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Förslag till nybyggnad av Silbodalskolans högstadium och höjd skatt
i Årjäng.
Skolutredning
Den fullmäktigeberedning som kommunfullmäktige i Årjäng tillsatte i februari för att utreda
skolans framtid i kommunen har nu avslutat sitt arbete och presenterat sina förslag.
Utredningens mål har varit att utarbeta ett förslag till organisation och verksamhet för skolan i
Årjängs kommun 2013-2023 och föreslå vilka kvalitativa och ekonomiska mått som ska
användas för att beskriva och mäta skolans verksamhet i kommunen.
Med anledning av den nya skollagen och för att långsiktigt höja kvaliteten i skolan behöver en
förändringsprocess ta vid. Beredningen föreslår att det inom fem år ska finnas ett färre antal
enheter för årskurs 0-9 som då har bättre förutsättningar att leva upp till skollagens krav.
Beredningen föreslår också att byggandet av den nya Silbodalskolan måste ingång snarast för
att stå klart under 2014..
Budget 2013
Kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige att en nybyggnation ska ske för
Silbodalskolans högstadium och påbörjas under 2013 för att kunna vara färdigt under 2014.
– Situationen på Silbodalskolan är akut, och en nybyggnad som kommer igång så snart som
möjligt är nödvändig, vilket också bekräftas i skolutredningen, säger Katarina Johannesson,
kommunstyrelsens ordförande. För detta har avsatts medel i kommunens investeringsutrymme
för 2013 och 2014. Genom det stora investeringsbehovet föreslår kommunstyrelsen också att
skattesatsen i kommunen ska fastställas till 22,45 kronor (dvs. en höjning med 0,50 kronor i
förhållande till nuvarande 21,95 kronor).
– Jämfört med andra kommuner i vår storlek i Värmland har vi haft en av de lägre
skattesatserna. Genom att vi nu har så stora investeringsbehov genom bl.a. nybyggnationen
för högstadiet föreslår vi den här skattehöjningen. Det är en förutsättning för kommunens
fortsatta utveckling att vi har en skola som motsvarar den kvalitet som dagens krav ställer.
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