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Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Margot Enkvist

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Ledamöter
Håkan Laack
Hans Lass
Yvonne Broberg
Rune Mattsson
Thomas Fröman
Eva‐Lena Gustavsson
Peter Jonsson
Sture Persson
Ann‐Marie Uppvall
Jörgen Nilsson
Tommy Bornstedt
Gösta Kihlgren
Annlouise Brodén
Jerry Persson
Ruth Augustsson
Thorsten Egonsson
Bengt Sahlström
Per‐Ola Dungel
Lina Nilsson
Per‐Arne Ludvigsson
Mikael Persson
Anders Wiss
Torbjörn Jansson
Inga‐Britt Keck Karlsson
Alf Larsson
Kjell Karlsson
Anna Melin Nyström
Monica Olsson
Bengt Berg
Hans Lindberg
Roland Jonsson

Justerarens signatur

Tjänstgörande ersättare
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)

Siri Sjögren
Jan‐Eric Jönsson
Åke Gustavsson
Curth Åsberg
Henrik Nybom
Kent Hallesson
Birgitta Almroth
Karl‐Erik Keck

Utdragsbestyrkande

(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(V)
(FP)
(MP)

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 45

Musik av kulturskolans elever
Kst dnr 2010/138.01

Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan bestämt att om möj‐
lighet finns, skall varje fullmäktigesammanträde inledas med musik framförda av ele‐
ver på kulturskolan.
Vid dagens sammanträde får vi lyssna till Mikaela Eriksen som framför walking in
Memphis ackompanjerad på gitarr av Michael Åkerlund.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 46

Information om Finnkulturcentrums verksamhet
Kst dnr 2010/222.10

Kommunfullmäktige hälsar Kersti Berggren välkommen till Torsby och jobbet som
enhetschef på Torsby Finnkulturcentrum.
Kersti presenterar sig för fullmäktige och berättar om sin bakgrund, om sina första
månader i Torsby och hur hon ser på verksamheten idag och i framtiden.
Ordföranden tackar för informationen och önskar henne lycka till i sitt arbete.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 47

Ändring i föredragningslistan
Kst dnr 2010/30.10

Ärende som utgick vid dagens sammanträde
Interpellation från Inger Larén (FP) om rätten att leva tillsammans hela livet.

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige godkänner ändringen.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 48

Utdebitering 2011
Kst dnr 2010/180.03

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2010‐04‐26—28 § 45
2010‐05‐10 § 64

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad utdebitering för år 2011 till 22:50 kr.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 49

Budget 2011 samt plan 2012-2014
Kst dnr 2010/170.03

Resultaten för 2009 och 2010 blir bra tack vare tillfälliga förstärkningar och innebär ett
visst andrum. Men eftersom konjunkturstödet är av engångskaraktär kvarstår proble‐
men för 2011 och framåt.
Den globala ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Det går dock olika fort i olika
delar av världen. I Europa, som väger tungt för svensk export, är tillväxttalen även
fortsättningsvis beskedliga. För svensk industri för det med sig att återhämtningen
under det kommande året blir förhållandevis svag. Det får också till följd att det kom‐
mer att ta tid innan svensk industri är tillbaka på ruta GÅ.
Ett i nuläget ytterligt lågt resursutnyttjande kombinerat med en fortsatt relativt måttlig
efterfrågetillväxt gör att det kommer att ta tid innan utvecklingen på arbetsmarknaden
mera påtagligt vänder upp. Företagen har ingen anledning att utöka personalen så
länge som övertalighet råder. Bedömningen är att arbetslösheten hänger kvar i år och
2011 samtidigt som antalet utförda arbetstimmar i svensk ekonomi kommer att vara
lika många 2011 som 2009. Det är först 2012 som sysselsättningen mera påtagligt
kommer att öka och arbetslösheten pressas tillbaka.
Bedömningen av den ekonomiska utvecklingen efter 2011 utgår från att arbetsmark‐
naden stegvis tar sig mot balans. Det är liktydigt med en arbetslöshet på 6,5 procent
jämfört med nuvarande 9,3 procent. För att få till stånd en sysselsättningsutveckling
som för oss dit krävs en efterfråge‐ och produktionstillväxt som är fortsatt stark. Vi
förutsätter att BNP växer med 3,5 till 4 procent efter 2011.

Förutsättningar för beräkning av budget 2011 och plan 2012-2014.
•
•
•
•
•

Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund
för beräkningarna av budget 2011‐2014.
Befolkningsprognos antagen av kommunstyrelsen justerad för verkligt utfall,
minskning 2011 till 180 personer.
Oförändrad skattesats 2011.
Internpriser får höjas med max 1%.
Sociala avgifter; 42,8 % (lika 2010, 39,08 % enl SKL + 3,5 % enl. nytt beslut KF)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

forts kf § 49, budget 2011 samt plan 2012-2014
Konsekvenser/synpunkter från nämnderna
Kommunfullmäktige; har inget behov av ytterligare driftmedel. Men notering görs att
kostnaden för kommunfullmäktiges sammanträden beräknas bli 9 tkr lägre per sam‐
manträde på grund av minskningen av antalet ledamöter. Utbildningskostnaden be‐
räknas däremot bli högre på grund av valår 2010 och att fullmäktige får nya ledamöter.
Behovet är fortfarande aktuellt att kunna ställa i ordning en bra möteslokal med bra
utrustning med tanke på att fullmäktiges möten sänds i radio.
Kommunstyrelsen;
Kansliavdelningen; äskar medel på grund av omorganisation. Fritidsnämnden och kul‐
turnämnden kommer att från om med 2011 ingå som avdelningar under kommunsty‐
relsen.
Tekniska avdelningen; äskar ett nettoramstillskott på 1 718 tkr med motiveringen att
vägbidragen bibehålls på 5%‐nivå(+715tkr) samt en ersättning för kapitalkostnadsök‐
ning på 1 015 tkr för omlastningscentralen.
Personalavdelningen; äskar inga ytterligare medel, men står inför stora förändringar i
och med att nytt personalsystem kommer att upphandlas under 2010 och införas 2011.
Investeringsbehov på systemövergången på 1 mkr samt utbildningskostnader på 200
tkr kommer att ge ökade kapitalkostnader.
Turismverksamheten; äskar 300 tkr till mer marknadsföring.
IT‐avdelningen; vid oförändrad budgetram kommer det att bli svårigheter att hålla
samma servicenivå. Äskar 200 tkr för att bibehålla den servicenivå som finns för närva‐
rande.
Fritidsnämnden; äskar 914 tkr till: fortsatt anställning av ungdomssekreteraren 174 tkr,
bidrag till Friskvårdskonsultenten 200 tkr, kostnad för servicebyggnad Valberget 400
tkr, skötsel av aktivitetsytor 140 tkr.
Kulturnämnden; Äskar inga ytterligare medel, men investeringsbehov på 600 tkr i
system med chip för förenkling av utlåning finns. Vid en investering skulle det bli en
ökning av kapitalkostnaden.
Miljö‐ och byggnämnden; äskar inga ytterligare medel.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

forts kf § 49, budget 2011 samt plan 2012-2014
Räddningsnämnden; äskar 450 tkr till: renovering av hävarm 150 tkr och till diverse
material 150 tkr och ökning av kapitalkostnader på 150 tkr.
Barn‐ och utbildningsnämnden; har genomgått en verksamhetsöversyn där verksam‐
heten har anpassats till det minskade elevunderlaget. Äskar 3,85 milj till: driftskostna‐
der på 2,25 mkr och till ökade hyreskostnader Frykenskolan på 1,6 milj.
Omsorgsnämnden; äskar 3,8 mkr för att täcka: kostnadsökningar inom handikappom‐
sorgen 1,9 mkr, kostnadsökningar IFO 700 tkr, kostnadsökningar administration 800
tkr och att generella statsbidrag för stöd till anhörigvårdare tillförs omsorgsnämnden
400 tkr.
Överförmyndarnämnden äskar 250 000 kr som ska täcka personalkostnader för en‐
samkommande barn, back‐up funktion, konsultkostnader i form av advokater och
ekonomer samt utbildning och verktyg till ställföreträdarna.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
MBL‐protokoll
Konsekvensbeskrivningar

2010‐04‐26‐‐28 § 46.
2010‐05‐10 § 65
daterat 2010‐05‐20

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fullmäktige fastställer nettokostnadsramar för driftbudget/plan 2011‐2014 enligt
nedan:
2013
2011
2012
Kommunfullmäktige
Fullmäktige
Revision
Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Kansliavdelningen
Arbetsmarknadsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

-1 450
-830
-620
-129 275
-2 300
-43 000
-2 500
-5 800

-1 465
-839
-626
-129 275
-2 300
-43 000
-2 500
-5 800

-1 480
-847
-633
-128 475
-2 300
-44 000
-2 500
-5 300

2014
-1 480
-847
-633
-128 475
2 300
-44 000
-2 500
-5 300

TORSBY KOMMUN

sid 10

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

forts kf § 49, budget 2011 samt plan 2012-2014

IT-avdelningen
Personalavdelningen
Tekniska avdelningen
Fritidsavdelningen
Kulturavdelningen
Turismverksamhet
Kost- o städavdelningen
Samordnare EU-medel
Handlingsprogram
Skogsförvaltningen
Fastighetsförsäljning
Barn- o utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Räddningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

2011

2012

2013

2014

-3 500
-7 500
-31 400
-16 600
-11 000
-2 400
0
-2 000
-2 400
1 125
0
-231 800
-239 800
-2 100
-14 900
0
-1 200

-3500
-7 500
-31 400
-16 600
-11 000
-2 400
0
-2 000
-2 400
1 125
0
-226 800
-243 800
-2 100
-14 900
0
-1 200

-3 200
-7 000
-31 400
-16 600
-10 500
-2 400
0
-2 000
-2 400
1 125
0
-217 800
-248 800
-2 200
-14 900
0
-1 200

-3 200
-7 000
-31 400
-16 600
-10-500
-2 400
0
-2 000
-2 400
1 125
0
-217 800
-248 800
-2 200
-14 900
0
-1 200

2. Handlingsprogram för bättre samverkan mellan IFO (individ‐ och familjeomsorg),
och arbetsmarknadsavdelningen förstärks med 500 tkr. Dessa medel skall även
kunna komma barn‐ och utbildningsnämnden till del för insatser som förbättrar
samverkan mellan dem och IFO respektive arbetsmarknadsavdelningen. Kom‐
munchefen har kommunstyrelsens uppdrag att leda arbetet med ökad samverkan
mellan parterna.
3. Förstärkningen av kansliets budget avser bland annat en samordning av Valberget
som destination under kommunstyrelsen. För detta ändamål har äskanden från
tekniska och fritid minskats med vardera 300 tkr.
4. Arbetsutskottet förväntar sig ett fortsatt samarbete mellan tekniska avdelningen
och omsorgsförvaltningen för att planera framtida fastighetsbehov.
5. Ekonomiavdelningen har fortsatt ett särskilt uppdrag när det gäller budgetupp‐
följning att hålla kommunstyrelsen uppdaterad.
6. Internprisökningen får bli max 1 % per år under planperioden.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

forts kf § 49, budget 2011 samt plan 2012-2014
7. Sociala avgifter; 42,8 % (lika 2010 39,08 % enl SKL + 3,5 % enl. nytt beslut KF)
8. Befolkningsprognos antagen av kommunstyrelsen justerad för verkligt utfall,
minskning 2011; 180 personer

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 50

Investeringsbudget 2011
Kst dnr 2010/185.03

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2010‐04‐26‐‐28 § 47.
2010‐05‐10 § 66

Kommunfullmäktiges beslut
1. Investeringarna uppgår till minst avskrivningarnas värde och max avskrivningar‐
nas värde plus resultatet.
2. Detaljerna i investeringsbudget 2011 tas i samband med höstens budgetberedning.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 51

Finansiella mål för 2011
Kst dnr 2010/181-03

Enligt lagen om god ekonomisk hushållning skall kommunen fastställa minst tre fi‐
nansiella nyckeltal. Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 185 att anta följande
finansiella nyckeltal för Torsby kommun:
1. Kommunens nettokostandsandel skall 2009 inte överskrida 100% och bör senast år 2015
uppgå till 95%.
2. Kommunens soliditet skall ha en positiv utveckling och bör senast år 2015 uppgå till minst
38%.
3. Från och med 2008 avsätts 2% av lönesumman i första hand att täcka semesterlöneskul‐
dens förändring och överskjutande del skall användas att minska kommunens totala låne‐
skuld.
Torsby kommuns framtida finansiella utveckling influeras av två faktorer; det över‐
skott som lämnas varje år och hjälper till att återställa det egna kapitalet samt kommu‐
nens lånevolym och ränteutveckling.
En skuld som inte synliggörs i redovisningen är skulden för framtida pensioner. Denna
skuld uppgår till 352 milj kr och redovisas som en ansvarsförbindelse.
I samband med årets budgetberedning diskuteras en uppdatering av de finansiella
målen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

2010‐04‐26—28 § 47.
2010‐05‐10 § 67

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

forts ks § 51, finansiella mål för 2011
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nettokostandsandel skall 2011 uppgå till högst 98 % och bör senast år 2015 uppgå
till 95%
2. Kommunens soliditet skall 2011 uppgå till minst 34 % och bör senast år 2015 uppgå
till minst 38 %
3. 2011 kommer 3,5 % av lönesumman att avsättas i första hand att täcka semesterlö‐
neskuldens förändring och i andra hand att användas att amortera på kommunens
banklån

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 52

Utökad ram för investeringar 2010 inom barnoch utbildningsnämnden
Kst dnr 2009/242.03

Barn‐ och utbildningsnämnden äskar ytterligare medel motsvarande 320 000 kr för
2010.
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 184 att investeringar för 2010, tills kom‐
munfullmäktige antagit bokslut för 2009, ska rymmas inom de ramar varje avdelning
bidragit med. Barn‐ och utbildningsnämnden har utrymme för reinvesteringar med
546 388 kr. 200 000 kr tillkommer för pengar som förs över från 2009 års investerings‐
ram. Detta ger totalt utrymme för investeringar med 746 000 kr.
Barn‐ och utbildningsnämnden har presenterat en förteckning med nödvändiga priori‐
teringar:

Barnomsorg
•

Flytt av förskolan Fjällbacken till lokaler vid Aspeds skola

200 000 kr

Gymnasium
•
•
•

För verksamheten nödvändiga investeringar
Investeringar som är mycket angelägna
Summa investeringsbehov totalt

290 000 kr
580 000 kr
1 070 000 kr

Handlingar i ärendet
Barn‐ och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2010‐03‐18 § 21
2010‐04‐19 § 39
2010‐05‐10 § 68

Kommunfullmäktiges beslut
1. Barn‐ och utbildningsnämnden beviljas 320 000 kr för år 2010 (bilaga).
2. Pengarna tas från eget kapital.
3. Framtida kapitalkostnader tas inom barn‐ och utbildningsnämndes budgetram.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

forts kf § 52, utökad ram för investeringar 2010 inom barn- och utbildningsnämnden
Beslutet expedieras till
Barn‐ och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 53

Försäljning av bostadsfastigheten S Stöllet
1:41
Kst dnr 2008/316.50

Bostadsfastigheten S Stöllet 1:41, Klarastrandvägen 5, Stöllet, inrymmer två lägenheter,
en om 4 rok och en om 2 rok. Den stora lägenheten är idag vakant. Fastigheten är helt
avskriven. Enligt samhällsutskottets beslut har fastigheten varit utbjuden till försälj‐
ning via mäklare.
Förslag till köpekontrakt har upprättats, där kommunen säljer fastigheten till Torbjörn
och Gudmund Eles för en köpeskilling på 410 000 kr. Kontraktet gäller under förut‐
sättning att kommunfullmäktige beslut ar om försäljningen senast 2010‐07‐01.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen

2010‐05‐10 § 69

Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten S Stöllet 1:41 säljs till Torbjörn och Gudmund Eles för en köpeskilling på
410 000 kr och i övrigt enligt villkoren i föreliggande kontraktsförslag.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 54

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Kst dnr 2009/165.01

Kommunfullmäktige beslutade 2009‐12‐17 § 211 att ta emot ensamkommande flyk‐
tingbarn samtidigt som en arbetsgrupp fick uppdrag att;
1. Utreda huvudmannaskapet, dvs. vilken nämnd som skall ansvara för verksamhe‐
ten
2. Utforma förslag på delegationsordning för den aktuella verksamheten
3. Utforma en fungerande organisation och formulera kravspecifikationer på de tjäns‐
ter som skall finnas i verksamheten och för boendet.
4. Utforma planer, rutiner och riktlinjer för verksamheten
5. Tillskapa en gemensam samverkansgrupp med andra samhällsintressenter utanför
den kommunala organisationen (t.ex. landstinget, frivilligorganisationer med
mera) för den specifika målgruppen.
Vid samma tillfälle beslutades också att målet skall vara att en fungerande organisa‐
tions finns på plats 2010‐07‐01.
Det som hänt efter att fullmäktige fattat sitt beslut 2009‐12‐17 är att kommunstyrelsen
beslutat 2010‐02‐15 § 15 att omsorgsförvaltningen blir huvudman för verksamheten
och att tf socialchef Thomas Stjerndorff har uppdraget att rekrytera en tjänst som före‐
ståndare för verksamheten.
Vidare har överenskommelse tecknats med Migrationsverket om anordnande av bo‐
ende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige sk ensamkommande. Överenskom‐
melsen avser såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2009‐12‐17 § 211
2010‐02‐15 § 15
2010‐04‐19 § 44
2010‐05‐10 § 71

Rekryteringen av samordnare är i slutfasen, därefter kommer övrig personal att rekry‐
teras.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

forts kf § 54, mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Elevhemmets ombyggnad kommer att stå klar under sommaren. Elevhemmet kommer
att bli boendet för ensamkommande flyktingbarn.
Förslaget från tf socialchef Thomas Stjerndorff är att mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn påbörjas 1 juli och utökas därefter successivt så att från och med 1 sep‐
tember skall organisationen kunna ta emot 12 barn.
Under uppstartsperioden 1/7‐1/9 kommer personal att introduceras och anpassning‐
en/integreringen till höstens skolstart påbörjas. Det är viktigt med en introduktionspe‐
riod så att barnen får ett så bra mottagande som möjligt.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänvisning till vad som sagts ovan upphävs kommunfullmäktiges beslut
2009‐12‐17 § 211 som lyder; Torsby kommun beslutar att ta emot ensamkommande
flyktingbarn, samt att ge arbetsgruppen uppdrag enligt ovanstående med tillägg
att målet skall vara att en fungerande organisation finns på plats 2010‐07‐01.
2. Nytt beslut; mottagandet av ensamkommande flyktingbarn påbörjas 1 juli och ut‐
ökas därefter successivt så att från och med 1 september skall verksamheten vara
så organiserad att man har tagit emot 12 barn.

Beslutet expedieras till
Ulf Johansson
Anders Björck
Rolf Henriksson
Birgitta Bergh
Gösta Kihlgren
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 55

Årsredovisning 2009 för Värmlands läns Kalkningsföbund
Kst dnr 2010/150.10

Värmlands läns Kalkningsförbund har lämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2009
som överlämnas till kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner för beslut
om ansvarsfrihet och fastställelse.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning för Värmlands läns kalkningsförbund.
Revisionsberättelse för år 2009.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Värmlands läns Kalkningsförbund 2009 godkänns.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Beslutet expedieras till
Värmlands läns Kalkningsförbund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 21

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 56

Svar på motion från (MP) och (V) att Torsby
kommun går in i metanolprojektet i Hagfors
Kst dnr 2008/252.10

Bakgrund
Kommunfullmäktige 2008‐05‐29 § 83, gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda mo‐
tionen från Miljöpartiet de Gröna genom Birgitta Karstensson och Vänsterpartiet ge‐
nom Hans Lindberg, Roland Jonsson, Bengt Berg och Line Holt. Motionen lyder;
”Vi yrkar att Torsby kommun ska gå in i metanolprojektet i Hagfors” som Björn Gill‐
berg informerade om inför februarifullmäktige.
Hur stor summa som vi ska gå in med kan diskuteras i lämpligt forum”.

Förslag på hantering av motionen
Förslaget om att stödja metanolprojektet i Hagfors kommun är inte enligt kommunal‐
lagen möjligt, i och med att en sådan verksamhet inte ligger inom den kommunala
kompetensen enligt kommunallagen (KL) 2 kap 1§. Det bryter även mot kommunalla‐
gens lokaliseringsprincip (KL 2 kap 1§) i och med att verksamheten bedrivs utanför det
egna geografiska området. Kommunen har ej heller möjlighet att ge stöd till enskild
verksamhet (KL 2 kap 2§) om det inte är reglerat i speciallagstiftning vilket så ej är
fallet i detta ärende.

Handlingar i ärendet
Motion inlämnad till kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse Anders Björck
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Bengt Berg (V) tackar för svaret på motionen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2008‐05‐29
2010‐04‐13
2010‐04‐19 § 40
2010‐05‐10 § 70

TORSBY KOMMUN

sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

forts kf § 56, svar på motion från (MP) och (V) att Torsby kommun går
in i metanolprojektet i Hagfors
Kommunfullmäktiges beslut
Torsby kommun ställer sig positiv till en etablering av ett metanolprojekt i Hagfors
eftersom projektet är en tillgång för hela regionen och inte minst för Nordvärmland.
Därmed anses motionen besvarad.

Beslutet expedieras till
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 23

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 57

Anna-Lena Carlsson (M) avsäger sig uppdraget
som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Kst dnr 2009/439.10

Anna‐Lena Carlsson (M) avsäger sig uppdraget som vice ordförande i barn‐ och ut‐
bildningsnämnden.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Anna‐Lena Carlsson daterad 2010‐05‐05.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anna‐Lena Carlsson (M) entledigas från uppdraget som vice ordförande i barn‐
och utbildningsnämnden.
2. Lillemor Ronge (M) väljs som ny vice ordförande i barn‐ och utbildningsnämnden.

Beslutet expedieras till
Anna‐Lena Carlsson
Lillemor Ronge
Barn‐ och utbildningsnämnden
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 24

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 58

Val av ersättare i kulturnämnden efter EvaLena Gustavsson (S)
Kst dnr 2009/11.10

Eva‐Lena Gustavsson (S) har valts som ny ledamot i kulturnämnden efter Eva Ryder‐
gård (S). Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare efter Eva‐Lena Gustavsson.

Kommunfullmäktiges beslut
Ella Andersson (S) väljs som ersättare i kulturnämnden.

Beslutet expedieras till
Ella Andersson
Kulturnämnden
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 25

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-05-25

Kf § 59

Interpellation från Anders Wiss (M) om utbildning i alla Torsby kommuns skolor i ämnet
Entreprenörskap
Kst dnr 2010/216.60

Vid dagens sammanträde lämnar Anders Wiss (M) en interpellation om utbildning i
alla Torsby kommuns skolor i ämnet entreprenörskap.
Interpellationen lyder;
”Undertecknad vill fråga barn‐ och utbildningsnämndens ordförande vilka riktlinjer
och omfattning det ges utbildning i entreprenörskap i samtliga klasser och linjer i Tors‐
by kommuns skolor.”

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2010‐05‐25

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen överlämnas till barn‐ och utbildningsnämndens ordförande Hans Lass
som svarar vid nästa fullmäktigesammanträde.

Beslutet expedieras till
Hans Lass
Kf
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

