Avsnittet om chefsavveckling, stycke 2 tas bort.
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Kommunstyrelsen

§ 11

2013-01-08

Dnr 140.11.10

Medborgarförslag om utlokalisering av
Värmlandsradion till Årjäng
Ett medborgarförslag om utlokalisering av Värmlandsradion har lämnats in
till Årjängs kommun. Förslagsställaren upplever att merparten av
sändningarna på Värmlandsradion handlar om händelser i Karlstad och
Torsby med omnejd. För egen del är han mer intresserad av vad som händer
i Årjängs kommun och dess närområde.
I medborgarförslaget föreslås därför att Årjängs kommun snarast ska erbjuda
Värmlandsradion att lokalisera sig i kommunen m.m. Sändningsområden
skulle kunna vara Årjäng, Eda, Arvika och Säffle kommuner. Samverkan
kring utrustning skulle kunna ske med kommunens medieutbildning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-18 § 323.
Kommunchefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-23.
Medborgarförslag om utlokalisering av Värmlandsradion till Årjäng
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Värmlandsradion ska bjudas in för att efterfråga intresse av och
förutsättningar för att utlokalisera Värmlandsradion till Årjängs
kommun alternativt öka antalet sändningar från kommunen.
2. Diskussion ska inledas med gymnasieskolan för att undersöka
möjligheterna för Värmlandsradion att använda deras
medieutrustning.
3. Medborgarförslaget är därmed besvarat.

KF
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Kommunstyrelsen

§ 12

2013-01-08

Dnr 312.12.02

Försäljning av företagshälsovårdstjänster
Kommunens interna företagshälsovård ”Kommunhälsan” får tidvis
förfrågningar från andra arbetsgivare om att köpa företagshälsovårdstjänster
av kommunen. Kommunhälsan önskar nu mandat från kommunstyrelsen att
själv få besluta om att, vid förfrågningar, sälja företagshälsovårdstjänster till
externa aktörer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-18 § 326.
Personalchefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-12-04.
Löneöversynsdirektiv angående löneöversyn 2013, dat. 2012-12-04.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunhälsan ges inte mandat från kommunstyrelsen att själv få besluta
om att sälja företagshälsovårdstjänster till externa aktörer och ärendet
avslutas.

Expedieras till
Personalchefen
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Kommunstyrelsen

§ 13

2013-01-08

Dnr 413.11.04

Uppföljning av intern kontroll 2012
Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll skall
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Detta gjordes i samtliga nämnder i början av året.
Uppföljning av den interna kontrollen har skett på nämndnivå och
återrapporteras nu till kommunstyrelsen av ekonomichefen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-18 § 327.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-22.
Samtliga nämnders uppföljning av den interna kontrollen 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Samtliga redovisade förbättringsområden följs upp under 2013.

KF
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Kommunstyrelsen

§ 14

2013-01-08

Dnr 319.12.25

Fastighetsförsäljning del av Årjäng Årjäng 4:143
(område 8 & 9)
Årjängs kommun har haft fastigheten Årjängs Årjäng 1:143 (område 8 & 9)
ute till försäljning. Högsta budet på fastigheten är 950 000 kr och har
lämnats in till Fastighetsbyrån i Årjäng.
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-05 återremitterades ärendet och
samhällsbyggnadschefen fick i uppdrag att anlita en extern värderare som
skulle göra en ny värdering av fastigheten. Ett utlåtande angående
värderingen av fastigheten har nu gjorts av en extern värderare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-18 § 328.
VVDS utlåtande, ink 2012-12-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-12-05 § 310.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-22.
Förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun säljer fastigheten i enlighet med upprättat köpekontrakt.
Jäv
Lars Gustafsson (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 15

2013-01-08

Dnr 84.12.04

Barn- och utbildningsnämndens hemställan om medel
för att täcka underskott 2012
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att hemställa hos
kommunfullmäktige om medel för att täcka det prognostiserade underskottet
på -5 800 tkr för år 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-12-18 § 329.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-12-11.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-11-22 § 128.
Skolchefens tjänsteskrivelse 2012-11-21.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens begäran om medel för att täcka det
prognostiserade underskottet för 2012 avslås.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 16

2013-01-08

Dnr 496.08.18

Handlingsplan vid pandemi
En översyn av policys, strategier och planer inom beredskapsområdet sker
med sikte på att nya och reviderade planer ska kunna gälla från årsskiftet
2013-01-01. Detta gäller bland annat kommunens handlingsplan vid
Pandemi.
Den nu gällande planen togs fram när risken för Svininfluensan var
överhängande. Den innehåller riskanalyser och principer för prioriteringar
vid ett utbrott av Pandemi. Här finns också minneslista och kontaktlista.
Policyn innehåller inga prioriteringsplaner på detaljnivå. De uppgifterna är
enligt belagda med sekretess. Varje förvaltning har tagit fram sådana listor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-11-20 § 302.
Beredskapssamordnarens och utredarens tjänsteskrivelse, dat. 2012-11-02.
Handlingsplan vid Pandemi 2009-2012 antagen av kommunfullmäktige
2009-01-26
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Handlingsplan vid Pandemi 2009-2012 skall gälla fortsättningsvis till
och med den 31 dec 2014.
2. En ny översyn av planen och prioriteringslistor skall ske under hösten
2014.
3. Varje förvaltning skall uppdatera sin prioriteringslista. Ansvarig för
att detta görs åligger respektive verksamhetschef.
4. Beredskapssamordnaren får i uppdrag att se till att en översyn av
prioriteringslistor görs.
5. Kostnader för översynen tas inom ramen för länsstyrelsens bidrag.
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Kommunstyrelsen

§ 17

2013-01-08

Dnr 94.12.03

Samverkansavtal avseende fibernät
Representanter från Nordmarkens fiberförening besöker kommunstyrelsens
arbetsutskott för att diskutera samverkansavtal avseende fibernät mellan
Årjängs nät AB och fiberföreningarna.
Årjängs nät AB har godkänt avtalet och överlämnat till kommunfullmäktige
att godkänna avsnitt 4.3 Ägarförhållanden i avtalet samt det sista stycket
benämnt Aktieoption.
Yrkande
Roland Kylén (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag,
med den ändringen att punkten 2 i förslaget ändras och att kommunchefen
får i uppdrag att utreda formuleringen om aktieoptionen ytterligare och vilka
konsekvenser den formuleringen får för Årjängs nät AB och
fiberföreningarna.
Daniel Schützer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut.
Katarina Johannesson (C) yrkar bifall till Kyléns förslag.
Maurice Leroy (S) yrkar bifall till Kyléns förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Roland Kylén förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal mellan Årjängs nät AB och fiberföreningarna.
Protokoll från styrelsemöte för Årjängs nät AB, 2012-11-30.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avsnitt 4.3 benämnt Ägarförhållanden i samverkansavtalet mellan
Årjängs nät AB och fiberföreningarna godkänns.
2. Kommunchefen får i uppdrag att utreda formuleringen om
aktieoptionen ytterligare och vilka konsekvenser den formuleringen
får för Årjängs nät AB och fiberföreningarna.
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Kommunstyrelsen

2013-01-08

Protokollsanteckning
Lars Gustafsson (FP) lämnar in en protokollsanteckning som bifogas denna
paragraf.
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