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Sammanträdesdatum

2014-11-12

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.45

Beslutande

Ledamöter

Daniel Schützer (S) ordförande ej § 210 jäv
Anna-Lena Knutsson (FP)
Lars Gustafsson (FP) ers. ordf. § 210
Weine Johansson (M)
Kristina Kristiansson (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Mårten Karlsson (S)
Ulla-Kerstin Aronsson (S)

Ersättare

Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare
Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare
Robin Olsson (M), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ingemar Rosén, kommunchef
Sandra Norsell, sekreterare
Linda Sydengen, ekonomichef §§ 209-211
Marita Närtell, näringslivsutvecklare § 212

Justerare

Annika Holmstrand (C), Weine Johansson (M)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 2014-11-13

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Sandra Norsell

Ordförande
Daniel Schützer (S), Lars Gustafsson (FP) § 210
Justerare
Annika Holmstrand (C), Weine Johansson (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-11-12

Datum då anslaget sätts upp

2014-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Agneta Hansemark
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Kommunstyrelsen

2014-11-12

§ 201

Anmälan av delegationsbeslut
På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut enligt
lista samt protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2014-1022 och 2014-11-03.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2014-11-12

§ 202

Anmälan av ärenden för kännedom
På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för
kännedom:
1. Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2014-09-25 § 94
2. Protokollsutdrag Drifts- och servicenämnden, delårsbokslut med
helårsprognos 2014
3. BRÅ: Förebygg brott i kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 203

2014-11-12

Dnr 2014/194.04

Delårbokslut per 2014-08-31 för kommunstyrelsen
Delårsbokslutet visar för året ett underskott på -1728 tkr. Det här
underskottet beror främst på högre kostnader än väntat för arvoden och
allmänna val, lägre förväntade intäkter för AME och ett betydligt större antal
uttryckningar för räddningstjänsten.
Förändringen från förra prognosen beror främst på högre kostnader för
räddningstjänsten och bostadsanpassning, utebliven intäkt från Lennartsfors
Verkstads AB samt ej budgeterad kapitalkostnad.
Beslutsunderlag
Delårsrapport per 2014-08-31
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2014-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 198 2014-10-22
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapport per 2014-08-31 godkänns.

Expedieras till
Kommunchef
ekonomichef
förvaltningsekonom KS

Justerandes sign
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§ 204

2014-11-12

Dnr 2013/407.00

Gemensam överförmyndarnämnd- Bengtsfors, Åmåls,
Säffle och Årjängs kommuner
Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner bedriver idag
överförmyndarverksamhet var för sig.
Kommunerna har genomfört en utredning kring framtida samverkan mellan
överförmyndarverksamheterna. Utredningen visar att det finns goda skäl för
att samarbeta kring en gemensam överförmyndarnämnd.
Ett förslag har utarbetats som innebär att Bengtsfors, Säffle, Åmål och
Årjäng bildar en gemensam nämnd, kallad Sydvästra Värmlands och Norra
Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, för samverkan om
överförmyndarverksamheten. Åmåls kommun är värdkommun för den
gemensamma nämnden som ingår i Åmåls kommuns organisation.
Den gemensamma nämnden ska fullgöra de uppgifter som enligt lag eller
annan författning ankommer på överförmyndare.
Nämnden ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bengtfors, Säffle
och Årjängs kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls
kommun utser två ledamöter och två ersättare. Åmåls kommun utser också
ordförande i nämnden. Posten som vice ordförande bör rotera årsvis mellan
de deltagande kommunernas företrädare.
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det
allmänna valet till kommunfullmäktige hållits i hela landet.
Överförmyndarnämndens administration är placerad i Åmål och personalen
anställda av Åmåls kommun. Nämnden är ansvarig för att verksamheten
organiseras, bemannas och utrustas på ett ändamålsenligt sätt.
Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2015.
Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner har under våren 2014 beslutat att bilda
en gemensam överförmyndarnämnd. Under september 2014 har Bengtsfors
kommun fattat beslut om att ansluta sig till denna samverkan. Ärendet
behöver behandlas på nytt i sin helhet.
Beslutsunderlag
Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2014-10-16

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2014-11-12

Kommunstyrelsen

Förslag till avtal om samverkan mellan Bengtsfors, Säffle, Åmåls och
Årjängs kommuner om överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd, med
bilaga 1 och 2, daterat 2014-10-16.
Förslag till reglemente för Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd, daterat 2014-10-16
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-23 § 141
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-06-11 § 138
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-02
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-21
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-19 § 71
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2014-03-19 § 43
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-24, med ekonomiska bilagor
Kommunstyrelsens beslut 2013-11-05 § 178
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2013-10-02 § 227
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 208 2014-11-12
Kommunstyrelens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige i Årjängs kommun upphäver beslutet 2014-0623 § 141.
2. En gemensam överförmyndarnämnd för Bengtsfors, Säffle, Åmåls
och Årjängs kommuner, kallad Sydvästra Värmlands och Norra
Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, inrättas från och med
den 1 januari 2015.
3. Åmåls kommun är värdkommun för nämnden.
4. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal om samverkan
mellan Bengtsfors, Säffle, Åmåls och Årjängs kommuner om
överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd, med bilaga 1 och 2.
5. Kommunfullmäktige antar reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden enligt upprättat förslag.
6. Den gemensamma nämnden består av fem ledamöter och fem
ersättare, varav Bengtsfors, Säffle och Årjängs kommuner utser
vardera en ledamot och en ersättare. Åmåls kommun utser två
ledamöter och två ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för
perioden 2015-01-01 t o m 2018-12-31.

Forts.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2014-11-12

§ 204 forts.
7. Åmåls kommun utser ordförande i nämnden för perioden 2015-01-01
t o m 2018-12-31. Åmåls kommun utser samtidigt vice ordförande i
nämnden för perioden 2015-01-01 t o m 2015-12-31. Posten som
vice ordförande bör därefter rotera årsvis mellan de deltagande
kommunernas företrädare.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att dels vidta nödvändiga åtgärder
för att den gemensamma överförmyndarnämnden ska kunna träda i
kraft den 1 januari 2015 och dels tillse att nödvändiga medel tillförs
den blivande verksamheten under 2014.
9. Ovanstående beslutssatser punkterna 2-7 gäller under förutsättning av
att likalydande beslut fattas av fullmäktige i Bengtsfors, Säffle och
Åmåls kommuner.

KF
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Kommunstyrelsen

§ 205

2014-11-12

Dnr 2014/271.02

Personal/HR-funktionens uppdrag och roll i Årjängs
kommun samt dess framtida organisation och
finansiering
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2014-06-25 att
genomföra en utredning av kommunens framtida behov och organisation av
HR-arbetet samt att förse kommunen med nödvändiga HR-resurser fram till
en organisatorisk lösning är nådd. Anledningen till utredningen är dels att
personalchefen sagt upp sig på grund av tjänst hos ny arbetsgivare och dels
de senaste årens budgetdiskussioner om resurser inom personal- och
arbetsmarknadsavdelningen.
Konsultföretaget Public Partner erhöll uppdraget att genomföra utredningen
och har nu redovisat en slutrapport- Behovs- och resursanalys för HRfunktionen, iakttagelser och rekommendationer, daterad 2014-09-04.
Public Partner lämnar rekommendationer till Årjängs kommun som
sammanfattningsvis innebär att:
-

Utveckla KSAU till ett personalorgan med en aktiv roll i det
övergripande personalarbetet

-

Utforma en väl förankrad, övergripande, personalpolitik i kommunen

-

Utveckla en HR-funktion som är tydlig och stark nog att stödja
politik och chefer i arbetet att stärka kommunens
arbetsgivarvarumärke

När det gäller HR-funktionens organisation och bemanning rekommenderas
sammanfattningsvis att:
-

HR-funktionen ska vara en kommungemensam resurs, centralt
placerad i en egen stab

-

Resursens omfattning bedöms vara 1 personalchef och 2
handläggare, exklusive löneadministration

-

Renodla HR och överväg annan organisatorisk placering av
arbetsmarknadsenheten

Utredaren föreslår att föreslagna rekommendationer genomförs in sin helhet.
Forts.

Justerandes sign
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2014-11-12

Kommunstyrelsen

§ 205 forts.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-09-22
Behovs- och resursanalys för HR-funktionen, iakttagelser och
rekommendationer, daterad 2014-09-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 145 2014-06-25
Kommunchefens tjänsteskrivelse dat. 2014-06-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 184 2014-10-01
Kommunstyrelsen § 197 2014-10-22
Kommunstyrelsens beslut
1. Årjängs kommun ska ha en organisation och bemanning av HRfunktionen i enlighet med rekommendationerna. Det innebär en
kommungemensam resurs, centralt placerad i en kommunchefsstab,
med följande bemanning:
-

En personalchef, 100 %, heltid.

-

Två handläggare med respektive 100 %, heltid, exklusive
löneadministration och företagshälsovård.

2. Den nya HR-organisationen ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2015.
3. Kommunchefen får i uppdrag att verkställa organisationsförändringen.
4. Årjängs kommun ska genomföra de övriga av Public Partner
rekommenderade åtgärderna i sin helhet.
5. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med
finansieringsförslag baserat på tidigare diskussioner i
budgetberedningen.

Expedieras till
Kommunchef
Kommunjurist
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§ 206

2014-11-12

Dnr 2014/376.13

Avtal om medfinansiering av Region Värmlands
internationella arbete
Utvecklingen av det internationella arbetet, med fokus på EU, har tidigare
skett via West Sweden. När samarbetet med West Sweden nu avvecklas
föreslås denna utveckling att ske genom Region Värmlans försorg.
Ett förslag till avtal har upprättats mellan Region Värmland och de
värmländska kommunerna. Avtalet innebär att Region Värmland å sina
medlemmars vägnar kommer att förstärka det internationella arbetet. Detta
kommer efter samråd med regionens medlemmar att inriktas på tre
fokusområden: strategisk utveckling, projektutveckling och samordning.
Avtalet utgör ett komplement till nuvarande förbundsordning.
Avtalet gäller för tiden fr.o.m. 2015-01-01--2018-12-31 och förlängs med ett
år i taget om inte avtalet sägs upp.
Beslutsunderlag
Avtal om medfinansiering av Region Värmlands internationella arbete
Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat. 2014-10-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194 2014-10-22
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal tecknas med Region Värmland enligt upprättat förslag, under
förutsättning att andra Värmlands kommuner gör detsamma.
2. Kostnaden för 2015 års bidrag inarbetas i kommunstyrelsens budget,
inom beviljad ram.
3. Chefen för Medborgarservice får i uppdrag att förvalta avtalet med
Region Värmland.

Expedieras till
Region Värmland
Kommunchefen
Chefen för medborgarservice
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§ 207

2014-11-12

Dnr 2014/360.21

Planbesked Töcksmarks-Bön 1:331
Birger Johnsrud Natvig från Captiva Capital Partner ansöker om planbesked
för fastigheten Töcksmarks – Bön 1:331. Natvig ansöker om att reglera
fastigheten till användningarna industri och handel. Det finns ingen gällande
detaljplan för fastigheten.
Skälet till att de vill göra markreglering är att attraktivisera fastigheten som
periodvis står tom. De har ansökt om bygglov för att kunna ha handel, men
fått avslag på grund av trafikfrågan. Trafik kommer att utredas vidare under
detaljplaneprocessen.
Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked 2014-09-24
Kommunarkitektens tjänsteskrivelse dat 2014-09-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 196 2014-10-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Gällande översiktsplan för Årjängs kommun frångås för att möjliggöra
detaljplaneläggningen på Töcksmarks Bön 1:331.

KF
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§ 208

2014-11-12

Dnr 2014/366.04

Kostnader för återställande av lägenheter efter
förskoleverksamhet
Samhällsbyggnadschefen har fått i uppdrag att utreda hur Årjängs kommun
hanterar återställningskostnaderna för Årjängs Bostads AB:s lokaler på
Blomstervägen samt hur stor kostnaden beräknas bli 2015.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2014-10-22 § 197
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat. 2014-05-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107 2014-05-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3 630 000 kr av 2014 års resultat avsätts för återställande av lägenheter på
Prästgårdsområdet.

KF
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§ 209

2014-11-12

Dnr 2014/30.04

Delårbokslut per 2014-08-31 för Årjängs kommun
Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat
på 14,1 mkr och det är en förbättring jämfört med budget med 9 mkr.
Avsättning för återställande av lägenheter efter förskoleverksamhet är inte
medtaget i årsprognosen.
Det finansiella målet för året, där man jämför resultatet i relation till summan
av skatter och bidrag, beräknas uppgå till 2,7 %. Budgeterat mål för året
uppgår till 1,0 %.
Nämndernas årsprognos pekar mot ett underskott på -3,7 mkr, där barn- och
utbildningsnämnden står för -3,9 mkr och kommunstyrelsen med -1,7 mkr.
Överskott förväntas för stöd- och omsorgsnämnden med +1,8 mkr samt
kultur- och fritidsnämnden med +0,1 mkr.
51 % av kommunens verksamhetsmål förväntas vara uppfyllda vid årets
utgång.
Årjängs Bostads AB redovisar ett överskott på +2,4 mkr för perioden januari
– augusti och för helåret är prognosen ett överskott på + 0,6 mkr.
Årjängs Nät AB har för perioden ett underskott på -0,6 mkr och för helåret är
prognosen ett underskott på -2,2 mkr.
Befolkningen visar en nedgång med -139 invånare sedan årsskiftet. Totalt
bor per sista augusti 9819 personer i vår kommun.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut per 2014-08-31
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-10-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 199 2014-10-22
Tilläggsyrkande
Roland Kylén (C) yrkar med bifall av Annika Holmstrand (C) att en bred
extern genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhet
genomförs.
Daniel Schützer (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(23)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2014-11-12

§ 209 forts.
Propositionsordning
Ordförande ställer Roland Kyléns (C) tilläggsyrkande mot Daniel Schützers
(S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Delårsbokslut per 2014-08-31 för Årjängs kommun, godkänns.
2. Nämnder som har negativ avvikelse ska inkomma med åtgärder för
att uppnå en budget i balans.

Reservation
Roland Kylén (C) och Annika Holmstrand (C) reserverar sig mot beslutet att
avslå tilläggsyrkandet.

KF
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§ 210

Dnr 2014/31.04

Investeringsbudget
Ekonomichefen presenterar förslag på investeringsbudget för Årjängs
kommun 2015-2017.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-09-29
Investeringsbudget nämndnivå, projektnivå, investeringskalkyl dat. 2014-0929
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 187 2014-10-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 200 2014-10-22
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-10-30 med tillhörande
konsekvensbeskrivningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204 2014-11-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsbudget dat. 2014-09-29 för 2015-2017 antas med
följande ändringar:

Justerandes sign

-

Projekt 14013 VA-anslutning Huken skjuts på ytterligare ett år så att
1000 tkr flyttas till 2016 och 5000 tkr till 2017.

-

Projekt 14454 Id-taggning av soptunnor för 2015 med 425 tkr och för
2016 med 405 tkr stryks.

-

Projekt 17010 Offentlig utsmyckning på 200 tkr för år 2017 stryks.

-

Projekt 17029 Bokhyllor bibliotek på 720 tkr flyttas från 2016 till
2015.

-

Projekt 17009 Bryggor badplatser stryks under år 2016.

-

Projekt 17012 is sarg Årjäng på 380 tkr flyttas till 2018.

-

Projekt 17015 Traktor Tingevi 650 tkr och projekt 17023 traktor
Hagavallen 650 tkr flyttas till 2018.

-

Projekt 17016 Utvändig entré till gym kan läggas in i upphandlingen
av driften och därmed stryks 500 tkr under 2016.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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-

Projekt 17021 Vertikalskärare Tingevi och Hagavallen på 400 tkr
stryks.

-

Projekt 17028 Inpasseringssystem Årjängs bad på 120 tkr flyttas till
2017.

-

Projekt 18004 Inventarier nytt högstadium minskar med 1000 tkr
(ryms inom huvudprojektet) under 2015.

-

Projekt 13107 Renovering låg och mellan - 15000 tkr per år 2016 och
2017.

-

Projekt 17029 konstgräs utökas med 3200 tkr år 2016.

2. Investeringsutrymmet för 2015-2017 fastställs till:
-

2015: Minskning 1705 tkr = 78,3 Mkr

-

2016: Ökning 12095 tkr = 42,1Mkr

-

2017: Ökning 17930 tkr = 33,8 Mkr

3. Budgeterat resultat år 2015 ökar med 50 tkr till 7077 tkr.
4. Budgeterat resultat år 2016 ökar med 250 tkr till 8407 tkr.
5. Budgeterat resultat år 2017 ökar med 150 tkr till 6219 tkr.
Jäv
Daniel Schützer deltar inte i beslutet gällande projekt 14 013 på grund av
jäv.
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§ 211

Dnr 2014/31.04

Budget för Årjängs kommun 2015-2017
Enligt beslutad tidsplan för budgetarbetet 2015-2017 skall
kommunfullmäktige den 24 november fatta beslut om budget 2015 samt
flerårsplan 2016-2017.
Beslutsunderlag
Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017
Kommunfullmäktige § 133 2014-06-23
Yrkande
Daniel Schützer (S) yrkar med bifall av Lars Gustafsson (FP), Anna-Lena
Knutsson (FP), Kristina Kristiansson (S) och Weine Johansson (M) på att
förslag till justeringar av budgeten från Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna som bifogas protokollet
antas.
Annika Holmstrand (C) yrkar med bifall av Roland Kylén (C) på att
budgetförslaget från Centerpartiet dat 2014-06-23 antas med följande tillägg:
att det centrala utrymmet på 3, 4 miljoner kronor läggs till resultatet.
Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Daniel Schützers förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Budget för Årjängs kommun 2015, kommunfullmäktiges beslut § 133 201406-23, revideras enligt med följande:
1. Driftsplan 2015 fastställs till

Justerandes sign

Nämnd/styrelse

Tkr

- Barn och utbildningsnämnden

213 558 tkr

- Stöd- och omsorgsnämnden

188 693 tkr

- Kultur- och fritidsnämnden

19 211 tkr

- Kommunstyrelsen

97 332 tkr

- Bygg- och miljönämnden

1 997 tkr
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Centralt utrymme

2 000 tkr

Justering finans drift

12 100 tkr

Summa

534 891 tkr

Avgår internredovisning

-52 675 tkr

Avskrivningar

34 400 tkr

Verksamhetens nettokostnader

516 616 tkr

2. Skattesatsen för år 2015 fastställs till 22,45 kr.
3. Låneramen utökas med 40 mkr till 280 mkr.
4. Årets resultat justeras med + 1569 tkr till 8596 tkr.
5. De finansiella målen för år 2015 justeras till 1,6 %.
6. Befolkningsmängd 9800 personer för år 2015 och 9850 personer för
år 2016 och 2017.
7. Verksamhetsmålen för 2015 fastställs.
8. Bygg- och miljönämndens ram justeras med – 6 tkr för
medfinansiering personaltjänst.
9. Barn- och utbildningsnämndens ram justeras med – 441 tkr för
medfinansiering av personaltjänst-241 tkr, ökning särskilt stöd +210
tkr, toleransprojekt +100 tkr, minskning ram personalsekreterare –
510 tkr.
10. Kommunstyrelsens ram justeras med + 1605 tkr för finansiering
personaltjänst från andra nämnder + 448 tkr, utredningsuppdrag för
ökad kostnadseffektivitet + 100 tkr, projektering ishall + 100 tkr,
ökning ram personalsekreterare + 510 tkr, Värmlandstrafik + 260 tkr,
25 % arvode till kommunstyrelsens vice ordförande + 187 tkr.
11. Kultur- och fritidsnämndens ram justeras med – 14 tkr för
medfinansiering personaltjänst.
12. Stöd- och omsorgsnämndens ram justeras med – 37 tkr för ung
omsorg + 150 tkr, samt medfinansiering personaltjänst – 187 tkr.
13. Av det centrala utrymmet på 3,4 mkr läggs 1,4 mkr till resultatet och
2,0 mkr behålls som centralt utrymme som buffert om
Skolinspektionens beslut angående friskola ändras i
förvaltningsrätten.
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14. Stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de
fackliga parterna se över bemanningen inom hemtjänsten.
15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för fördelning
av driftsbidrag till enskilda vägar som säkerställer att budgeten hålls.
16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ytterligare utreda tjänsten som
personalstrateg innan slutgiltigt beslut fattas.
17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till
avsättning för återställande av lägenheter efter förskoleverksamheten.
18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att minska kostnaderna för
fastighetsbeståndet.
19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en organisationsförändring
med samordning mellan medborgarkontoret/turistverksamheten och
den administrativa avdelningen.
Budget för Årjängs kommun 2016-2017, kommunfullmäktiges beslut § 133
2014-06-23, revideras enligt med följande:
1. Flerårsplan för drift åren 2016 – 2017 fastställs till

Justerandes sign

Nämnd/styrelse

2016(tkr)

2017 (tkr)

Kommunstyrelsen

96 606

96 606

Bygg- o miljönämnden

1 977

1 977

Kultur- o fritidsnämnden

19 019

19 019

Barn- o utbildningsnämnden

210 290

210 290

Stöd- och omsorgsnämnden

186 829

186 829

Justering finans drift

12 900

13 900

Centralt utrymme

3 400

3 400

Ökning ram nämnd

20 053

39 562

Summa

551 074

571 583

Avgår internredovisning

- 52 675

- 52 675

Avskrivningar

36 000

34 200

Verksamhetens nettokostnad

534 399

553 108
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2. Ett effektiviseringsmål med 1 % har arbetats in i ramtilldelningen för
åren 2016.
3. Låneramen är oförändrad för 2016. För 2017 minskar ramen med – 5
mkr till 275 mkr.
4. Årets resultat för 2016 revideras med + 1680 tkr till 8 157 tkr och för
2017 med 699 tkr till 6768 tkr.
5. De finansiella målen för år 2016 fastställs till 1,8 % och för 2017 till
1,2 %.
6. Investeringsutrymmet för 2016 justeras till 42,1 mkr och för 2017 till
33,8 mkr.
Reservation
Annika Holmstrand (C) och Roland Kylén (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
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2014-11-12

Dnr 2014/284.14

Val av årets näringslivspris
Kandidater till årets näringslivspris presenteras.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen diskuterar frågan.
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