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§ 183
Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom
protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2011-11-01, och
2011-11-15.
Dnr 2.11.31
Delegerads beslut om upplåtelse av allmän plats
Nr 22
Dnr UPH 2011/19.05
Avtal om leverans av kontorsmöbler
Dnr 247.05.450, 228.08.05, 227.08.05
Förlängning av avtal, entreprenad sophämtning, samt avtal om drift av
återvinningscentraler
Dnr 353.11.17, 340.11.17, 308.11.17
Delegationsbeslut om utförande av egen sotning
Dnr 7.11.34
Beslut om utbetalning av bidrag till enskilda vägar
Dnr 367.11.45
Avslutning av abonnemang på sophämtning Karlanda-Korsbyn 1:42
Dnr 202.11.44
Offert, flyttning av nätstation vid reningsverket Töcksfors
Dnr 383.11.02, 364.11.02
Bekräftelser på uppsägningar vid räddningstjänsten
Dnr 361.11.45
Slamtömning vid fastigheten Östervallskogs Stom 1:58

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 184
Ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom:
1. Ändring i bygg- och miljönämndens reglemente
2. Budget 2012 för barn- och utbildningsnämnden, besparingsåtgärder
3. Revidering av budgetram 2012 för socialnämnden
4. Kapitaltillskott i hotellbolaget
5. Till beslutsfattare om kommunernas idrottslokaler
6. Injudan till Småkoms höstkonferens
7. 5 nationella minoriteter i Sverige, information
8. Prel beslut om utbetalning till projekt Barnens Gränsland
9. Beslut om utbetalning från Leaderprojekt Fiberutbyggnad
10. Synpunkter på projektering av vindkraft
11. Information från SCB om ny hushålls- och bostadsstatistik
12. Missnöje med vägen till Nästeviken, Holmedal
13. Polisanmälan om skadegörelse vid återvinningscentralen, Töcksfors
14. Beslut från Socialstyrelsen om stimulansbidrag för utveckling av LOV
15. Skrivelse från områdesgruppen för Personligt ombud
16. Protokoll från Stiftelsen Glaskogens naturreservat
17. Svar på brev från KS ordförande ang företagsetablering i Hån
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 185
Näringslivsinformation
Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om aktuella
näringslivsfrågor enligt följande:
Vårdcentralen i Årjäng – möte med landstingets representant Erik Jansson och
näringslivsföreningen den 8 december 2011. Extra information om vårdvalet har
skickats ut.
Program för näringslivet under våren 2012 presenteras.
Studiebesök har ägt rum på Flexit i Töcksfors.
Hansa Precisions nya tillbyggnad invigs på fredag den 9 december 2011.
Esbjörn Andersson och kommunchefen informerade om möte med
arbetsförmedlingen och företagare i Töcksfors.
ÅBAB besökte KSAU den 6 december 2011 och diskuterade nyproduktion av
lägenheter.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia till:
KS ordf
Utdragsbestyrkande
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§ 186

Dnr 194.11.04; 350.11.04

Granskning av årsredovisningen 2010 och delårsrapporten 2011
På uppdrag av kommunens revisorer har Komrev inom PwC genomfört
granskning av årsredovisningen 2010. Ekonomichefen har gjort ett PM med
förslag till åtgärder med anledning av revisionsrapporterna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom ekonomichefens förslag
2. KSAU skall träffa respektive nämnders arbetsutskott varje månad med början
20 mars 2012 för att få en ekonomisk lägesrapport.
3. KSAU skall träffa hela nämnderna i samband med tertialrapport och
delårsbokslut 2011.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Granskningen av årsredovisningen 2010 och delårsrapporten 2011 läggs till
handlingarna.

KF

Kopia till:
Ekonomichefen
Utdragsbestyrkande
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§ 187

Dnr 256.11.90

Riktlinjer för föreningsbidrag
Chefen för Medborgarservice, Owe Lindström, har utarbetat ett förslag till
riktlinjer för föreningsbidrag som han har redovisat i en tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för hur bidrag kan lämnas till investering i föreningsägda lokaler och
byggnader antas enligt upprättat förslag.
2. Kultur- och Fritidsnämnden ska överta ansvaret från och med budgetåret 2012
för föreningsstödet ”Bidrag till föreningar och organisationer”. Kultur- och
Fritidsnämnden får i uppdrag att utforma normer för stödet.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Dnr 324.11.82

Årjängs slalomklubb ansökan om bidrag till pistmaskin
Årjängs slalomklubb ansöker om lån på 150 000 kr för inköp av pistmaskin.
Klubben föreslår att återbetalningen av lånet sker genom att 50 000 kr per år i tre
år dras från det driftbidrag klubben får av kultur- och fritidsnämnden.
Årjängs slalomklubb har ett tidigare lån hos kommunen som till största delen har
avskrivits men där det återstår 100 000 kr i skuld.
Kommunstyrelsens beslut
-

Årjängs kommun beviljar inte lån till föreningar.
Årjängs kommun beslutar att avskriva den skuld om 100 000 kr som klubben
sedan tidigare har hos kommunen.

Kopia till
Årjängs slalomklubb, chef medborgarservice, ekonomichefen
Utdragsbestyrkande
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§ 189

Dnr 96.11.90

Bidrag till sommarunderhållning
De senaste åren har det anslagits 200 000 kr/år för bidrag till
sommarunderhållning. Efter att kommunens egna arrangemang samt
annonskostnad för evenemangskalendern i Sommar i Årjäng betalats återstår ca
130 000 att fördela till ideella föreningar. Bidraget har tidigare delats ut efter
rättviseprincipen ”alla ska få”, utan hänsyn taget till vad arrangemanget genererar
tillbaks till bygden.
Ett förslag till kriterier för att få bidrag till sommarunderhållning har nu upprättats
av medborgarservice.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till nya kriterier angående bidrag
till sommarunderhållning. Kriterierna redovisas i bilaga.
2. En utvärdering ska göras efter första året för att se om de nya kriterierna har
gett den avsedda effekten.

Kopia till
Chef medborgarservice
Utdragsbestyrkande
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§ 190

Dnr 374.11.14

Näringslivspristagare 2011
En sammanställning av de nominerade presenteras.
Kommunstyrelsens beslut
Nordmarkens Fasader utses till årets näringslivspristagare 2011.

Kopia till:
KF, Näringslivsutvecklaren
Utdragsbestyrkande
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§ 191

Dnr 373.11.45

Renhållningstaxa och avgifter för Årjängs kommun 2012
VA- och renhållningsingenjören, Cathrin Sköld, har utarbetat ett förslag till
förändrad taxa och nya avgifter för renhållningen i Årjängs kommun 2012.
Avgiften för 2012 föreslås ändras för att täcka entreprenörernas kostnader p g a
ökat index.
Hushållsabonnemang, 140-370 l brännbart avfall, ändras inte.
I och med förändrat omhändertagande av träavfall har en kostnad för
tryckimpregnerat virke tillkommit.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Renhållningstaxa enligt upprättat förslag antas.
2. Den nya renhållningstaxan och avgifterna ska gälla fr o m den 1 januari 2012.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 192

Dnr 267.11.04

Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal- Västra Värmlands Järnväg, 2010
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare för sedvanlig behandling.
Tågtrafiken har under säsongen 2010 bedrivits i linjetrafik under tiden 28 juni- 28
augusti. Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 492 220 kronor
vilket är en minskning med 1,32 % från föregående år (498 826 kr).
Dressinuthyrningsverksamheten pågår i stort sett året runt. Den totala
försäljningen för dressinverksamheten var 818 120 kronor vilket är en minskning
från föregående år (903 202 kr).
Årets resultat efter finansiella poster är ett överskott på 50 764 kr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bokslutet för DVVJ år 2010 godkänns
2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år 2010.

Jäv
Rolf Emanuelsson (FP) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

KF
Utdragsbestyrkande
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§ 193

Dnr 200.11.10

Motion om att införa körkortsutbildning som tillval vid Årjängs
gymnasieskola
Kenny Svensson (S) har väckt en motion om att införa körkortsutbildning som
tillval vid Årjängs gymnasieskola och framförde följande.
Ett körkort skapar frihet, ökad rörlighet lokalt och regionalt och innebär inte minst
att körkortsinnehavaren blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Med andra ord
innebär ett körkort många fördelar för individen.
Kostnaderna för att ta ett körkort stiger och en utbildning kostar ca 10 000 kronor.
Möjligheten att ta ett körkort ska aldrig bli en fråga om vem som har störst
plånbok.
Genom att införa en körkortsutbildning på Årjängs gymnasieskola skapas inte
bara en attraktiv utbildning utan varje elev blir också mer attraktiv för
arbetsmarknaden.
Kenny Svensson föreslår därför att
-

Det påbörjas en utredning om vilka möjligeter det finns att starta
körkortsutbildning som tillval

-

Utifrån utredningen föreslås det att ge resurser till Årjängs gymnasieskola för
att genomföra tillvalskursen

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och framför att tillval
av körkortsutbildning vid Årjängs gymnasieskola inte kan införas på grund av
nuvarande lagstiftning och av kostnadsskäl.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås på grund av de skäl som barn- och utbildningsnämnden anför
i sitt beslut.
2. Motionen anses därmed besvarad.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 194

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.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt Årjängs Bostads AB att se
över upphandlingsförutsättningarna för flerbostadshus i Töcksfors och Årjäng
i avsikt att så snart som möjligt komma igång med byggnation. (KSAU 201110-01 § 254)
2. Motionen anses därmed besvarad.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 195

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.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen skall försälja skogsmark för
2.000 tkr (KF 2010-11-29).
2. Motionen anses därmed besvarad.

KF

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 15

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-06

§ 196

Dnr 256.09.10

Motion om digital arkivering av tidningen Nordmarksbygden
Uno Halfvardsson, Olle Gustafsson, Lennart Berglund och Anna-Lena Knutsson,
samtliga tillhörande folkpartiet har väckt en motion om digitalisering av
Nordmarksbygdens historiska material. Kommunfullmäktige har beslutat att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat frågan vid möte 2011-03-07, §25, och
lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
behandlat ärendet 2011-03-22 och fattat följande beslut:
1. Frågan hänskjuts till kultur- och fritidsnämnden för utredning och yttrande om
det är möjligt att AME-enhetens personal kan utnyttjas för arbetet. I så fall i
samverkan med tidningen Nordmarksbygden
2. Möjligheterna till att fortsätta arbetet med att bygga upp en bildbank med
personal från AME-enheten skall också utredas.
Chefen för medborgarservice har gjort en tjänsteskrivelse med förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Arbete med digitalisering av bildbanken kommer att påbörjas under hösten
2012, alternativt våren 2013.
2. Motionen anses därmed besvarad.

KF
Utdragsbestyrkande
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§ 197

Dnr 51.08.22

Exploateringsavtal Leverhögen
En begäran om att förlänga exploateringsavtalet för del av fastighet Leverhögen
1:20 har inkommit från Svensk Utviklingseiendom AS. Önskan om förlängning
av avtalet är totalt ett år till och med 2012-12-31.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om att förlänga exploateringsavtalet Leverhögen till
och med 2012-12-31.
Jäv
Roland Kylén (C) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

KF
Utdragsbestyrkande
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§ 198

Dnr 243.10.04

Ägardirektiv och bolagsordning för Årjängs Bostads AB
Den 1 januari 2011 trädde lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag i kraft. Samtidigt infördes nya regler om hyressättningen. Syftet
med de nya reglerna är att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunala
bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar och därigenom ge förutsättningar för en
bättre fungerande bostadshyresmarknad, ett större intresse för att investera i och
förvalta hyresrätter och på sikt ett förbättrat utbud av hyresbostäder. Syftet är
också att bringa den svenska lagstiftningen i överensstämmelse med EU-rättens
konkurrensregler och då inte minst statsstödsreglerna.
I lagen föreskrivs att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga principer. De tidigare kraven på att
verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte och att hyran ska sättas utifrån en
långsiktig självkostnadsprincip gäller inte längre.
Med anledning av de nya reglerna om kommunala bostadsaktiebolag har förslag
till ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för bostadsbolaget utarbetats där
kommunens ägaridé med bolaget och mål för detsamma tydliggörs samt
avkastningskrav och borgensavgifter fastställs m.m.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bolagsordning och ägardirektiv för Årjängs Bostads AB antas enligt upprättat
förslag.

KF
Utdragsbestyrkande
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§ 199

Dnr 434.09.40

Timavgift för tillsynen över handel med vissa receptfria läkemedel
Bygg och miljönämnden bedriver tillsyn över handeln med vissa receptfria
läkemedel
Avgift erlägges för Bygg och miljönämndens verksamhet enligt Lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel och tillhörande förordningar.
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att timavgift för tillsynen över handeln med vissa
receptfria läkemedel i Årjängs kommun skall vara 731 kr/tim fr.o.m 2012-01-01.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till bygg- och
miljönämnden att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen enligt följande:
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i
taxan angivna fasta årliga avgiften med en procentsats som motsvarar de senaste
12 månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den
1 oktober året för avgiftsåret.

KF

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Dnr 430.10.40

Timavgift för tillsynen över försäljning av tobaksvaror
Den som i näringsverksamhet ämnar att sälja tobaksvaror till konsumenter ska
anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker.
Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning av tobak
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att efterlevnaden av lagen ska ligga
under bygg- och miljönämndens ansvar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att timavgift för tillsynen över försäljning av
tobaksvaror i Årjängs kommun skall vara 731 kr/tim fr om 2012-01-01.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till bygg- och
miljönämnden att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen enligt följande:
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i
taxan angivna fasta årliga avgiften med en procentsats som motsvarar de senaste
12 månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den
1 oktober året för avgiftsåret.
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§ 201

Dnr 429.10.40

Timavgifter för tillsynen utifrån risk och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten inte
medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamhetsutövaren ska ha en
fungerande egenkontroll och bekosta erforderliga utredningar och undersökningar.
Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska ställningstaganden
inom miljö och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-dokumentet (Pollution Pay
Principel) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med detta som grund haft som
utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara
avgiftsfinansierad
Det finns författningskrav i 7§ tillsynsförordningen att tillsynsmyndigheten ska ha
tillräckligt med resurser och kompetens. För att ha möjlighet att hålla de resurser som
behövs för att bedriva en tillsyn med hög kvalitet är det viktigt för verksamheten att använda
sig av de möjligheter som finns för avgiftsuttag.
Årlig rapportering

TOTAL TID

Samverkan inom kommunen
Omvärldsbevakning

Tillsyn

Klassning
Kalibrering/samsyn
inom myndigheten

Planering av
verksamheten
Nämndärenden

Labupphandling

Återbesök
Uppföljning
Information

Remisser
Telefonfrågor

Projektplanering

Överklagningar

Hantering
ansökan/anmälan

Kompetensutveckling
Avgiftsbeslut

Utredningar
Klagomål

Intern uppföljning
Sanktionsbeslut

Ärendehantering och
diarieföring
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§ 201 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att timavgift för tillsynen enligt miljöbalken skall vara 831
kr/tim from 2012-01-01
Vidare föreslås att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till bygg och
miljönämnden att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen enligt följande:
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i taxan
angivna fasta årliga avgiften med en procentsats som motsvarar de senaste 12 månadernas
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året för
avgiftsåret.
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Dnr 22.10.40

Timavgifter för den offentliga kontrollen av livsmedel samt för den extra offentliga
kontrollen av livsmedel
Kontrollmyndigheternas verksamhet ska finansieras genom avgifter eller anslag.
I Sverige har riksdag och regering beslutat om hur livsmedelskontrollen skall finansieras i
Sverige. Regler om avgiftsfinansiering finns i förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel. I den fastslås att offentlig kontroll ska finansieras genom
avgifter som livsmedelsföretagarna betalar.

Principen är att hela kontrollen ska finansieras genom avgifter. Övriga tillsynsuppgifter ska
finansieras med anslag
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§ 203 forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tim avgift för den offentliga kontrollen av livsmedel i
Årjängs kommun skall vara 905 kr/tim och för den extra offentliga kontrollen 790 kr/tim fr
om 2012-01-01.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till bygg- och
miljönämnden att anpassa taxan med hänsyn till prisutvecklingen enligt följande:
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra den i taxan
angivna fasta årliga avgiften med en procentsats som motsvarar de senaste 12 månadernas
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året för
avgiftsåret.
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Dnr 22.10.40

Taxa för Årjängs kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för de kostnader som Årjängs kommun har för offentlig
kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för prövning i ärenden om godkännande av anläggning,
som ska prövas enligt EG–förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, registrering av anläggning,
handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av överklagande av
beslut av enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
4 § Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa
fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011.
5 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje
stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller
särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt
denna taxa fattas av miljö- och byggnämnden.
Timavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 905 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande
till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i
taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid
den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut.
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Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
Avgift för prövning
7 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG–
förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört
kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen
enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som
godkännandet avser och erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
8 § Avgift för godkännande ska betalas även om ansökningen avser väsentlig ändring eller
ägarbyte avseende anläggning för vilken godkännande tidigare lämnats. I den mån en
ändring bara föranleder en begränsad prövning och den nedlagda kontrolltiden blir avsevärt
mindre än vid en ny godkännandeprövning, ska avgift dock betalas med belopp som
motsvarar en halv årsavgift enligt 7 §.
9 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska betalas även om ansökan avslås.
Avgift för registrering
10 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet
eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift
för en timmes kontrolltid.
Årlig kontrollavgift
11 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.
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Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som bygg och miljönämnden tilldelar
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående
av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek
och konsumentgrupper, en informationsklassning med hänsyn till faktorer kopplade till
märkning, information och spårbarhet och en erfarenhetsklassning med hänvisning till
nämndens erfarenhet av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning
beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.
12 § Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning,
ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av
anläggningens kontrollbehov.
13 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.
14 § Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den
årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften
ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en
anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att
verksamheten påbörjats.
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
15 § Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den
årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för
kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller
tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.
Avgift för extra offentlig kontroll
16 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Utdragsbestyrkande

Årjängs Kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 27

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2011-12-06

§ 204 forts
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den
företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger
eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras
de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.
17 § Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att avgift
inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.
Nedsättning av avgift m.m.
18 § Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns
särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga
kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns
särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för
godkännande, registrering.
Betalning av avgift m.m.
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Årjängs kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
20 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att bygg och miljönämnden får förordna att dess
beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
21 § Av 31 § livsmedelslagen framgår att bygg och miljönämndens beslut om avgift får
överklagas hos länsstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxan för kommunens offentliga kontroll av livsmedel
att gälla fr o m 2012-01-01.
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