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§ 132
Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom
protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2011-08-09 och
2011-08-23.
Dnr 2.11.31
Beslut om upplåtelse av allmän plats:
Nr 19-20
Dnr 12.11.02
Beslut om lönebidrag
Dnr 17.11.17
Föreläggande från sotarmästaren
Dnr 18.11.22
Avtal, överlåtelse av fastighet
Dnr 291.10.35
Beställning gällande elarbeten vid installation av drift och övervakningssystem
Dnr 75.11.36
Markupplåtelseavtal m m Fortum Distribution
Dnr 250.11.13
Förlängningsavtal SOS Alarm och Räddningstjänsten Årjäng
262.11.00
Yttrande i ärende om kameraövervakning, Statoil Årjäng

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom:
1. Pressmeddelande om nytt politiskt parti
2. Underrättelse om fusion Rabbalshede Kraft AB och Vindenergi AB
3. Sammanträdestider för Region Värmland 2012
4. Information publicerad på Portalen ang attentaten i Norge
5. Information till Region Värmlands medlemmar om en tyst minut
6. Öppet brev om Fred, åpenhet og samhold
7. Plan för skogsbrandbevakning med flyg 2011
8. Vind park Årjäng NV, Komplettering av tillståndsansökan
9. Yttranden över vindkraft Djuv 1:29 m fl
10. Komplettering vindpark Årjäng NO, Rabbalshede Kraft
11. Bygg o miljönämndens beslut att tillstyrka ansökan om vindpark Årjäng NO
12. Underrättelse om inbrott och stöld vid Återvinsten, Brännargatan Årjäng
13. Synpunkter på underhåll av lekplats i Lennartsfors
14. Öppet brev från Svenska Kraftnät om Sydvästlänkens västra gren
15. Beslut från Bergstaten om undersökningstillstånd Egenäs nr 1
16. Yttrande om avverkning på fastighet Silbodals-Backa 1:7
17. Underrättelse om planerade åtgärder vid Silbodalsälven – naturstig
18. Ansökan till Svenskt Vatten, energieffektivisering
19. Anmälan om stöld vid återvinningscentralen Furskog
20. Protokoll från sammanträde med Tillgänglighetsrådet
21. Protokoll från sammanträde med Pensionärsrådet
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Näringslivsinformation
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om aktuella
näringslivsfrågor enligt följande.
-

Representanter från Näringsdepartementet har besökt Hanza Elektromekan
AB för att informera sig mer om företagande på landsbygd

-

Företagsamma Värmland har presenterat möjligheterna till samarbete och
projektsamverkan inom företagsutveckling

-

Kommunen har genomfört en mätning i SKL:s regi, Insikt 2011, för att få ett
underlag till utvecklingsområden som ska förstärka servicen till företagare och
invånare i kommunen

-

Hanza Precision AB ( f d Elos) bygger ut lokalerna för att kunna öka
produktionen

-

Nordmarkens Invest AB bygger ut sin butik i Årjäng

-

Nybyggnationen på Lindudden pågår

-

Detaljplanen för utbyggnad av Thons shoppingcenter i Töcksfors är
överklagad

-

Årjängs Bostads AB ska i oktober presentera förslag till möjlig nybyggnation
av flerbostadshus i Töcksfors och Årjäng

-

Arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg

-

Befolkningen i kommunen har ökat med ca 30 personer på två månader och
uppgår nu till 9 868 invånare

-

Bjarne Albinsson vann det första amatörloppet i samband med V 75 på
Jägersro

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Kopia till:
KS ordf
Utdragsbestyrkande
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§ 135

Dnr 205.10.13

WEPA
Årjängs kommun har anmält sitt intressa av att delta i West Swedens
utvecklingsprogram, WEPA (West Swedens EU-Projekt Analystjänst).
En första informationsträff kommer att äga rum med West Sweden den 1
september. Respektive nämnd/verksamhet ska därefter utarbeta förslag på
områden som är möjliga att utveckla inom WEPA.
Kommunstyrelsen behöver besluta om datum för ett eget möte om möjliga
WEPA-projekt.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsmöte om WEPA den 15 september kl 8.3012.00 i sammanträdesrummet Foxen.

Kopia till:
KS ordf, kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Dnr 150.11.04

Ekonomisk rapport per den 31 juli 2011
Kommunchefen, Ingemar Rosén, redogjorde för Årjängs kommuns ekonomiska
ställning per den 31 juli 2011 och prognos för årets resultat enligt följande.
Prognosen på helårsbasis för nämnderna visar ett negativt resultat på ca 12,4 mnkr
vilket beror på underskott hos KS på ca 6,7 mnkr, KoF med 200 tkr, BUN på 3
mnkr och SN på ca 2,5 mnkr
Kommunstyrelsens beslut
Arbetsutskottet får i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder så att kommunen vid
årets slut uppnår ett positivt resultat enligt de av fullmäktige fastställda målen.

Kopia till:
KS ordförande, kommunchefen, ekonomichefen, KS beredning

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Dnr 157.11.60

Specialkök Silbodalskolan
Barn- och utbildningsnämnden har begärt att kommunstyrelsen ska ta fram ett
förslag med beräknade kostnader för en ombyggnad/utbyggnad eller nybyggnad
av specialköket vid Silbodalskolan. Tekniske chefen har tagit fram ett
kostnadsförslag på 710 tkr, vilket överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ett specialkök ska byggas på Silbodalsskolan enligt fastighetsingenjörens
förslag.
2. Byggnationen bekostas genom att medel om 710 tkr omdisponeras från
projekt nr 1933, Ombyggnad lärcenter Kyrkerud, till Byggnation
specialkök Silbodaldsskolan.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Dnr 193.11.04

Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2010
Enligt 11 § i Revisionsreglemente för Årjängs kommun, skall revisorernas
räkenskaper och förvaltning granskas av KF:s presidium.
Revisionen i Årjängs kommun har under år 2010 utförts av fem förtroendevalda
revisorer. Verksamheten omfattar också revisionsmedverkan från Pricewaterhouse
Coopers AB, Karlstad.
Kommunfullmäktiges presidium har utfört slutlig revision av revisorernas
ekonomi och förvaltning för år 2010. Presidiet har dessutom fortlöpande fört
diskussioner med och erhållit information om revisorernas verksamhet
(granskningsinsatser) under år 2010.
Presidiet har funnit att revisionen i Årjängs kommun under år 2010 har utfört sitt
uppdrag enligt god revisionssed samt på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Granskningen läggs till handlingarna.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Dnr 258.11.70

Taxor och avgifter inom hemtjänst, hemsjukvård och LSS
Nya taxor och avgifter för hemtjänst, HSL-insatser, matdistribution, larm,
dagverksamhet och resor i Årjängs kommun har utarbetats av verksamheten Vård
och omsorg.
Socialnämnden hemställer i beslut 2011-06-28 § 73, att kommunfullmäktige antar
följande taxor och avgifter, att gälla från och med 1 januari 2012:
1. Korttidsboende
Kostnaden för korttidsvistelse och matkostnaden där, ska vara oförändrad.
2. Hemtjänst
Fler nivåer (5) för hemtjänst införs, vilket innebär en mer detaljerad kostnadsbild
för den enskilde:
Hel avgift debiteras om insatsen påbörjas dag 1-15 i kalendermånaden.
Halv avgift debiteras om insatsen påbörjas 16-31 i kalendermånaden.
Insats som avslutats dag 1-15 debiteras halv månadsavgift, annars hel månadsavgift.
Tillfälliga förändringar av insatser under kalendermånaden föranleder ingen
ändring av nivå. Vid en permanent förändring av nivå ändras månadsavgiften först
vid nästkommande månadsskifte.

Nivå

Avgift

Insats

1

Max 278 :-/tim

Mer sporadisk insats t o m en frekvens av varannan vecka

2

Max 696:-/mån

Hjälp dagtid högst 3 ggr per vecka el > 2,5 tim/mån

3

Max 1017:-/mån

Hjälp dagtid mer än 3 ggr per vecka

4

Max 1355:-/mån

Hjälp dag- och kvällstid efter 16.00 vardagar

5

Max 1712:-/mån

Hjälp dygnet runt alla veckodagar

Karenstid på fem dagar för att kunna flytta serviceinsatser till annan dag.

Utdragsbestyrkande
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§ 139 (forts)
3. Matdistribution
En avgift till kommunen, för matdistribution på 220:-/månad, om den enskilde
inte har hemtjänst införs. Om den enskilde har hemtjänst, ingår denna kostnad i
hemtjänstavgiften. Avgiften för den enskilde 51:-/måltid från Carema.
Om den enskilde väljer mat från annat ställe, betalas enligt överenskommelse
mellan matleverantören och den enskilde.
4. Trygghetslarm
En kostnad för installation av larm på 300:- som inte ingår i maxtaxan och en
avgift på 280:-/månad som ingår i maxtaxan. En tilläggsavgift för 75:-/månad för
mobilt trygghetslarm, som inte ingår i maxtaxan.
Batteri till larmknapp ingår vid nyinstallation av trygghetslarm.
När larm/larmknapp förlorats eller skadats eller när nytt batteri till larmknapp
behövs, uttas en avgift motsvarande självkostnadspris.
5. Ledsagning
Utifrån nivåer 1-5, enl förslag hemtjänst ovan. Om den enskilde inte har
hemtjänst, uttas en kostnad på 100:- per tillfälle, högst 500:-/månad.
6. Hemsjukvård
Gratis hemsjukvård när den enskilde har hemtjänst av omvårdnadskaraktär.
Vid insatser av endast servicekaraktär såsom städ, inköp, klädvård, matdistribution samt trygghetslarm tas en avgift för hemsjukvård med 100:- per
hembesök, högst 500:- per månad. Detta är en sjukvårdande insats och sammanräknas med kostnaden för dagverksamhet på rehab.
7. Dagverksamhet
Avgift för dagverksamheten Oasen 100:- per tillfälle för alla, högst 500:-/månad
oavsett om man har hemtjänst eller ej.
Avgift för dagverksamheten på rehab 100:- per tillfälle, högst 500:-/månad, för de
som inte har hemtjänst. Detta är en sjukvårdande insats och sammanräknas med
kostnaden för hemsjukvård.
På dagverksamheten Oasen, där lunch lagas på plats och tillsammans med
gästerna, betalar personalen 10:-/måltid, i enlighet med BUN:s kommande förslag,
med hänvisning till pedagogiska måltider.

Utdragsbestyrkande
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§ 139 (forts)
På dagverksamheten Brunnen, där måltiden distribueras från Caremas kök,
betalar personalen 55:-/måltid, i enlighet med Caremas kostnad.
8. Resor
Avgift för resor till och från dagverksamheterna, med 80:- tur och retur,
högst 500:-/månad. Detta gäller även för resor till och från dagverksamheter
som Carema driver.
Angående fritidsresor inom LSS tas en kostnad av 40:-/mil och fordon, kostnaden
delas på antalet resenärer i fordonet. Handläggs av assistent för avgifter.
9. Övrigt
Den enskilde betalar enligt maxtaxa (1 712:-/mån) om inte inkomstuppgift
lämnas in till kommunen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxor och avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och LSS antas enligt
socialnämndens förslag.
2. Taxorna och avgifterna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2012.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Dnr 268.11.04

Förslag till nya stadgar för Stiftelsen DVVJ
Styrelsen i Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg har utarbetat förslag till nya
stadgar för föreningen. Den viktigaste förändringen berör 3 § som möjliggör för
stiftelsen att bilda bolag vilket förenklar verksamheten vad gäller avtal,
personalfrågor o s v. Ändringarna i övrigt avser främst redaktionella förändringar.
Årjängs kommun har fått förslaget för yttrande. Stadgarna fastställs slutligen av
kammarkollegiet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun har inget att erinra över förslaget till nya stadgar för Stiftelsen
DVVJ.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Dnr 256.08.01

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Norra Dalsland
Arbetsmarknadsenheterna och arbetsförmedlingarna i Säffle och Årjängs
kommuner har ett långtgående samarbete inom Västra Götaland om
rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser som ska leda till förvärvsarbete.
Ekonomiska medel och ett politiskt beslut om att ingå i ett samordningsförbund
saknas dock för att kunna samordna dessa rehabiliteringsinsatser fullt ut.
Säffle och Årjängs kommuner har med anledning härav under en lång tid arbetat
för att möjliggöra ett medlemskap i Samordningsförbundet Norra Dalsland. Efter
genomförd lagändring och ett positivt beslut av Lanstinget i Värmland, finns nu
förutsättningar för Årjängs kommun att ansöka om medlemskap i samordningsförbundet.
I Samordningsförbundet ingår Västra Götalandsregionen (VGR), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed och
Åmål. Målet med samordningsförbundets finansiella samordning av
rehabiliteringsinsatser (Finsam) är att det ska leda till förvärvsarbete. Målgruppen
för Finsam är människor med en sammansatt medicinsk, social och arbetsrelaterad
problematik.
Kommunchefen föreslår i tjänsteskrivelse, daterad 2011-08-19, att Årjängs
kommun beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Norra
Dalsland och att medel för detta arbetas in i budgeten för 2012.
Ulrica Sandzèn och Kenneth Gustafsson, från Samordningsförbundet Norra
Dalsland, informerade kommunstyrelsen om samordningsförbundets verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Norra
Dalsland.
2. Verksamheten Vård och omsorg får i uppdrag att ansvara för att kommunens
samordningsinsatser bedrivs i enlighet med förbundets beslutade riktlinjer och
intentioner.
3. Verksamheten Vård och omsorg får i uppdrag att vara kommunens kontakt
gentemot förbundet.
4. Kostnaden för bidraget, 280 tkr för verksamhetsåret 2012, ska inarbetas i
socialnämndens budget.
Utdragsbestyrkande
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§ 141 (forts)
5. Socialnämndens budgetram utökas med 140 tkr för ändamålet.
Kommunstyrelsens budgetram minskas med motsvarande belopp.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Dnr 210.11.66

Omdisponering 2011, Årjängsmodellen
Förändrings- och processledaren för Årjängsmodellen, Maria Svantesson, anhåller
om att de 82 tkr som idag är budgeterade på AME-enheten och avser sommarpraktikplatser för ungdomar förs över till Årjängsmodellen. Avsikten är att
förenkla arbetet med att förmedla praktikplatserna då detta sker i samverkan
mellan Årjängsmodellen, kommunens fritidsgårdsverkamhet och individ- och
familjeomsorgen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
82 tkr i 2011 års budget skall omföras från AME-enheten till Årjängsmodellen.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Dnr 201.11.34

Förtydligande av beslut angående vägbidrag
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2011 § 68 följande angående ej statligt
bidragsberättigade vägar:
Bidrag för ej statligt bidragsberättigade vägar utbetalas mot redovisade kostnader
för året innan för att likabehandla vägföreningarna.
Beslutet har felaktigt kommit att omfatta vägar för vilka kommunalt driftbidrag
utgår per löpmeter väg varje år, för A-väg med 4 kr/m och för B-väg 2,70 kr/m.
Tekniska chefen föreslår därför nedanstående förtydligande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Med ändring av fullmäktiges beslut den 22 juni 2011 § 68 punkten 1 ska
bidrag för ej statligt bidragsberättigade vägar utbetalas med 4 kr/m för A-väg
och med 2,70 kr/m för B-väg.
2. Ovanstående beslut gäller för bidragsåret 2011.

KF

Utdragsbestyrkande

