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§ 97
Information om bredbandsutbyggnaden i Östervallskog
Örjan Gruvborg informerade om bredbandsutbyggnaden i Östervallskog enligt
följande.
Startskottet för utbyggnaden av bredband i form av fiber i Östervallskog var
Telias beslut att ta bort koppartråden för telefontrafik i området. Viktiga datum:
2010-04-13 – Börje Reinholdsson kallar berörda till ett informationsmöte om fiber
med bl a ByNet och Årjängs kommun
2010-05-10 – Befolkningen i Östervallskog kallas till möte och en arbetsgrupp
bildas
2010-05-18 – En interimsstyrelse bildas för Grensnet Ekonomisk Förening,
stadgar utarbetas osv.
2011-04-27 – Sista datum för att betala insatsen på 27 500 kr för fiber
2011-10-20 – 220 fastigheter är nu anslutna till kommande utbyggnad
2011-12 – Enligt plan ska de första abonnenterna bli kopplad till Nod
Grensnet har arbetat med följande organisation:
-

En styrelse med sju ledamöter
En administrativ grupp
En entreprenadgrupp
Representanter från respektive område

Projektets kostnad har totalt uppgått till 9 mnkr. Månadskostnaden för
abonnenterna blir 430 kr. Anslutningskostnaden för de fastigheter som ansluter
sig senare blir 47 500 kr.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Kopia till:
Örjan Gruvborg

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Dnr 350.11.04

Utlåtande avseende delårsbokslutet
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Revisorerna har översiktligt granskat Årjängs kommuns delårsrapport per
2011-08-31. Det redovisade resultatet uppgår till – 2,1 mnkr. Det prognostiserade
resultatet är – 4,6 mnkr, vilket är 7,2 mnkr sämre än budgeterat resultat.
Revisorernas bedömning är att balanskravet sannolikt inte kommer att uppfyllas.
Vidare bedömer revisorerna att:
-

Innehållet i delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den
kommunala redovisningslagen

-

Det prognostiserade resultatet inte är förenligt med det finansiella målet för
2011

Kommunfullmäktiges beslut
Utlåtandet läggs till handlingarna.

Kopia till:
Revisorerna, ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Dnr 150.11.04

Delårsbokslut för Årjängs kommun 2011-08-31
Årjängs kommuns resultat efter skatter och finansnetto är för perioden januari augusti 2011 – 2,1 mnkr vilket är ca 4,7 mnkr sämre än budget. Prognosen på
helårsbasis pekar mot ett resultat på – 4,6 mnkr och det är en försämring gentemot
budget med ca – 7,2 mnkr.
Nämndernas driftskostnader ligger för perioden ca – 11,6 mnkr över budget. De
största avvikelserna återfinns hos barn- och utbildningsnämnden (BUN) med
ca – 6,3 mkr och hos kommunstyrelsen (KS) med ca – 5,6 mnkr. Helårsprognos
för BUN pekar mot ett överskridande av budget på ca – 5,0 mnkr, för KS ca – 8,6
mnkr och för socialnämnden med ca – 2,4 mnkr.
Årjängs Bostads AB redovisar ett underskott på – 0,7 mnkr för perioden januari –
augusti och för helåret är prognosen ett underskott på – 2 mnkr. Vid månadsskiftet
augusti/september fanns 14 outhyrda lägenheter.
Befolkningen har minskat med 14 personer sedan årsskiftet 2010-12-31.
Arbetslösheten totalt i kommunen uppgår till 4,5 % vilket är en förbättring från
årsskiftet, då arbetslösheten uppgick till 7 %. Arbetslösheten för ungdomar i
kommunen är 7,5 % vilket är att jämföra med 10,2 % vid årsskiftet.
Ekonomichefen, Linda Sydengen, redogjorde för delårsbokslutet.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Delårsbokslutet för Årjängs kommun 2011-08-31godkänns och läggs till
handlingarna.

Kopia till:
KS ordf, kommunchef, ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr 520.10.04

Tydligt medlemsansvar i Kommuninvest
Ekonomichefen har redovisat förslag till två nya avtal med Kommuninvest, avtal
om garanti och avtal om regress, vars syfte är att tydliggöra medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests åtaganden.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektive
finansiering baseras på bolagets mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för
finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som
krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. De två nya avtalen innebär inte något
utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett
totalansvar, inte ändras.
Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering förändrats.
Omvärlden ser annorlunda ut och kraven från medlemmar, myndigheter och
kreditvärderingsinstitut har ökat m.m.
Kommuninvest har med anledningen härav utarbetat de två nya avtalen
garantiavtal och regressavtal.
Det nya garantiavtalet avseende ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat
omfattar de exponeringar som Kommuninvest har gentemot sina motparter. Dessa
exponeringar uppkommer som en följd av Kommuninvests användning av derivat,
ett slags försäkringsinstrument, för att minimera riskerna i verksamheten.
Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras idag i
Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur dessa så
snart det nya garantiavtalet blir gällande.
Det förtydligade regressavtalet ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det
inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle
framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska
borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren om ett
krav på betalning skulle framställas mot en medlem.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Årjängs kommun beslutar
att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt
Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal
Utdragsbestyrkande
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§ 100 (forts)
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal” daterat med
början den 7 maj 1993
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för
Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen i förening att
underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.

Kopia till:
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr 219.10.10

Motion om att behålla kommunens web-mail
Nils-Erik Thorell, socialdemokraterna, väckte en motion om att servicen med
web-mail till privatpersoner, företag och föreningar skall vara kvar.
IT-strategigruppen har beslutat att lägga ner servicen. Motionären anser att
servicen skall få finnas kvar eftersom den är uppskattad av medborgarna och
medför låga kostnader. IT-strategigruppens motiv för att lägga ner servicen är att
få en enklare och smidigare hantering. Detta kan enligt motionären åstadkommas
genom att man byter domän för web-mailen under en övergångsperiod.
Kommunsekreterare, Katarina Lundin, har utrett motionen och skrivit en
tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktigen den 30 maj 2011.
Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
1. Årjängs kommun ska säga upp avtalen med de privata användarna av
kommunens e-postkonton.
2. Kommunens e-postadresser ska användas av anställda, skolelever och
förtroendevalda.
3. IT-enheten får i uppdrag att genomföra åtgärderna.
4. Med privat anses allt som inte är offentligt
5. Genomförandet av förslaget samordnas med införandet av nytt e-postverktyg då
också strukturen för anställda, skolelever och förtroendevalda kommer att ses
över.
6. Motionen anses därmed besvarad.

Kopia till:
Kommunikationsstrategen, IT-enheten

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Dnr 339.11.11

Meddelande om ny ledamot efter Petra Hansen (S)
Kommunfullmäktige entledigade den 26 september ledamoten, Petra Hansen (S),
från hennes uppdrag.
Länsstyrelsen har meddelat att ny ledamot i kommunfullmäktige blir Inger Digrell
(S) och ny ersättare Therese Sjöstedt (S).
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Dnr 179.11.11

Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Sören Rundin (S)
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att entlediga Sören Rundin från
hans uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Ny ledamot ska utses.
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till ny ledamot i kommunstyrelsen intill mandatperiodens utgång 2014 utses:
Daniel Schutzer (S), Huken 701, 672 911 Årjäng

Kopia till:
Daniel Schützer

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Dnr 179.11.11

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Daniel Schützer (S)
Tidigare ersättaren i kommunstyrelsen, Daniel Schützer, har valts till ordinarie
ledamot. Ny ersättare ska utses.
Kommunfullmäktiges beslut enligt valberedningens förslag
Till ny ersättare i kommunstyrelsen intill mandatperiodens utgång 2014 utses:
Payman Garmiani (S), Katjärnsvägen 23, 672 32 Årjäng

Kopia till:
Payman Garmiani

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr 290.11.11

Avsägelse från uppdrag som fullmäktigeledamot, Turi Björnson (M)
Turi Björnson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Turi Björnson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
2. Ärendet överlämnas till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning.

Kopia till:
Turi Björnson, kanslisekreteraren

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dnr 290.11.11

Avsägelse ifrån uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen och valberedningen, Turi Björnson (M)
Turi Björnson (M) avsäger sig ifrån uppdragen som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och valberedningen.
Kommunfullmäktiges beslut
Turi Björnson entledigas ifrån uppdragen som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och valberedningen.

Kopia till:
Turi Björnson, valberedningen

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Dnr 332.11.10

Motion om utförsäljning av skogsmark
Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP), Rolf Emanuelsson (FP), AnnaLena Knutsson (FP), Kjell-Arne Ottosson (C) och Kjell-Anders Dahlström (C)
väckte en motion om utförsäljning av skogsmark.
Under 2010 upprättades en ny skogsbruksplan över kommunens skogsfastigheter.
Den visar bl a att kommunens skogsinnehav är ca 485 hektar med ett virkesförråd
på ca 43 000 m³sk.
Motionärerna framför att det inte finns något egenvärde i att kommunen äger
mycket skog om det inte finns en klar koppling till samhällsnyttan och även en
rimlig ekonomisk avkastning på sysselsatt kapital vilket skogsbruksplanen visat
att det inte gör. För kommunen är det ett mycket bra läge att sälja både vad avser
värdet på skogsfastigheterna och avseende behovet av pengar som ju är mycket
stort de närmaste åren med tanke på alla investeringar som vi gör/vill göra i
skolor, infrastruktur, fritidsverksamhet m m.
Motionärerna föreslår att kommunen snarast bör sälja de skiften som inte
nödvändigtvis behövs för att säkerställa framtida expansion av för kommunen
nyttiga verksamheter som industri, handel, boende, tätortsnära rekreation m m
som kan underlättas av att kommunen äger mark.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
KS beredning

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Dnr 331.11.10

Motion om byggnation av hyresrättslägenheter på Kallnäset i Töcksfors
Stefan Moberg (KD), Gertrud Berglund (C), Agneta Nilsson (KD), Bo Malm (C),
Kjell-Arne Ottosson (C), Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena Knutsson (FP),
Lennart Nilsson (FP), Robin Olsson (M), Kjell-Anders Dahlström (C) och Maria
Axelsson (FP) väckte en motion om byggnation av hyreslägenheter på Kallnäset i
Töcksfors.
Motionärerna framför att det under de tre senaste åren inte uppförts några
lägenheter med hyresrätt. Under denna tid har man också kunnat se en minskad
befolkning med mindre kommunala intäkter som följd. Det finns enligt
motionärerna ett klart samband mellan tillgång på bostäder och
befolkningsutveckling.
I Töcksfors kommer många nya jobb att kunna erbjudas nästa år. Tyvärr finns det
idag inga lediga lägenheter att anvisa bostadssökande. Det finns några
bostadsrätter som planeras att uppföras nästa år vilket är bra men inga hyresrätter.
På Kallnäset finns en färdig plan för flerbostadshus. Området ligger i närheten av
Årjängs Bostads AB:s befintliga lägenheter. Vatten och avlopp finns framdraget
till Bögatan och fjärrvärmeverket ligger i närheten. Dungens förskola ligger också
i närheten av området. Kallnäset skulle därför lämpa sig för ytterligare byggnation
av lägenheter.
Motionärerna hemställer därför att kommunfullmäktige omedelbart ger Årjängs
Bostads AB i uppdrag att uppföra lägenheter med hyresrätt på Kallnäset.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
KS beredning

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Dnr 345.11.10

Medborgarförslag om åtgärder mot felparkering
Stefan Mogren väckte ett förslag om åtgärder mot felparkering. Förslagsställaren
framförde att bilister parkerar på lastzonen precis utanför Coop trots att de vet att
det är förbjudet. Parkeringen har kommunen ansvar för. Vidare framför Stefan
Mogren att det inte finns någon parkeringsvakt som kan förhindra felparkeringar.
Förslagsställaren anser att kommunen bör se till att det finns någon som tar hand
om dessa felparkerare så att folk får veta att trafikregler fortfarande gäller för
bilisterna i Årjäng.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:
Stefan Mogren, KS beredning

Utdragsbestyrkande
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§ 110
Redovisning av väckta, men inte färdigbehandlade, motioner
Kommunfullmäktige fick en redovisning av väckta motioner som inte
färdigbehandlats.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 111
Redovisning av väckta, men inte färdigbehandlade, medborgarförslag
Kommunfullmäktige fick en redovisning av väckta medborgarförslag som inte
färdigbehandlats.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 112
Redovisning av inkomna ärenden
Kommunfullmäktige fick en redovisning av de ärenden som inkommit och som
kommer att bli föremål för fullmäktiges behandling.
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna

Utdragsbestyrkande

