SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 1

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

2011-11-01
Kommunkontoret, Årjäng, den 1 november 2011, kl 16.00-18.45, ajournering kl
18.20-18.25
Katarina Johannesson
C
Lars Gustafsson
FP
Esbjörn Andersson
M
Kjell-Anders Dahlström
C
Kristina Kristiansson
S
Daniel Schützer
S
§§ 157 - 162 t o m kl 17.00
Kenny Svensson
S
Annika Holmstrand
C
Tjänstgörande ersättare
Maria Axelsson
FP
Tjänstgörande ersättare
Payman Garmiani
S
Tjänstgörande ers, § 163-164, 167-174
t o m kl 18.30
Ulla-Britt Svensson
S
Tjänstgörande ersättare
Mårten Karlsson
S
Tjänstgörande ersättare
Eia Liljegren-Palmaer
V
Tjänstgörande ers §§ 165, 175-178

Övriga deltagare

Kommunchefen, Ingemar Rosén
Kommunsekreteraren, Katarina Lundin
Förvaltningsekonom, Petra Stromski § 160
SN:s ordförande, Rolf Emanuelsson och socialchefen, May Hansson, § 161
BUN:s ordförande, Bo Malm, skolchefen, May Bjerklund och barnomsorgschefen,
na.
Mona-Lisa Sandgren § 162

Utses att justera

Kristina Kristiansson och Lars Gustafsson

Justeringens
plats och tid

Kommunkansliet, Årjäng, den 8 november 2011

Underskrift

Paragrafer

157-178

Sekreterare

Katarina Lundin
Ordförande

Katarina Johannesson
Justerande

Kristina Kristiansson

Lars Gustafsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokoll

2011-11-01
2011-11-09

Datum för anslags nedtagande

2011-12-01

Kommunkansliet, Årjäng

Underskrift

Birgitta Schmidt
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 157
Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom
protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2011-10-04, och
2011-10-18.
Dnr
Delegerads beslut i anställningsärenden, räddningstjänst
Dnr 191.11.02
Avtal mellan Årjängs kommun och Friskvården i Värmland
Dnr 32.10.05
Förnyelse av LOU-försäkring, Marsh AB
Dnr 31.11.05
Beslut om tilldelning av fastighetsmäklartjänster
Dnr
Avtal om företagshälsovårdstjänster – beteendevetare/coach
Dnr 7.11.24
Utbetalning av bidrag till enskilda vägar
Dnr 12.11.02
Beslut om beviljade lönebidrag
Dnr 322.11.45
Avtal om omhändertagande av metallskrot, med Stena Recycling AB

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 158
Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom:
1. En hållbar kommunal organisation utan jäv
2. Fördelning av medlemmarnas avgifter till Region Värmland 2012
3. Information och svar på frågor på kommunens webbplats
4. Utbetalning av projektstöd, Barnens Gränsland
5. Utbetalning av projektstöd, UTEV-projektet
6. Lokala trafikföreskrifter väg 172, omkörningsförbud söder om Vännacka
7. Time out från politiska uppdrag
8. Förvaltningsrättens dom, överklagande om flytt av biblioteket
9. Förslag till aktivitetslista för Det företagsamma Värmland hösten 2011 /Wepa
10. Beslut om medel till projekt Fibernätverk i Årjängs kommun
11. Yttrande från Glaskogens Naturreservat, vindkraftspark Årjäng NO
12. Yttrande från boende i Mörtnäs, vindkraft Årjäng NO
13. Yttrande från havs- och vattenmyndigheten, vindkraft Årjäng SV
14. Remiss fr länsstyrelsen, vindkraft Årjäng SV
15. Yttranden från Försvarsmakten vindkraft Årjäng NO
16. Regeringsbeslut, överklagad detaljplan för Järnsjö strand Årjängs kommun
17. Ansökan om statligt medfinansieringsbidrag till cykelåtgärder
18. Lantmäteriets beslut om utlämnande av uppgifter i geodataavtal
19. Saneringsplan för ledningsnät i Töcksfors 2011-2016
20. Yttrande om ändring av nätkoncession 20 kV kraftledning Årjäng – Sanda
21. Yttrande fr Försvarsmakten ombyggnad av 20 kV luftledning Årjäng – Sanda
22. Meddelande fr Länsstyrelsen ang en äldre deponi vid Trantjärn, Årjäng
23. Länsstyrelsens beslut om avgift för prövning och tillsyn enl Miljöbalken
24. Information om kommunernas ersättning enl elreturavtal 2012
25. Polisanmälan om inbrott vid återvinningscentralen, Furskog
26. Kultur o fritidsnämndens beslut om nedläggning av Töcksfors badhus
27. Kallelse till extra styrelsesammanträde inom Värmlandstrafik AB
28. Uppsägning av kommunens uppdrag till mäklare, V Trättlanda 1:44, 1:54
29. Protokoll från Tillgänglighetsrådet
30. Protokoll från Pensionärsrådet
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§159
Näringslivsinformation
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om aktuella
näringslivsfrågor enligt följande.
-

Inspirationsdag om kvinnligt företagande äger rum den 8 november kl 13.00
med Tillväxtverket som arrangör

-

Den 15 november anordnas en diskussionskväll med Nordmarkens näringsliv

-

I en av Region Värmland genomförd undersökning om Värmländskt
näringsliv så redovisar företagen i Årjäng en positiv utveckling
lönsamhetsmässigt

-

Föredragshållare på november månads frukostmöte är Gerd Levin, Hanza
Group AB

-

Nominering till Årjängs näringslivspristagare 2011 pågår

-

Den 15 november kommer planhandläggaren och besöker kommunstyrelsen

-

Landsbygdsrådgivaren och energirådgivaren har service på tre av kommunens
lanthandlare en gång i månaden

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till:
KS ordf

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 160

Dnr 150.11.04

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2011 för kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomen, Petra Stromski, redogjorde för kommunstyrelsens
ekonomiska läge per den 31 oktober 2011 enligt följande.
Kommunstyrelsens ekonomiska prognos på helårsbasis är ca – 7,9 mnkr vilket är
något bättre än delårsprognosen. Underskottet beror till största delen av:
-

Förlust i samband med avyttring av fastigheter, ca 3 mnkr
Minskade intäkter i form av hyror, 2 mnkr
Ökade kostnader för vinterväghållning
Ökade kostnader för AME-enheten

Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, och kommunchefen,
Ingemar Rosén, redogjorde för åtgärdsplan för kommunstyrelsen med bl a
investeringsstopp, återhållsamhet i inköp och anställningsstopp på AME-enheten.
Kommunchefen har också täta möten med kommunstyrelsens chefer för att följa
upp möjliga besparingsinsatser.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till:
KS ordf, kommunchefen, förvaltningsekonomen, ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 161

Dnr 150.11.04

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2011 från socialnämnden
Socialnämndens ordförande, Rolf Emanuelsson, och socialchefen, May Hansson,
redogjorde för socialnämndens besparingsåtgärder enligt följande.
Årsprognosen visar ett underskott på ca 2,4 mnkr vilket är något bättre än vid
delårsbokslutet. Nämnden har dock balans på personalkostnaderna avseende
hemtjänst och har också erbjudit heltidsanställning till delar av personalen som
har flytande arbetstid, främst nattpersonal. Försörjningsstödet har minskat något.
Inköpsstopp råder.
Vidare redogjorde Rolf Emanuelsson och May Hansson för planerad
omlokalisering när verksamhet flyttar ut från Silbodalshemmet. Viss osäkerhet
råder både vad gäller kostnader och lokaler.
Kommunstyrelsens beslut
1. Socialnämnden uppmanas att minska sitt underskott så långt det är möjligt
under kvarvarande period 2011.
2. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till:
SN, ekonomichef, förvaltningsekonom

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 162

Dnr 150.11.04

Ekonomisk rapport per den 31 oktober från barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Bo Malm, skolchefen, May
Bjerklund och barnomsorgschefen, Mona-Lisa Sandgren, redogjorde för barn- och
utbildningsnämndens besparingsåtgärder enligt följande.
Nämnden redovisar ett underskott på årsbasis på ca 5 mnkr varav ca 1,4 mnkr
avser kostnader inom förskolan för en ny avdelning och 500 tkr för diverse
återställningskostnader. I övrigt enligt redovisningen per den 4 oktober.
Nämnden ser över möjliga besparingsåtgärder bl a mantalsskrivning av elever och
diverse personalkostnader.
May Bjerklund framförde slutligen att det ställs stora krav på skolan framöver
enligt den nya skollagen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att minska sitt underskott så långt
det är möjligt under kvarvarande period 2011.
2. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till:
BUN, ekonomichef, förvaltningsekonom

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 163

Dnr 307.11.35

Vattenkvaliten i Holmedals tätort
Kyrkorådet i Holmedal-Karlanda har hemställt att kommunen ska se över
vattenfrågan i Holmedals tätort samt anhåller om reducerad avgift.
VA- och renhållningsingenjören har gjort en tjänsteskrivelse med förslag till
beslut att VA-avgiften reduceras med 40 % av taxan från den 1 oktober till dess
att vattenkvaliten återigen anses vara av god kvalitet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tjänstemannens förslag.
2. Handlingarna skall kompletteras med storleken på det belopp som reduceringen
innebär.

Kopia till:
VA- och renhållningsingenjör

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 164

Dnr 343.11.14

Användning och uthyrning av Röda Huset
Näringslivsutvecklaren har upprättat en tjänsteskrivelse med förslag till följande
beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att gå ut med en anbudsinbjudan för att få verksamhet i
huset som är till allmän nytta och ger allmänheten tillgänglighet till huset.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gå ut med en anbudsinbjudan för att få verksamhet i
huset som är till allmän nytta och ger allmänheten tillgänglighet till huset.

Kopia till:
Näringslivsutvecklaren

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 165

Dnr 335.11.43

Bildande av naturreservatet Ängemyrarna
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till bildande av Natrureservatet
Ängemyrarna. Kommunen kan lämna synpunkter på förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Årjängs kommun har inget att erinra mot förslaget till bildande av naturreservat.

Kopia till:
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 166

Dnr 334.11.21

Yttrande över lokalisering av verksamhet Nedre Hån 1:10 och 1:39
AB Melvin Levin har hos bygg- och miljönämnden ansökt om förhandsbesked för
att på fastigheterna Nedre Hån 1:10 och 1:39 anlägga uppställningsplats för
lastbilar samt uppföra byggnader för kontor och servicehall för internt bruk.
Området omfattar ca 2 ha, varav kontor och servicehall uppgår till ca 300 kvm.
Plan- och lovingenjören har bedömt att ansökta åtgärder och förhållandena i
området kan kräva att området detaljplaneläggs för det avsedda ändamålet.
Området omfattas inte av detaljplan.
För angränsande fastigheter Nedre Hån 1:121 och 1:122 söder om området pågår
detaljplaneläggning för att möjliggöra att befintlig verksamhet avseende turism
och trafikantservice skall kunna utvecklas.
På norska sida finns en reguleringsplan som ger möjlighet att nyttja marken för
handel, camping och tullverksamhet.
Då ansökan avser lokalisering av ny verksamhet i omedelbar anslutning till
riksgränsen har ärendet överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande innan
ärendet tas upp för beslut i bygg- och miljönämnden.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen arbetar med en översyn av den kommuntäckande översiktsplanen och
bedömer det som olämpligt att innan denna översyn har genomförts fatta beslut
om lämpligheten av en lokalisering av ny verksamhet i området invid gränsen.
Kommunen kan därför inte nu medge att detaljplan upprättas för att pröva
lämpligheten av ansökt ändamål.

Kopia till:
BOM

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 167

Dnr 234.11.19

Överförmyndarverksamheten i Årjängs kommun
Länsstyrelsen har den 19 maj 2011 genomfört inspektion av överförmyndarens
verksamhet i Årjäng. Länsstyrelsen framför ett antal förhållanden i verksamheten
som behöver åtgärdas.
Ett förslag till utökad tjänstgöringstid och höjt arvode för överförmyndaren och
dennes ersättare presenteras som skulle innebära att de krav på åtgärder som
framförs av länsstyrelsen får en godtagbar lösning.
En lösning föreslås också för att förbättra information om överförmyndarens
tillgänglighet.
Kommunchefen har gjort en tjänsteskrivelse med följande förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Överförmyndarens ersättares arvode fastställs till 12 000 kronor per år.
2. Det nya arvodet höjs fr.o.m. den 1 januari 2012.
3. Bilagan till kommunens reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda revideras enligt ovanstående.
4. Medborgarservice får i uppdrag att vara överförmyndaren behjälplig med
information om öppettider och kontaktuppgifter m.m.
5. Den administrativa enheten ska utgöra överförmyndarens kansli.
6. Länsstyrelsens rapport lägg till handlingarna.

KF

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 168

Dnr 312.11.10

Sammanträdesdagar 2012
Kommunkansliet har upprättat ett förslag på sammanträdesdagar år 2012.
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdestider för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med upprättat
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2012 fastställs i enlighet med
upprättat förslag.

KF

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 169

Dnr 206.11.10

Medborgarförslag om välkomstportal vid infarten till Töcksfors
Kenneth Christoffersson väckte ett medborgarförslag om välkomstportal vid
infarten till Töcksfors. Han menar att det vid varje stort eller litet samhälle finns
någon form av dekoration eller portal som hälsar välkommen till orten.
Kenneth Christoffersson föreslår därför att en sådan ska sättas upp vid en plats
österut respektive västerut efter E18, före avfarterna till samhället.
Tekniska chefen har lämnat ett yttrande enligt följande:
Årjängs kommun har för några år sedan investerat i två stycken Björntavlor som
står i varje ände av Töcksfors efter E18. År 2008 uppdaterades tavlorna med nya
kartor och nya företag på orten. I höst kommer också tavlor med texten ”Tusen
sjöar och en kanal” samt ”Kaffepaus” att sättas upp. Så förslagsställarens
önskemål är redan uppfyllda.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen har informationstavlor vid kommungränsen i varje ände av E18.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

KF

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 170

Dnr 500.11.04

Granskning av föreningsstödet, kommunrevisorerna
Kommunens revisorer har granskat hanteringen av föreningsstöd inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde i syfte att säkerställa en god intern kontroll
på området.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat frågan 2011-05-09 och lämnat ett
förslag till svar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens yttrande

KF

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 171

Dnr 314.11.36

Energi- och klimatstrategi
Årjängs kommun har bestämt sig för att ta sitt ansvar i klimatarbetet för att
begränsa klimatpåverkan. Genom att öka energieffektiviteten, minska mängden
fossila bränslen och öka andelen energi från förnybara källor ska man arbeta för
att nå uppsatta mål. Då energipriserna stiger, inte minst för fossila bränslen, finns
stora ekonomiska vinster att göra genom att arbeta för en omställning. En Klimatoch energiplan för åren 2008-2014 antogs av kommunfullmäktige den 25 maj
2009.
Årjängs kommun har sökt och beviljats Energimyndighetens
energieffektiviseringsstöd för perioden 2010-2014. Ett villkor för stödet är att
kommunen fastställer en strategi för energieffektivisering och aktivt arbetar för att
genomföra strategin. Strategin ska innehålla mål för den energieffektivisering som
kommunen avser att uppnå till och med år 2014 och år 2020 samt innehålla en
handlingsplan för att uppnå målen.
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har utredare och
kommunsekreterare tagit fram ett förslag till energi- och klimatstrategi.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Energi- och klimatstrategi för Årjängs kommun antas i enlighet med upprättat
förslag.

KF

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 172

Dnr 296.11.04

Bokslut 2010 för Värmlands läns Vårdförbund
Värmlands läns Vårdförbund har översänt bokslutshandlingar för behandling och
ställningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkommunernas
fullmäktigeförsamlingar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Styrelsen i Värmlands läns Vårdförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.

KF

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 173

Dnr 256.08.01

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål,
Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) fd Norra Dalsland
Samordningsförbundet i Norra Dalsland har tagit fram ett förslag till ny
förbundsordning som anpassats till att tre nya medlemmar ansökt om medlemskap
i förbundet.
Förbundets nya namn föreslås vara Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals-Ed,
Åmål, Säffle och Årjäng (BÅD-ESÅ) och ha sitt säte i Bengtsfors. Medlemmar i
förbundet är ovanstående kommuner och Västra Götalandsregionen, Landstinget i
Värmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Ändamålet med förbundet är att inom kommunernas geografiska område svara för
en finansiell samordning inom rehabiliteringsområde mellan medlemmarna för att
uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för
samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller
förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Förbundet leds av en styrelse som består av fyra ordinarie ledamöter och sju
ersättare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål,
Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ) fd Norra Dalsland antas enligt upprättat förslag.

KF

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 19

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-11-01

§ 174

Dnr 258.11.70

Taxor och avgifter inom hemtjänst, hemsjukvård och LSS
Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg
regleras i Socialtjänstlagen 8 kap 2§. Där anges att kommunen får ta ut skäliga
avgifter för hemtjänst och dagverksamhet. Avgiften får inte överstiga kommunens
självkostnadspris.
Översyn har gjorts angående avgifter i hemtjänst, hemsjukvård och LSS avseende
taxor för hemtjänst, HSL-insatser, larm, dagverksamhet och resor i Årjängs
kommun. Utgångspunkten för avgiftssystemet är att avgiften för boende, service,
korttidsvård, hemtjänst och hemsjukvård inte får uppgå till så höga kostnader att
den enskilde inte har tillräckliga medel för sina personliga behov.
Förbehållsbeloppet/riksnorm är idag 4832:-/månad för ensamstående och 4082:/månad per person för gifta för 2011.
Maxtaxa för vård inom hemtjänst och särskilt boende är 1712:- för år 2011.
Förbehållsbeloppet/riksnorm och maxtaxa är beslutade i riksdagen och regleras
varje år.

Nulägesbeskrivning (2011) och förslag (2012)
Korttidsboende
Nulägesbeskrivning:
Kostnad för korttidsvård är 2011, en vårdavgift beroende på betalningsförmåga,
max belopp 1712:-/mån (= 0 – 57:-/dygn). Om personen har hemtjänst, görs en
beräkning av vad som ska dras av för hemtjänst, respektive vad som betalas för
korttidsvård.
Kostnad för mat tillkommer 85:-/dygn.
Förslag:
Kostnaden för korttidsvistelse regleras som tidigare.
Hemtjänst
Nulägesbeskrivning:
2011 betalar den enskilde utifrån två nivåer.
Nivå I, den enskilde har insatser dagtid måndag-fredag för en kostnad
av 678:-/månad.
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Nivå II, den enskilde har insatser dag, kväll, natt och helg, för en kostnad
av 1712:-/månad, vilket är maxtaxan.
Vid förändring av insats som påverkar nivå inom innevarande kalendermånad,
ändras avgiften omgående.
Förslag:
Anta fler nivåer (5) för hemtjänst, 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.
Matdistribution
Nulägesbeskrivning:
2011 är avgiften för den enskilde 51:-/måltid från Carema Care.
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Om den enskilde väljer mat från annat ställe, betalas enligt överenskommelse
mellan matleverantören och den enskilde.
Förslag:
En avgift till kommunen, för matdistribution på 220:-/månad, om den enskilde
inte har hemtjänst.
Om den enskilde har hemtjänst, ingår denna kostnad i hemtjänstavgiften.
Avgiften för den enskilde, (51:-/måltid 2011) från Carema Care.
Om den enskilde väljer mat från annat ställe, betalas enligt överenskommelse
mellan matleverantören och den enskilde.
Trygghetslarm
Nulägesbeskrivning:
2011 betalar den enskilde 232:-/ månad och avgiften ingår i maxtaxan.
Den enskilde betalar kostnaden för varje larmtillfälle, genom sitt ordinarie
abonnemang hos Telia.
Vid mobilt larm tillkommer för kommunen, en ökad kostnad för inköp och
kostnad för refillkort. Den enskilde betalar inte för larmtillfällena.
Förslag:
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 på 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.
Ledsagning
Nulägesbeskrivning:
Utifrån nivåer I och II, se ovan.
Förslag:
Utifrån nivåer 1-5, enligt förslag hemtjänst ovan.
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Om den enskilde inte har hemtjänst, en kostnad på 100:- per tillfälle, högst
500:-/månad.
Hemsjukvård
Nulägesbeskrivning:
2011 gratis hemsjukvård om den enskilde har hemtjänst eller endast
trygghetslarm. Annars betalas en avgift på 100:- per hembesök, högst 500:/månad.
Endast matdistribution ger inte gratis hemsjukvård.
Förslag:
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.
Dagverksamhet
Nulägesbeskrivning:
2011 är vistelse på dagverksamhet gratis. Avgift tas för luncher på
dagverksamheterna. På dagverksamheten för dementa, Oasen, 51:-/måltid och
på dagverksamhet Brunnen, 51:-/måltid.
Förslag:
Avgift för dagverksamheten Oasen 100:- per tillfälle, högst 500:-/månad
för alla, oavsett om man har hemtjänst eller ej.
Avgift för dagverksamheten på rehab 100:- per tillfälle, högst 500:-/månad,
för de som inte har hemtjänst av omvårdnadskaraktär. Detta är en
sjukvårdande insats och sammanräknas med kostnaden för hemsjukvård.
Avgift för lunch, samma som matdistribution från Carema Care, (51:-/måltid
2011).
På dagverksamheten Oasen, där lunch lagas på plats och tillsammans med
gästerna, betalar personalen 10:-/måltid, i enlighet med BUN:s
kommande förslag, där de hänvisar till pedagogiska måltider.
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På dagverksamheten Brunnen, där måltiden distribueras från Carema Cares
kök, betalar personalen (55:-/måltid 2011), i enlighet med Carema Cares
kostnad.
Resor
Nulägesbeskrivning:
2011 är resor till och från dagverksamheter gratis för den enskilde.
Resorna bekostas av Årjängs kommun. Körs av Värmlandstrafik.
Angående fritidsresor inom LSS sker det idag med en kostnad av 25:-/mil och
fordon, kostnaden delas på antalet resenärer i fordonet. Handläggs i
verksamheten för LSS.
Förslag:
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 Care driver.
Angående fritidsresor inom LSS en kostnad av 40:-/mil och fordon, kostnaden
delas på antalet resenärer i fordonet. Handläggs av assistent för avgifter.
Vad som enligt förslaget inte ingår i maxtaxa (1712:- för 2011):
-

-

-

Matdistribution – om personen inte har hemtjänst – 220:-/månad
Installation av trygghetslarm – 300:Mobilt trygghetslarm – tilläggsavgift 75:-/månad
Dagverksamhet Oasen (för personer med demens) – högst 500:-/månad
Resor Till och från dagverksamheterna 80:- tur och retur – högst 500:/månad. Gäller även för resor till och från dagverksamheter som
Carema driver.
Fritidsresor inom LSS 40:-/mil och fordon, som delas på antalet
resenärer i fordonet.
Hemsjukvård – om personen inte har hemtjänst av omvårdnadskaraktär
– högst 500:-/månad
Dagverksamhet på rehab – om personen inte har hemtjänst av
omvårdnadskaraktär – högst 500:-/månad (dessa poster räknas ihop
och blir totalt 500:-/månad om man skulle ha båda insatserna)
Ledsagning – om personen inte har hemtjänst – högst 500:-/månad
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Yrkanden
Kristina Kristiansson (S) yrkade att kostnaden för ledsagare ska vara oförändrad.
Annika Holmstrand (C) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Efter framförda propositioner fann ordföranden, Katarina Johannesson, att
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärdes och verkställdes enligt följande voteringsproposition: JA för
arbetsutskottets förslag och NEJ för Kristina Kristianssons yrkande. Voteringen
utföll med 6 röster för JA och 5 röster för NEJ. Voteringsresultatet redovisas i ett
särskilt protokoll som bifogas kommunstyrelsens protokoll.
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.

Samtliga socialdemokratiska ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån
för sitt yrkande.

KF
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Dnr 150.11.04

Delårsbokslut 2011, Åtgärdsplan
Kommunchefen redovisar ett förslag till åtgärder för att kommunstyrelsen ska
kunna hamna inom ram år 2011. Personalchefen redovisade situationen när det
gäller övertidskostnader, sjukskrivningar m.m som har bärighet för kommunens
ekonomiska utfall.
Kommunstyrelsens beslut
Utöver socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska även
Årjängs Bostads AB:s styrelse kallas till månadsvisa uppföljningar med
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunchefens förslag till åtgärdsplan antas.
2. Personalchefen får i uppdrag att se över kommunens övertidskostnader
3. Personalchefen får i uppdrag att ta fram data om sjukskrivningar, totalt arbetat
tid m.m. och redovisa detta månadsvis till kommunstyrelsen

Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning som bifogas denna
paragraf.

KF
Kopia till:
ÅBAB, kommunchefen, ekonomichefen
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§ 176

Dnr 304.10.53

Bildande av kollektivtrafikmyndighet i Värmlands län
Ett förslag till bildande av en kollektivtrafikmyndighet i Värmlands län har
utarbetats som innebär att myndigheten förläggs till Region Värmlandkommunalförbund.
Förslagets innebörd beskrivs i huvuddokumentet Avtal om ansvar för den
regionala kollektivtrafiken i Värmlands län som ersätter nuvarande konsortialavtal
om den kollektiva trafiken i Värmland.
I avtalet regleras att genom godkännande av avtalet överförs ansvaret för den
regionala kollektivtrafiken i Värmlands län till Region Värmland som fr o m den
1 januari 2012 blir regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för
kollektivtrafiken i länet med följande lagstadgade uppgifter:
att besluta om trafikförsörjningsplan
att besluta om allmän trafikplikt
att upphandla och sluta avtal inom ramen för allmän trafikplikt
att upprätta årlig rapport över den verksamhet som bedrivs inom ramen för
allmän trafikplikt
Den tillkommande uppgiften innebär att förbundsordningen för Region
Värmland revideras.
I och med att kollektivtrafikmyndigheten tillförs Region Värmland utökas
regionfullmäktige så att landstinget får lika många platser i fullmäktige som
kommunerna. Det innebär att fullmäktige omfattar 64 ledamöter, 32 från
kommunerna och 32 från landstinget.
Vid fullmäktiges behandling av principiellt viktiga frågor som beslut om
trafikförsörjningsprogram och finansiering av trafiken ska beslut fattas med
kvalificerad majoritet med minst tre fjärdedelar av de röstande.
Vidare så inrättas en kollektivtrafiknämnd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun beslutar
att godkänna Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län
med bilagor,
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att upphäva hitintillsvarande konsortialavtal om den kollektiva trafiken i
Värmland,
att godkänna föreslagen ändring av förbundsordningen för Region Värmland
kommunalförbund,
att godkänna reviderad bolagsordning för Värmlandstrafik AB,
att godkänna överlåtelse av kommunens/landstingets aktier i Värmlandstrafik AB
till Region Värmland mot revers,
att godkänna avtal om övergång av avtal,
att godkänna principer för tillköp

KF
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§ 177

Dnr 142.11.25

Överlåtelse av del av Töcksmarks-Bön 1:226 till H Lennartssons Energi AB
H Lennartssons Energi AB har framfört önskemål om att förvärva del av
fastigheten Töcksmarks – Bön 1:226 av Årjängs kommun. Markområdet är delvis
beläget på ett område som kommunen, genom arrendeavtal, upplåtit till Töcksfors
IF (TIF). Kommunen har fört diskussioner med TIF om inlösen av byggnader på
ofri grund och praktisk hjälp med att flytta befintligt elljusspår till annan mark.
Kommunen ska även bistå föreningen vid diskussioner med andra markägare för
att säkra det nya spårets dragning.
Ett förslag till köpekontrakt har utarbetats genom vilket Årjängs kommun försäljer
ca 22 200 kvm av fastigheten Töcksmarks-Bön 1:226 till H Lennartssons Energi
AB för 15 kr per kvm, totalt 333 000 kr plus 50 000 kr för på området växande
skog.
Av kontraktet i övrigt framgår bl a att H Lennartssons Energi AB får en option på
att förvärva ett intilliggande markområde och att företaget även förbinder sig att
förvärva ett område med ovanstående byggnader till ett pris av kommunens
ersättning till TIF och 15 kr per kvm för marken. Sistnämnda förpliktelse gäller
endast under förutsättning att kommunen inte kan försälja fastigheten på den
öppna marknaden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska överlåta ca 22 200 kvm av fastigheten Töcksmarks-Bön
1:226 till H Lennartssons Energi AB för 15 kr per kvm, totalt 333 000 kr, plus
50 000 kr för på området växande skog och i övrigt enligt upprättat
köpekontrakt.
2. Överlåtelsen gäller under förutsättning att gällande arrendekontrakt kan lösas
med TIF.
3. Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, får i uppdrag att
underteckna erforderliga köpehandlingar.
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§ 178

Dnr 150.11.04

Åberopande av synnerliga skäl 2011
Årjängs kommun kan under vissa givna förutsättningar åberopa synnerliga skäl
för kostnader som kommunen haft under året.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årjängs kommun anser att den under verksamhetsåret 2011har haft följande
kostnader som är att hänföra till synnerliga skäl:
-

Reaförlust markförsäljning i Töcksfors
Reaförlust försäljning av industrihus
Återställningskostnader förskolelokaler
Totalt synnerliga skäl:

1 462 tkr
1 718 tkr
350 tkr
3 530 tkr

KF
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