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Kommunstyrelsen

§ 188

2013-12-03

Dnr

Redovisning av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut
liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden 2013-11-05
samt 2013-11-19.
Dnr 17.13.17
Föreläggande; Kontroll av brandskydd
Dnr 74.13.31
Tillstånd enligt ordningslagen, upplåtelse av allmän plats
Dnr 84.13.04
Omplacering av lån
Dnr 363.13.20
Förfrågan om komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
vindpark Årjäng NV etapp 2
Dnr 306.13.04
Utlämnande av allmän handling
Dnr 349.13.53
Remissvar gällande upphörande av underhåll på järnvägssträckan MellerudBillingsfors
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 189

2013-12-03

Dnr

Ärenden för kännedom
1. Samordningsförbundet BÅDESÅ informationsbrev november 2013
(256.08.01)
2. Barn och utbildningsnämnden protokoll 2013-09-26 (266.12.04)
3. Kollektivtrafiknämndens protokoll 2013-09-26 (226.13.13)
4. Skrivelse ”Bevara tågstoppen”
5. Barn och utbildningsnämnden protokoll 2013-11-07 (266.12.04)
6. Förtydligande från ”Focus på förbättring”
7. Region Värmland Styrelseprotokoll 2013-10-24 (226.13.13)
8. Melleruds kommuns Remissvar angående ”Samråd för upphörande
av underhåll på järnvägssträckan Mellerud-Bengtsfors” (349.13.53)
9. Skrivelse till infrastruktur- och transportministrarna i Sverige, Norge
och Danmark om behovet av en skandinavisk transportplan.
(396.13.53)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 190

2013-12-03

Dnr

Näringslivsinformation
Näringslivsutvecklaren informerar i aktuella näringslivsfrågor
- Besök från Tillväxtverket, den 5 december 2013
- Under 2012 gick det bra för företagen i Årjäng
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 191

2013-12-03

Dnr

Information från drifts- och servicenämnden
IT-chefen, Karlstad kommun samt IT-samordnare, Karlstad kommun
informerar om drifts- och servicenämndens verksamhet. Kommunerna i
Värmland ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd, som är en del av
Karlstads kommuns organisation. Syftet med den gemensamma drifts- och
servicenämnd är att skapa nya möjligheter för en bättre samordning i länet.
Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska
resurserna på ett mer effektivt sätt vilket innebär att man får mer för
pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att
följa utvecklingen inom IT-området blir bättre. Drifts- och servicenämnden
består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare.
Information om projektet gemensamt e-samhälle i Värmland presenteras
också. Projektet har skapat en gemensam e-plattform för e-tjänster för
samtliga kommuner i Värmland.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 192

2013-12-03

Dnr

Information om projektet ”Ökat entreprenörskap i
skolan”
Näringslivsutvecklaren och studie- och yrkesvägledaren informerar om
projektet ”Ökat entreprenörskap i skolan”. Projektet syftar till att öka
samarbetet och kopplingen mellan skolan och näringslivet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Kommunstyrelsen

§ 193

2013-12-03

Dnr 362.13.10

Årets näringslivspristagare
Kommunstyrelsen ska utse årets näringslivspristagare på dagens
sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Årets näringslivspristagare är Flexit Sverige AB.
Motivering
Ett tillväxtföretag som satsar på produktutveckling, kvalitet och
miljötänkande i en bransch som får allt större betydelse för vår innemiljö. De
har med sin nybyggda fabrik storsatsat i kommunen och blivit en allt
viktigare arbetsgivare som på två år nästan fördubblat sin arbetsstyrka. De är
också ett företag som tar aktiv del i det lokala näringslivet och delar med sig
av sin kompetens och erfarenheter.

Expedieras till
Näringslivsutvecklaren, KS ordf.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 194

2013-12-03

Dnr 266.12.04

Presentation av respektive nämnds driftsbudget 2014 2016
Ekonomichefen presenterar respektive nämnds driftsbudget 2014 – 2016 och
vilka beslut om besparingar som respektive nämnd har tagit i samband med
budgetarbetet under året.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

KF
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 195

2013-12-03

Dnr 405.13.00

Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i
Årjängs kommun
Ett förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar har
upprättats. I reglementet finns regler om beredningens uppgifter,
rapportering, ekonomi och arbetsformer m.m. Reglementet bygger i stora
delar på vad som föreskrivs i nämndernas reglementen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 303.
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2013-11-20 § 5.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-13.
Förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs
kommun, 2013-11-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun antas.

KF
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Kommunstyrelsen

§ 196

2013-12-03

Dnr 296.13.10

Reglemente för fullmäktigeberedning om arvoden,
politisk organisation m.m. inför den nya
mandatperioden
Ett förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar har
upprättats. I reglementet finns regler om beredningens uppgifter,
rapportering, ekonomi och arbetsformer m.m. Reglementet bygger i stora
delar på vad som föreskrivs i nämndernas reglementen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 304.
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2013-11-20 § 4.
Kommunjuristens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-13.
Förslag till reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs
kommun, 2013-11-13.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för fullmäktigeberedning om arvoden, politisk organisation
m.m. inför den nya mandatperioden i Årjängs kommun antas.

KF
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Kommunstyrelsen

§ 197

2013-12-03

Dnr 296.13.10

Antal ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder
under mandatperioden 2015 – 2018
En tillfällig fullmäktigeberedning har tillsatts av kommunfullmäktige den 30
september 2013. Beredningens syfte och mål är att Årjängs kommun ska ha
en effektiv organisation som genom helhetssyn och samverkan uppnår
fastställda mål och en ekonomi i balans.
I enlighet med direktiv nr 3 ska beredningen se över antalet ledamöter i
fullmäktige och nämnder med målsättningen att kommunen ska ha en
förtroendemannakår med engagemang för kommunala frågor, kompetens
och hög närvaro på fullmäktige- och nämndsammanträden och andra möten.
Här ska också beaktas hur motsvarande frågeställning lösts i andra
kommuner och vilket utrymme som ges i kommunallagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 305.
Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2013-11-20 § 6.
Administrativ chefens och kommunjuristens yttrande, dat. 2013-11-13.
Yrkande
Lars Gustafsson (FP) yrkar, med bifall av Anna-Lena Knutsson (FP), att
antalet politiker i kommunfullmäktige och nämnder kvarstår med det antal
som är idag.
Daniel Schützer (S) yrkar, med bifall av Roland Kylén (C), bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar i enlighet med fullmäktigeberedningens förslag.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för Daniel Schützers förslag.
Nej-röst för Lars Gustafssons förslag.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2013-12-03

Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för Daniel Schützers förslag och 2 nej-röster för Lars
Gustafssons förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla Daniel Schützers
förslag.
Ledamöter

Pb

Katarina Johannesson

C

Anna-Lena Knutsson
Lars Gustafsson
Esbjörn Andersson
Roland Kylén
Mats Andersson
Kristina Kristiansson
Maurice Leroy
Daniel Schützer
Mårten Karlsson
Ulla-Kerstin Aronsson

FP
FP
M
C
C
S
S
S
S
S

Ärende nr
197
JA
NEJ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totalt

9

2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
nämnder fastställs till följande:
Kommunfullmäktige

35 ledamöter

Kommunrevisionen

5 ledamöter

Valberedning

7 ledamöter och 7 ersättare

Kommunstyrelsen

9 ledamöter och 9 ersättare

Barn- och utbildningsnämnden 9 ledamöter och 9 ersättare
Stöd- och omsorgsnämnden

9 ledamöter och 9 ersättare

Bygg- och miljönämnden

7 ledamöter och 7 ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

7 ledamöter och 7 ersättare

Valnämnden

5 ledamöter och 5 ersättare

Överförmyndarnämnd

5 ledamöter och 5 ersättare

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka arbetet med medborgardialog.
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Kommunstyrelsen

2013-12-03

Reservation
Lars Gustafsson (FP) och Anna-Lena Knutsson (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag och lämnar en skriftlig reservation som
bifogas denna paragraf.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

§ 198

2013-12-03

Dnr 388.13.25

Ny industrimark i Töcksfors
Årjängs kommun förhandlar med markägare för köp av skogsfastigheter i
Töcksfors för att kunna erbjuda ny industrimark vid framtida
företagsetableringar.
Årjängs kommun saknar i dag industrimark i Töcksfors då all mark har sålts
vid etableringar av nya företag. Skogsmark norr om Flexit har identifierats
som lämplig industrimark med tanke på angränsande industrier och
trafikutfart mot E18. Totalt är det fyra stycken fastigheter som aktuella och
diskussioner om markköp pågår. En värdering av fastigheterna har utförts av
Skogsstyrelsen och Skogssällskapets Förvaltning AB och denna ligger till
grund för förhandlingarna. Ersättning för skogsvärdet av fastigheterna
bedöms till 450 kr m3sk och ersättning för markvärdet är 20 kr per m2. Den
totala kostnad för kommunen blir då 1 015 050 kr.
Samhällsbyggnadsavdelningen förordar ett markköp av följande fyra
fastigheter för att omföra dem till industrimark i Töcksfors:
Töcksmarks-Bön 3:39
Töcksmarks-Bön 3:44
Töcksmarks-Bön 3:172
Töcksmarks-Bön 3:169
Ärendet återremitterades, av kommunstyrelsens arbetsutskott den 19
november 2013, till samhällsbyggnadschefen för att ta fram förslag på
finansiering av markköpet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 296.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-11-19 § 281.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-11.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun köper fastigheterna Töcksmarks-Bön 3:39, 3:44,
3:172 samt 3:169 för att skapa mer industrimark i Töcksfors.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-12-03

2. Finansiering sker genom omdisponering av investeringsprojekt byte
av lastbil till projekt inköp av industrimark.
3. Försäljning av marken ska ske till lägst självkostnadspris.

KF
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§ 199

2013-12-03

Dnr 291.13.25

Ansökan om köp av mark intill Töcksmarks-Bön 1:418
AGASPO AB ansöker om att få köpa till kommunal mark för att på så sätt
kunna erbjuda parkeringsplats till blivande hyresgäster som de planerar att
bygga nya lägenheter åt. Den kommunala marken är i dag benämnd som
parkmark i detaljplanen och en planändring behövs om kommunen vill
avyttra marken. Vidare är AGASPO AB:s fastighet Töcksmarks-Bön 1:418
punktprickad mark vilket i dagsläget innebär att marken inte får bebyggas
utan planändring.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att den kommunala marken bör vara
kvar i kommunal ägo men att en ny diskussion kan påbörjas när planändring
av Töcksmarks-Bön 1:418 är genomförd och byggplaner för nytt hyreshus
och eventuell parkeringsproblematik blir aktuell.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-05 § 260.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-10-25.
Ansökan om köp av mark intill Töcksmarks-Bön 1:418, ink. 2013-07-30.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan från AGASPO AB om köp av
kommunal mark i nuläget.
2. En ny diskussion kan påbörjas när planändring av Töcksmarks-Bön
1:418 är genomförd.

Expedieras till
AGASPO AB, samhällsbyggnadschefen
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§ 200

2013-12-03

Dnr 391.13.40

Avgifter livsmedelskontrollen 2014
Vid länsstyrelsens revision av den lokala livsmedelskontrollen i enlighet
med förordningen (EG) 882/2004 artikel 4.5 Regeringens regleringsbrev
riktades 8 allvarliga avvikelser mot Årjängs kommuns livsmedelskontroll,
alla avvikelser utom den angående avgifter är nu reglerade. Förslag på ny
avgift har nu tagits fram.
I EG-förordning nr 882/ 2004 (Kontrollförordningen) regleras
medlemsstaternas kontroll av att företagen följer bestämmelserna. I denna
förordning anges hur den offentliga kontrollen ska organiseras och
genomföras och hur den ska finansieras. En allmän princip är att
medlemsstaterna åläggs att se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för
att tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser för den offentliga
kontrollen. Genom att riksdagen antagit regeringens proposition
2005/2006:128 är det bestämt både att den offentliga kontrollen i Sverige ska
finansieras med avgifter och att avgifterna skall ge full teckning för de
kostnader som är förknippade med den offentliga kontrollen. Det framgår
också uttryckligen av 3 § andra stycket och 13 § tredje stycket förordningen
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel att kommunerna
är skyldiga att ta ut avgifter för att täcka kommunens kostnader för offentlig
kontroll.
Den tillgängliga tiden ska delas upp i fyra olika delar
• Avgiftsfinansierad kontroll, både planerad och extra offentlig kontroll.
• Avgiftsfinansierat arbete med godkännande och registrering.
• Annat arbete som är en förutsättning för kontrollen och därmed ska vara
timtaxegrundande, t.ex. kompetensutveckling, samverkan och kalibrering av
kontrollen, riskklassning, planering och uppföljning av kontrollen,
rapportering av kontrollen, m.m. Restiden till och från kontrollobjekten ingår
också här.
• Anslagsfinansierat arbete, dels kontrollrelaterat arbete som inte kan avgiftsfinansieras, t.ex. utredning av obefogade klagomål, remisser, överklagandeärenden, allmän information om kontrollen, mm, dels annat arbete
som inte kan avgiftsfinansieras och som inte hör till kontrollen, t.ex.
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motionssvar, uppdrag från KF och KS, omorganisationsfrågor, fackligt
arbete, m.m.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 266.
Bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-06 § 122.
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-10-16.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. För Årjängs kommuns kontroll av livsmedel skall timavgift 2014
utgå med
- Timavgift för planerad kontroll 1234 kr
- Timavgift för godkännande 1234 kr
- Timavgift för extra offentlig kontroll 948 kr
- Timavgift för registrering 948 kr
2. Avgiften skall räknas om årligen då den bygger på antalet kontroll
timmar det aktuella året.
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§ 201

2013-12-03

Dnr 390.13.40

Avgift alkohol 2014
Kommunen får enligt 8 kap 10 § alkohollagen ta ut en avgift för
tillståndsprövning enligt denna lag. Med prövning avses alla de typer av
prövningar som kan bli aktuella såsom exempelvis stadigvarande tillstånd,
tillfälligt serveringstillstånd med flera. Kommunen får även ta ut avgift för
tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som
bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. För
avgift i kommunal verksamhet gäller som huvudregel självkostnadsprincipen
som uttrycks i Kommunallagen 8 kap 3 §.
För Nyansökningar krävs ett omfattande remissförfarande med
polismyndigheten, länsstyrelsen, miljöförvaltningen, skatte- och
kronofogdemyndigheterna, samt eventuella lokala remissinstanser. Det
tilltänkta serveringsstället bör besökas och de sökande skall utföra ett sk
kunskapsprov. Den totala handläggningstiden är normalt 2-3 månader men
den effektiva arbetstiden är givetvis betydligt kortare och SKL räknar med
att ett genomsnittsärende tar knappt 3 arbetsdagar i anspråk.
Kunskapsprov vilka måste göras om då den sökande inte klarar provet som
ingår i nyansökningen bör debiteras med en avgift om 90 min per
provtillfälle max två prov.
För Utvidgade tillstånd finns i regel viss kännedom om både sökande och
serveringsstället. Remiss förfarandet kan begränsas och utredningsarbetet
förenklas och arbetstiden uppskattas till 1,5 dagar.
Utökad serveringstid skulle kunna ingå i föregående ansökningskategori
men kräver inte lika omfattande remissarbete och därför bör den effektiva
arbetstiden bli mindre än 1 dag.
Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten här uppskattas den
effektiva arbetstiden bli lika lång som för utvidgat tillstånd dvs 1,5 dagar
Tillfälliga tillstånd för servering till slutna sällskap är den i särklass
vanligaste typen av ansökningar. Handläggningen brukar inte ta mer än en
vecka, varav den effektiva arbetstiden kan uppskattas till 1 tim.
En Fast tillsynsavgift inre tillsyn skall utgå årligen vilken bygger på
verksamhetens årliga omsättning.
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2013-12-03

En rörlig tillsynsavgift skall utgå för den yttre tillsynen,
inspektionsverksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 267.
Bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-06 § 123.
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse 2013-10-16.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. För Årjängs kommuns tillsyn och prövning enligt alkohollagen skall
timavgift 2014 utgå med 1258 kr.
2. En maxavgift sätts för varje typ av prövning.
3. Beslutanderätten delegeras till bygg- och miljönämnden att anpassa
avgiften med hänsyn till prisutvecklingen enligt följande:
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsåret) besluta
att ändra den i taxan angivna fasta avgiften med en procentsats som
motsvarar de senaste 12 månadernas förändring i arbetskraftsindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året för avgiftsåret.
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§ 202

2013-12-03

Dnr 389.13.40

Avgift för tillsyn, miljö och hälsoskydd, naturskydd,
tobak och vissa receptfria läkemedel 2014
Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning
skall årligen ses över utifrån att verksamheterna är risk- och
erfarenhetsbedömda. I följande avgiftsförslag bygger avgiften på befintligt
antal tjänster.
Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att
verksamheten inte medför olägenhet för människors hälsa och miljön.
Verksamhetsutövaren skall ha en fungerande egenkontroll och bekosta
erforderliga utredningar och undersökningar
Principen att förorenaren betalar ligger till grund för ekonomiska
ställningstaganden inom miljö och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i
Rio-dokumentet ( Polluter Pays Principel) och i EU:s Rom-fördrag.
Riksdagen har med detta som grund haft som utgångspunkt att
myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudsak ska vara
avgiftsfinansierad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 268.
Bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-06 § 124.
Bygg- och miljöchefens tjänsteskrivelse 2013-10-17.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgiften för tillsyn miljö och hälsoskydd, naturskydd, tobak och
vissa receptfria läkemedel skall utgå med en timavgift på 1258 kr
2014
2. Beslutanderätten delegeras till bygg- och miljönämnden att anpassa
avgiften med hänsyn till prisutvecklingen enligt följande:
Bygg och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsåret) besluta
att ändra den i taxan angivna fasta avgiften med en procentsats som
motsvarar de senaste 12 månadernas förändring i arbetskraftsindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året för avgiftsåret.
KF
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§ 203

2013-12-03

Dnr 79.13.04

Ekonomirapport per 2013-10-31 kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens årsprognos beräknas till -1 290 tkr.
I delårsbokslutet 2013-08-31 var det prognostiserade resultatet för
kommunstyrelsen -240 tkr. Det som har hänt sedan dess är att:
-

Underhållskostnaderna på Ågy-skolan har ökat med 300 tkr bland annat
på grund av byte av gamla och undermåliga avloppsstammar med för
liten dimension och för dålig lutning, åtgärder efter revisionsbesiktning
el samt rivning av gammal VVS-lokal i fordonshallen.

-

Verksamheten för skolmåltider trodde vid delårsbokslutet att man skulle
kunna spara in en del av de satta sparkraven men märker nu att ökade
kostnader för livsmedel gör att verksamheten istället kommer öka sitt
totala underskott med 500 tkr (totalt -1 000 tkr).

-

Lokalvårdsverksamheten ser inte ut att klara av sina dubbla sparbeting
(totalt 750 tkr) utan räknar med ett underskott på 150 tkr.

-

Kommunledningen räknar med ett underskott på 100 tkr, där högre
lönekostnader än budget utgör den största delen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 272.
Redovisningsansvarigs tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-12.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomirapporten godkänns.
2. Kommunchefen får i uppdrag att omgående ta fram en åtgärdsplan
för att nå en budget i balans. Återrapportering ska ske på
kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 december 2013.
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§ 204

2013-12-03

Dnr 26.13.04

Ekonomirapport per 2013-10-31 Årjängs kommun
Årets resultat visar på ett förväntat överskott på 6 000 tkr. Nämndernas
prognos visar på en nettokostnad som överskrider budgeten med -640 tkr.
Det finansiella nettot har en prognos på +1 800 tkr i jämförelse med budget.
Skatter och statsbidrag bedöms vara i linje med budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 273.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-13.
Ekonomirapport 2013-10-31.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomirapport per 2013-10-31 godkänns.
2. De nämnder som befarar underskott skall upprätta en åtgärdsplan
omgående för att nå en budget i balans.

Expedieras till
Samtliga nämnder, ekonomichef, kommunchef
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§ 205

2013-12-03

Dnr 297.13.04

Årsredovisning för stiftelsen DVVJ 2012
DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse till berörda stiftare för sedvanlig behandling.
Tågtrafiken har under säsongen 2012 bedrivits i linjetrafik under tiden 18
juni-25 augusti. Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 460
274 kr vilket är en minskning med 11 % jämfört med föregående år.
Dressinuthyrningen pågår året runt. Den totala försäljningen för tågtrafiken
var 775 483 kr vilket är en minskning med 4 % från föregående år.
Årets resultat efter finansiella poster 2012 är ett överskott på 57 162 kr. I
resultatet ingår en extraordinär intäkt på 907 600 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 274.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-12.
Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bokslut för DVVJ år 2012 godkänns.
2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år 2012.
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§ 206

2013-12-03

Dnr 117.12.04

Årsredovisning för Stiftelsen Dalslands Kanal 2012
Årsredovisning för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har översänts
till kommunen. Årjängs kommun skall ta ställning till årsredovisningen och
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av
Kanalbolagets driftsunderskott och till att bevara kanalen för framtiden.
Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genom att de under året från stiftarna
erhållna medlen överförts till Dalslands kanal AB som aktieägartillskott.
Koncernredovisningen omfattar förutom moderföretaget de delägda
dotterbolagen Dalslands Kanal AB och Kanalaktiebolaget Stora Lee-Östen.
Koncernredovisningen visar ett överskott på 826 573 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 275.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-12.
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning och koncernredovisning för Stiftelsen Dalslands
Kanal år 2012 godkänns.
2. Styrelsen för Dalslands Kanal beviljas ansvarsfrihet för år 2012.
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§ 207

2013-12-03

Dnr 384.13.04

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Enligt de nya ändringarna i kapitel 8 1§ Kommunallagen skall fullmäktige
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om
kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta
hanteringen av denna.
Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning avser det strategiska, mer
långsiktiga perspektivet, dvs längre än det budgetperspektiv på ett år eller
den plan för tre år som kommunfullmäktige tar beslut om.
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 276.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-07.
Riktlinjer för en god ekonomisk hushållning
Lagtext kapitel 8 § 1 Kommunallagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer om god ekonomisk hushållning antas.
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§ 208

2013-12-03

Dnr 297.12.04

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets
resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Med RUR kan kommunen
vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av
verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten med
RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga
beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort. Reservering till en
resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Denna utgångspunkt gäller för kommuner med
positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.
Reservering av överskott får ske from 2010, dvs retroaktivt, och tiden
därefter. För reservering av överskott från åren 2010 till 2012 krävs att
kommunfullmäktige tar beslut om detta före utgången av år 2013. RUR är
frivillig att tillämpa och de kommuner och landsting som tänker göra det
måste besluta om hur reserven ska hanteras. Riktlinjerna för hanteringen av
RUR skall kopplas till de riktlinjer som ska gälla för god ekonomisk
hushållning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 277.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-11.
Lagtext kapitel 8 § 1 samt § 3 d Kommunallagen
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En resultatutjämningsreserv upprättas.
2. Från 2010 års resultat avsätts 1 813 kr till resultatutjämningsreserven
i enlighet med beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning.
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§ 209

2013-12-03

Dnr 327.13.13

Projekt affärsutveckling Dalslands Kanal-området
Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB har initierat projektet
”Affärsutveckling Dalslands Kanalområdet”. Målsättningen är att utveckla
besöksnäringen utefter Dalslands Kanal. Projektet pågår i tre år, 2013 –
2015, och är indelat i fem områden; affärs och produktutveckling, Dalslands
Kanal (bl a utsmyckning av slussmiljöerna), DKM+ (Dalslands Kanotmaraton), DANO samt webbutveckling. De områden som är speciellt
intressanta för Årjängs kommun är Dalslands Kanal och DANO.
Årjängs kommuns del i projektet är 200 000 kronor fördelat på tre år samt
100 000 kronor i direktfinansiering (tid).
Kultur- och Fritidsnämnden har i sin investeringsbudget anslagit 120 000
kronor för utsmyckning av slussområdet i Lennartsfors under 2013 samt
150 000 kronor för utsmyckning av slussområdet i Töcksfors 2014
alternativt 2015. Dessa investeringspengar kan omfördelas till
medfinansiering att användas inom ramen för projektet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 278.
Chef Medborgarservice tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-09-23 § 216.
Informationssamordnarens tjänsteskrivelse, dat. 2013-09-05.
Projekthandlingar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsens beslutar att delta i projektet ”Affärsutveckling
Dalslands Kanal-området”. Projektet finansieras genom en
omfördelning av medel från projekt 17010 ”Offentlig utsmyckning”
till att användas inom ramen för projektet.
2. Kommunstyrelsen förutsätter att projektet genomlyser DANOproblematiken mycket noggrant då det är av största vikt att
nuvarande förhållande med slitage av marken och konfrontationer
med markägarna minimeras. Om projektetarbetet med DANO visar
att de budgeterade pengarna inte räcker till förutsätter Årjängs
kommun att medel skjuts till från de andra projekt-områdena.
KF
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§ 210

2013-12-03

Dnr 368.13.31

Ansökan om anslutningsväg till fastighet över
kommunal mark, Töcksmarks-Stom 2:4
Magne Roar Stamnes ansöker om att till sin fastighet få anlägga en ny
anslutningsväg till sin fastighet över kommunal mark i Töcksfors.
Anledningen uppges vara att bygglov erhållits för ett fritidshus med
placering högt över nuvarande anslutande väg till tomten.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att en privat väg över kommunal
mark låser användandet av marken i framtiden. Nuvarande tomt har i dag en
anslutande väg och bygglovet gäller ett fritidshus och inte ett året runt hus
med krav på obligatoriskt väg, så behovet är redan uppfyllt för fastigheten.
Fastighetsägaren har också påtalat att nuvarande väg är i skarp vinkel mot
utfarstvägen, som leder mot Hagavallen, vilket försvårar för större fordon att
svänga västerut om man kommer från tomten.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att tillstånd medges om att
fastighetsägaren får på egen bekostnad bredda vägen i utfartssvängen i
samråd med Samhällsbyggnadsavdelningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 280.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-10-28.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avböjer ansökan om att Magne Roar Stamnes får
anlägga en väg över kommunal mark till sin fastighet.
2. Kommunstyrelsen medger tillstånd att fastighetsägaren med egna
ekonomiska medel och i samråd med Samhällsbyggnadsavdelningen
får bredda utfarten för att underlätta för större fordon att svänga
västerut mot Hagavallen.

Expedieras till
Magne Roar Stamnes, samhällsbyggnadschefen
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§ 211

2013-12-03

Dnr 378.13.04

Ombudgetering lokalvårdsorganisationen 2013, från
barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen
En centrering av all kost- och lokalvårdsverksamhet inom kommunens
verksamheter till Samhällsbyggnadsavdelningen pågår. En stegvis övergång
sker och denna ombudgetering avser medel för vissa delar av
lokalvårdsorganisationen som flyttas från Barn- och utbildningsnämnden till
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning. En stegvis övergång har
skett under året för lokalvårdare som inte har delade tjänster.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 282.
Förvaltningsekonomens och kost- och lokalvårdschefens tjänsteskrivelse,
dat. 2013-11-04.
Kommunstyrelsens beslut
För budgetåret 2013 ombudgeteras medel om 4 258 587 kr från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschef, kost- och lokalvårdschef, förvaltningsekonom BUN,
förvaltningsekonom KS
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§ 212

2013-12-03

Dnr 380.13.30

Renhållningstaxa för Årjängs kommun 2014
Slamavgifterna anpassas efter utökade kostnader. Renhållningstaxan föreslås
oförändrad (förutom en justering på behandlingsavgiften för mottagning av
asbest). Gällande slam så föreslås taxorna att höjas då behandlingsavgiften
blivit högre p.g.a. ökade kostnader för omhändertagandet av slammet på
reningsverken samt för att det finns ett underskott på ca 180 000kr i årets
utfall.
Renhållningstaxorna föreslås oförändrade på alla delar förutom
mottagningen av asbest som höjs pga. ökad behandlingsavgift.
Renhållningskollektivet ligger idag på ett plusöverskott men pga. nya avtal
för återvinningscentralerna och omorganiseringar internt bör taxorna hållas
oförändrade.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 283.
Miljöingenjörens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-06.
Förslag till taxor för renhållning och slamtömning 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Renhållningstaxa för Årjängs kommun 2014 antas.
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§ 213

2013-12-03

Dnr 379.13.30

VA-taxa för Årjängs kommun 2014
Årjängs kommun tillhandahåller idag vatten- och avloppstjänster från 6 st
vattenverk och 6 st reningsanläggningar, detta görs via drygt 20 mil
ledningar i mycket varierande kvalitet. Ett fungerande vatten- och avloppsnät
är en av grundstenarna i samhället. En del som alltid måste fungera. För att
sköta allt finns idag 4 anställda ute i tjänst. Sven, Veronica och Johan som i
huvudsak servar reningsanläggningarna och drygt 30 pumpstationer samt
Kennet som ansvarar för 6 vattenverk och 1 högreservoar med allt därtill
hörande uppgifter.
Att arbeta inom VA innebär ett stort ansvar för människor och för miljö och
är ett tungt, slitsamt och stundtals mycket ensamt arbete. Med den
arbetsstyrka som finns idag finns inte tid och kraft att hinna med allt som
kommunen är ålagda att göra genom lagstiftning. Vi jobbar idag endast med
daglig drift och akutinsatser och hinner aldrig med ett förebyggande arbete.
Det råder en stor oro för att någon större incident ska hända eller att någon
blir borta långvarigt p.g.a. t.ex. sjukdom.
En höjning av brukningsavgiften täcker ökade personalkostnader,
räntekostnader för investeringar och möjlighet att uppfylla lagstiftning.
(Höjningen ligger i ändrat kubikmeterpris, från 25kr/m3 till 27kr/m3.)
Anläggningsavgiften ändras inte då index (KPI) inte har förändrats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 284.
VA-/Renhållningschefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-01.
Förslag till VA-taxa.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
VA-taxa för Årjängs kommun 2014 antas.
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2013-12-03

Dnr 331.12.18

POSOM-organisationen i Årjängs kommun
Ett förslag till POSOM-verksamhet i Årjängs kommun, daterat 2013-07-29,
har utarbetats av beredskapssamordnaren Jonas Ericsson, och utredaren
Gunnar Carlstedt. I förslaget beskrivs verksamhetens uppdrag och
organisation m.m.
POSOM-verksamheten innebär sammanfattningsvis enligt förslaget, att den
ska utföra sitt uppdrag vid såväl en allvarlig händelse som vid en
extraordinär händelse, att en sammankallande och ersättare för POSOMgruppen ska utses och att gruppen ska kunna aktiveras av räddningsledare,
kommunens krisledningsorganisation, SOS-alarm eller av gruppen själv.
Ansvaret för att kommunen har en väl fungerande POSOM-verksamhet vilar
på kommunstyrelsen.
Förslaget har remitterats till stöd- och omsorgsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot
förslaget. Stöd- och omsorgsnämnden har framfört synpunkter beträffande
gruppens organisation, rutiner för uppdatering av kontaktuppgifter,
information och ersättningsfrågor för de som ingår i POSOM-gruppen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 285.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-12-18 § 316
Kommunfullmäktiges beslut 2013-01-28 § 2
Yttrande över Posomverksamheten, daterat 2013-07-29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-08-20 § 181
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-26 § 84
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2013-10-01 § 119
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun ska upprätta en POSOM-verksamhet i enlighet med
förslaget i yttrande, daterat 2013-07-29, med de kompletteringar och
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önskemål om förtydliganden som framförts av stöd- och
omsorgsnämnden.
2. Kommunchefen får i uppdrag att utforma och organisera en POSOMverksamhet enligt ovanstående.
3. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag till
finansiering av POSOM-verksamheten.

Expedieras till
Kommunchefen
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2013-12-03

Dnr 314.13.01

Sammanträdesdagar 2014 – tidsplan för
kommunstyrelsens beredningsprocess
Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdesdagar för år 2014 den 8
oktober 2013. En tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess behöver
nu antas för att tydliggöra för kommunstyrelsens ledamöter och
förvaltningen vilka datum och tider som gäller för beredningsprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 286.
Administrativ chefs tjänsteskrivelse, dat. 2013-10-30.
Administrativ chefs yttrande, dat. 2013-10-30.
Tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess 2014.
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-08 § 164.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-09-23 § 219.
Administrativ chefs tjänsteskrivelse resp. yttrande, dat. 2013-09-13.
Förslag på sammanträdesdagar 2014.
Kommunstyrelsens beslut
Tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess godkänns.

Expedieras till
Administrativ chef
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2013-12-03

Dnr 57.13.01

Ensamkommande barn, ny överenskommelse
Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2013 att Årjängs kommun ska ta
emot ensamkommande barn. Stöd och omsorgsnämnden fick i uppdrag att
besluta i frågor rörande myndighetsutövning och boende samt ta fram ett
budgetförslag.
Stöd och omsorgsnämnden beslutade den 14 mars 2013 att föreslå
kommunstyrelsen att teckna avtal med migrationsverket avseende 10 platser
där verksamheten bedrivs som ett hem för vård och boende (HVB-hem).
Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2013 att teckna en överenskommelse
med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av
ensamkommande barn. Överenskommelsen gäller tills vidare och avser
blandade platser, 10 platser varav 3 platser är platser för asylsökande.
En budget för myndighetsutövningen och boendet för ensamkommande barn
har tagits fram. För 2013 påvisas ett underskott med 573 tkr. En
kostnadsberäkning för 2014 med 10 platser visar på ett underskott.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 287.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2013-10-29 § 142.
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-05, Dnr 57.13.01
Stöd och omsorgsnämndens beslut 2013-03-14, Dnr 61.10.74 och 81.12.70
Tjänsteskrivelse 2013-05-31 samt beräkning EKB 2014 Stöd och omsorg
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-17 § 143
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna en ny
överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen där den
nya överenskommelsen innebär en utökning till 13 platser.
2. Kommunchefen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att
delegera den här typen av frågor.
Expedieras till
Stöd- och omsorgsnämnden, kommunchefen, KS ordf.
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2013-12-03

Dnr 372.13.70

Avgifter för familjerådgivning
Årjängs kommun, stöd och omsorgsnämnden köper sedan mer än 15 år
familjerådgivning av Arvika kommun. Familjerådgivning har fram till 201107-01 varit avgiftsfri för boende i Årjängs kommun. Inför beslut om
införande av en avgift på 200:- per besök på familjerådgivningen fanns en
relativt stor tveksamhet om detta skulle komma att medföra en minskad
efterfrågan. Familjerådgivningen har även inneburit reskostnader för den
enskilde.
Styrgruppen för familjerådgivningen i Arvika, Eda och Årjäng föreslår att
ansvarig nämnd beslutar att ta bort avgifterna för besök på familjerådgivningen. Beslutet ska gälla i alla tre kommunerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 288.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2013-10-29 § 133.
Tjänsteskrivelse 2013-10-05
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-17 §140
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Från och med 2014-01-01 ska besök på familjerådgivningen vara avgiftsfria.
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§ 218

2013-12-03

Dnr 373.13.70

Hemtjänsttaxa för år 2014
Prisbasbeloppet som ligger till grund för beräkning av maxtaxan har sänkts
från 44500:- till 44400:- för 2014. Maxtaxan blir därmed 1776:- istället för
1780:-/månad.
Förutom denna förändring föreslås en förenkling av avgiftssystemet i
enlighet med de taxor som Arvika, Eda, Grums m fl tillämpar.
1. För närvarande tillämpas 5 olika avgiftsnivåer för hemtjänst beroende på
hjälpfrekvens och tidpunkt för hjälpen (se bilaga). Detta orsakar ofta
förändringar av nivå och avgift samt oklarheter vid avgiftsavdrag pga
sjukhus- eller korttidsvistelse.
Förslag: Timpris (fn 289:-) tillämpas upp till maxtaxa, dvs 6 timmar/månad.
De som har mer än 6 timmars hemtjänst per månad betalar maxtaxa (med
hänsyn taget till avgiftsutrymmet).
2. Avgift för matdistribution tas nu ut med 220:-/månad för dem som inte har
hemtjänst, minst nivå 2. Detta är dyrt för dem som äter få portioner per
månad.
Förslag: Avgift för matdistributionen fördelas med 10:-/portion, som läggs
in i matpriset för dem som inte betalar maxtaxa/utrymme.
3. För närvarande medges jämkning i högst tre månader av tidigare
boendekostnad vid flytt till särskilt boende. När det gäller flytt från egen
fastighet dock med undantag för de fall där släktingar tar över fastigheten.
Förslag Alternativ a: Jämkning av hyra i särskilt boende medges endast vid
flytt från hyreslägenhet, ej från egen fastighet eller bostadsrätt. Uppskjuten
hyra kan medges med högst 3 månader vid flytt från egen fastighet eller
bostadsrätt.
Förslag Alternativ b: Jämkning medges lika vid flytt från egen fastighet,
bostadsrätt och lägenhet. Nuvarande undantag om att jämkning inte medges
om släkting tar över fastigheten, tas bort.
4. Förslag: HSL är gratis för personer upp till och med 19 år. LSS och
Socialpsykiatri är gratis för alla. Detta överensstämmer med Landstingets
regler.
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5. I takt med att det analoga telenätet byts ut mot digitalt ökar kommunens
kostnader för trygghetslarm.
Förslag: Den extra avgiften för GSM-larm på 75:-/månad tas bort, samtidigt
som kostnaden för samtliga larm ökar från 280:-/månad till 300:-/månad.
Denna kostnad kan revideras årligen i förhållande till prisbasbeloppet.
6. Förslag: Övriga avgifter är oförändrade 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-11-19 § 289.
Stöd- och omsorgsnämndens beslut 2013-10-29 § 133.
Avgiftshandläggarens tjänsteskrivelse 2013-09-30
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-17 § 148.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Hemtjänsttaxa för år 2014 införs i enlighet med följande:
-

Timpris tillämpas upp till maxtaxa som sätts till 1776:- för 2014.

-

Avgift för matdistributionen bestäms till 10:-/portion och läggs in i
matpriset för alla som inte betalar maxtaxa el avgiftsutrymme.

-

Jämkning medges lika vid flytt från egen fastighet, bostadsrätt och
lägenhet. Nuvarande undantag om att jämkning inte medges om
släkting tar över fastigheten, tas bort.

-

HSL är gratis för personer upp till och med 19 år. LSS och
Socialpsykiatri är gratis för alla.

-

Den extra avgiften på mobilt trygghetslarm tas bort och avgiften på
trygghetslarm höjs till 300:-/månad.

-

Övriga avgifter är oförändrade för 2014.
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§ 219

Dnr 79.13.04

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen –
presentation av åtgärdsplan
Kommunstyrelsens årsprognos för innevarande år beräknas till - 1 290 tkr.
Med anledning av beräknat underskott fick kommunchefen 2013-11-19
§ 272 i uppdrag att omgående ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i
balans.
För att förtydliga det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsen kan först
nämnas att styrelsen under innevarande år haft ett centralt sparbeting på 1,4
mnkr samt ytterligare sparbeting på lokalvård och kost på 1,22 mnkr, som
flyttats över från barn- och utbildningsnämnden. Därtill kommuner
oklarheter beträffande budgeterade intäkter till AME som härrör sig från
föregående år. Detta har försvårat kommunstyrelsens ekonomiska läge.
Kostnadsläget för kommunstyrelsen har emellertid minskats, från 79,2 mnkr
2012 till prognos på 78,2 mnkr 2013.
En stor del av kommunstyrelsens kostnader är uppbundna i löner och andra
fasta kostnader vilket gör det svårt att snabbt få ett kraftfullt genomslag på
sparåtgärder.
En inventering har dock genomförts av samtliga stabs- och
verksamhetschefer inom KS för att se över vilka besparingar som ändå kan
genomföras under resterande del av året. Följande besparingar bedöms
kunna uppnås:
-

Medborgarservice 5 000 kr

-

Samhällsbyggnad 100 000 kr

I övrigt har uppmanats till restriktivitet när det gäller inköp av
förbrukningsartiklar, inventarier, uttag av övertid m.m. Det är dock svårt att
fastställa ett värde och effekten av detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 306.
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2013-12-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-11-19 § 272.
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Redovisningsansvarigs tjänsteskrivelse, dat. 2013-11-12.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen begär ramförstärkning med 1 185 tkr för år 2013.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att bereda ärendet om de ekonomiska
konsekvenserna för Årjängs kommun av kommunstyrelsens begäran
om ramförstärkning för är 2013.

Expedieras till
Kommunchefen, ekonomichefen
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