KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

Plats och tid

2012-06-25, 5amverkanskontoret 5ysslebäck, kl 16:00-18:45

Beslutande

Håkan Laack (5)
Eva-Lena Gustavsson (5)
Hans Lass (5)
Yvonne Broberg (5)
Rune Mattsson (5)
Anna-Karin Gustafsson (5)
Birgit Dahlgren (5)
Åke Gustavsson (5)
Ann-Mari Uppvall (5)
Carina Nordqvist (5)
Sture Persson (5)
Eva Nordvall (5)
Jörgen Nilsson (5)

Anna-Lena Carlsson (M)
Roger Ericsson (M)
Gustav Olsson (M)
Anders Wiss (M)
Per-Arne Ludvigsson (M)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Kjell Karlsson (C) ers för Torbjörn
Jansson (C)
Bengt Berg (V)
Hans Lindberg (V)
Gunilla Boqvist (V)
Inger Laren (FP)
Birgitta Karstensson (MP) ers för Karl
Erik Keck (MP)

Lars-Håkan Karlsson (5) ers för
Annlouise Broden (5)
Jerry Persson (5) ers för Peter Jonsson (5)

Övriga

Thomas 5tjerndorf( kOlmnunchef
Margot Enkvist sekreterare
Fredric Norlin, skolchef § 46-47

Utses att justera

Anne-Marie Uppvall och Per-Arne Ludvigsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Torsby 2012-07-04

Avser paragrafer
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Karin Melberg, ornrådeschef L55 § 46
Angela Birnstein, ekonomichef § 49-50
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------ . _ - 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-06-25

Datum för anslags uppsättande

2012-07-04

Datum för anslags nedtagande

2007-07-26

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 44

KST 2012/25

Ändringar i föredragningslistan
Ärende som tillkom
Motion från Anders Wiss (M) angående bildande av bolag som långsiktigt arbetar med
energifrågor.

Kommunfullmäktiges beslut
Fullntäktige godkänner ändringen.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

KST 20'12/193

§ 45

Allmänhetens frågestund
Sture Arnesson har till dagens frågestund lämnat frågor kring Värmlandstrafiks
aviserade nedläggning av Oleby station,
1. Stödjer ni oss i vår strävan att alla tåg ska ha behovsuppehåll i Oleby? Om svaret är nej
vill vi ha en motivering. Om svaret är ja vill vi ha reda på hur ni kommer att jobba för att
förverkliga detta.

2. Stödjer ni oss i vår strävan att det ska gå ett snabbtåg i vardera riktningen på bästa
pendlingstid med uppehåll endast i Olebv, Lysvik, Sunne och Kil? Om svaret är nej vill vi
ha en motivering.
3. Tycker ni som vi att vi ska stödja dem som vill behålla de flesta småstationerna längs
Fryksdalsbanan?
Håkan Laack (S) svarar enligt bilaga till protokollet.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Datum

2012-06-13

Kommunfullmäktige

Svar på fråga till Allmänhetens frågestund
2012.. 06.. 25 - angående Värmlandstrafiks
aviserade nedläggning av stationer
För hundra år sen byggdes Fryksdalsbanan och den stoppstruktur som
gjordes då lever vi med än i dag, detta var före bilarnas tid och man hade
arbetet mycket närmare hemmet än vi har idag.
Var femte värmlänning pendlar idag till jobbet i en annan kommun. De
flesta pendlar med bil och än så länge är bilen ofta det enda reella
alternativet, men de flesta är överens om att det vore bra om fler kunde ges
möjlighet att åka kollektivt.
Ambitionen är att så många som möjligt skall se kollektivtrafiken som ett
verkligt alternativ. Erfarenheten visar att täta avgångar och korta restider är
avgörande för att folk skall välja att åka kollektivt.
Fler lyfter nu argumenten, att om inte tågstoppen på varje liten ort utefter
våra banor fortsätter så kommer glesbygden att utarmas. Jag kan inte hålla
med om det synsättet. Som boende i Värmlands glesaste kommun måste jag
se till vilken lösning som kommer de flesta invånarna i vår kommun till
nytta. De förslag om begränsning av antalet stopp utefter fryksdalsbanan
som nu diskuteras inom Värmlandstrafik ser jag som gynnsamt för
glesbygdskommunen Torsby .
. När man åstadkommer bättre kommunikationer skapas en större
arbetsmarknadsregion vilket ger fler möjligheter för våra
kommuninnevånare att pendla till jobb och utbildning samt ge större
möjligheter att bo kvar. Det ger samtidigt större möjligheter för våra företag
att få tillgång till inpendlande arbetskraft.

Håkan Laack
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560 - 160 17 direkt
070 - 332 03 02 mobil
0560 -160 00 växel
0560 - 160 25 fax

hakan.laack@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (2)

Jag kan konstatera att det är betydligt fler kommuninnevånare som har
betydligt längre till en järnvägshållplats än de som har gångavstånd till
järnvägsstationen i Oleby och som skulle vara betjänta aven snabbare resa
till och från Torsby. Så även om jag har förståelse för att de närboende
utefter banan får en viss försämring måste det stå tillbaka för det stora
flertalets behov, och möjligheten att få fler som väljer att resa kollektivt i
Värmland.
Värmlandstrafik har nu att väga samman alla de argument som kommer
f am' e diskussioner som förs i länet och sen ta ett klokt beslut.
I
!

I

Bil. Värmlandtrafiks svar på senaste tidens frågor.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

KST 2012/189

§ 46

.Svar på interpellation från Inger Laren (FP) om
Nya Perspektiv.
Inger Laren (FP) lämnade till fulhnäktige 2012-03-19 en interpellation som lyder;
"För att medborgare ska få rätt service och bemötande inom områden som psykisk hälsa,
äldrevård och missbruksvård krävs ett bra och nära samarbete mellan landsting och
kommuner. I Värmland har man sedan några år arbetat med utvecklingsarbetet Nya
perspektiv för att hitta nya samverkansformer som förbättrar vård och omsorg för den
enskilde medborgaren.
Verksamheten bedrivs inom fyra huvudområden:
• Den sårbara familjen
• Riskbruk och riskbeteende
• Psykisk hälsa
• Äldres hälsa
Några exempel på mål och/eller aktiviteter inom projektet är:
• Bygga upp hälsodatabank för skolhälsovården
• Ge möjlighet till föräldrastöd
• Förebygga övervikt och fehna samt främja hälsa hos barn och unga genom goda
matvanor och ökad fysisk aktivitet
• Fokus tobak på alla arenor som möter barn. Påverka attityder och utbilda personal i
skolan Rökfri arbetstid och tobaksfri skoltid
• Verka för en höjning av debutåidel' för alkohol. Primärvård, mödrahälsovård o
socialtjänst bör tidigt upptäcka riskbruk.
•
Psykiska hälsan ska öka främst hos gruppen unga vuxna genom samordning av vård
och stöd, självhjälpsgrupper, tydliggörande av första linjen för barn och unga.
• Bättre liv för sjuka äldre i Värmland genom god vård i livets slutskede, rehabilitering
god vård vid demenssjukdom, samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande,
anhörigstöd.
Alla kan ju se att det är områden som är mycket väsentliga inte minst för medborgarna i
vår kommun. Med gott samarbete mellan förvaltningar, kommuner och landsting har
man möjlighet att nå långt.
Verksamheten med Nya Perspektiv har pågått ett antal år och i många kommuner ser
man positivt på de framgångar man uppnått. Jag vill därför fråga ordförandena i
Omsorgsnämnden och Barn och utbildningsnämnden hur arbetet bedrivs och vilka
resultat man uppnått i Torsby Kommun inom de olika verksamhetsområdena i Nya
Perspektiv.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2012--06-25

forts kf § 46, svar på interpellation från Inger Laren {FP} om Nya
Perspektiv
I anslutning till redovisning av interpellationssvaren informerar Fredric Norlin skolchet
och Karin Melberg områdeschef LSS informerar om hur arbetet bedrivs i Torsby och
vilka resultat man uppnått.
Inger Laren tackar för svaret och hoppas på fortsatt avrapportering i ärendet.

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2012-03-18
Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 27
Svar från Åke Gustavsson (S) omsorgsnämndens ordförande
Svar från Hans Lass (S) barn- och utbildningsnämndens ordförande

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan och svaret läggs till handlingarna_

Beslutet expedieras till
Inger Laren

~agSbestyrkande

I

10 \G~ Ol--OG/ Ct

l

Datum

2012-06-18

Kommunfullmäktige

Svar på interpellation från Inger Laren(FP) om
Nya perspektiv
Preds som det beskrivs i Inger Larens interpellation går arbetet med Nya perspektiv ut
på att hitta nya samverkansformer som förbättrar vård och omsorg för den enskilde
medborgaren.
Inom äldreområdet har fokus legat på bl.a läkemedel, fallförebyggande åtgärder och
arbetet med kvalitetsregistren.
I omsorgsnämndens ansvarsområde har vi bland annat arbetat med följande åtgärder.
Utbildningar tillsammans med Landstinget för kommunens sjuksköterskor gällande
"Äldre och Läkemedel" har genomförts av Christina Eskilsson geriatriker samt
apotekare. Nya länsgemensamma riktlinjertogs fram 2011 kring
läkemedelsgenomgångar, läkemedelsberättelser, läkemedelsavstämningar och
läkemedelslistor samt utbildningar till läkare och sjuksköterskor.
Läkemedelsgenomgångar genomförs på våra särskilda boenden utifrån den nya
riktlinjen och symtomskattningsinstrument Phase 20 används bl.a. som underlag inför
denna.
Fallskadeförebyggande föreläsning till sjuksköterskor och rehabpersonal och
framtagande av länsgemensam fallriktlinje.
Påbörjande av arbete med kvalitetsregistren: Senior Alert - förebyggande
kvalitetsarbete kring fall, trycks år och underbäring, Svedem - kvalitetsregister kring
dementa i samarbete med vårdcentralen vid diagnos och utredning, palliativa registret
- kvalitetsregister hur gör vi vid vård i livets slut. BPSD- kvalitetsregister demens, ett
stöd hur vi bemöter och får stöd att hanterar olika situationer kring utåtagerande
dementa.
Nutritionsföreläsningar har också gjorts i samverkan mellan kommunerna och LIV
under 2010-2011.

Ake Gustavsson
omsorgsnämndens ordförande
Besöksadress

Vävaregatan 2, Torsby

Torsby kommun
31. Omsorgsnämnden
68580 Torsby

0560 - 160 00 växel

on@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (2)

Dessutom arbetar vi för att tillsammans med Barn- o utbildningsnämnden och
landstinget att även i Torsby skapa en familje central som satsar på ett generellt
föräldrastöd för att främja barns och ungas hälsa.
Torsby 2012-06-18

Åke Gustavsson
Ordförande Omsorgsnämnden
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 47

KST 2012/123

Information om Gymnasiestrategi Torsby
kommun - Strategidokument för Stjerneskolan
Barn- och utbildningsnämnden antog 2012-05-31 ett strategidokument för Stjerneskolan
som ska ligga till grund för fortsatta diskussioner om Stjerneskolans framtida
organisation.
Syftet med dokumentet är att belysa de olika strategier som behövs för en långsiktig
planering där följande områden lyfts fram;
.. Vilken programstruktur ska Stjerneskolan erbjuda inför läsåret 2015/2016?
.. Hur ska specialidrotten hanteras?
o
Hur ska det system som bygger upp Stjerneskolans budget se ut?
Skolchef Fredric Norlin är inbjuden till dagens sammanträde och informerar om strategin
i sin helhet.

Handlingar i ärendet
Antaget strategidokument, bun 2012-05-31 § 39

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Beslutet expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
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Utdra9sbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 48

KST 2012/350

Utdebitering 2013
Handlingar i ärendet
Ksau 2011-04-23-24,05-14 § 58
KOlmnunstyrelsen 2012-06-11 § 72

Kommunfullmäktiges beslut
KOlmuunfullmäktige fastställer oförändrad utdebitering för år 2013 till 22:50 kr.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 49

KST 2012/235

Budget 2013, plan 2014-2015
Ekonomichefen informerade om arbetet med budget och plan för 2013-2015. Ett stort
arbete har lagts ner och budgeten har gjorts med stor omsorg. Alla förvaltningar och
nämnder har redovisat sitt arbete och lämnat konsekvenser. Den konsekvens som visade
sig vara av stor betydelse för hela kOlmnunen och därmed en fråga för fullmäktige är det
av bam- och utbildningsnämnden antagna strategidokument för gymnasieskolan. I
samband med att gymnasiestrategin presenterade för kOlmnunstyrelsen 2012-06-11
diskuterades också barn- och utbildningsnämndens äskande om ytterligare 1,5 mkr för
aU kunna genomföra förändringen enligt strategi dokumentet i lugnare takt än planerat.
Kommunstyrelsen valde dock att inte ändra i de föreslagna budgetramarna.

Budgetförutsättningar
-Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund för
beräkningen av budget/plan 2013-2015
-Befolkningsutvecklingen beräknas minska med 100 personer per år under planperioden
-Oförändrad skattesats 2012; 22:50 kr
-Internpriser får höjas med verklig kostnadsökning dock max 2,3 % om inte båda parter
är överens om annat. Transparens, öppenhet och samförstånd skall känneteckna
överenskommelsen. Avtal skall upprättas.
-Internräntan för 2013 föreslås bli oförändrad, 4,2 %
-Vi följer SKL:s pris- och löneindex för beräkning av budget enligt tabell:

2013
2014
2015

Arbetskraft
1,029
1,029
1,033

Övriga
1,01
1,013
1,016

Index
1,023
1,024
1,028

-PO-påslaget för 2013 är inte antaget. För 2012 var det 38,46 % och i planerings
underlaget för 2013 bör ett något högre procenttal användas; förslagsvis 39 % tills annat
blir känt. (Detta förutsätter att vårt nya P A-system löpande under året beräknar och
bokför semesterlöneskuld, pensionskostnader, övertid och övriga personalkostnader.
Med ovan angiven procentsats firms inga utrymmen och reservationer.)
--KF protokoll 07-10-25 § 124 om avsättning av 1 % av lönesumman upphävs härmed.

~dragSbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

forts kf § 49, budget 2013, plan 2014-2015
Handlingar i ärendet
Bilaga: Budget 2013 samt plan 2014-2015
Bilaga: Strategidokument för S*rneskolan
Nämndernas konsekvenser framgår i bilagan
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 74
MBL-protokoll daterat 2012-06-20

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Sociala avgifter för 2013 skall beräknas med 39 % (Detta förutsätter att vårt nya
system P A systenl. löpande under året beräknar och bokför semesterlöneskuld,
pensionskostnader, övertid- och övriga personalkostnader. Med angiven procentsats
finns inga utrYlllinen och reserver.)

2.

KF-protokoll 07-10-25 § 124 om avsättning av 1 % av lönesununan upphävs härmed.

3.

Internränta för 2013 är oförändrad; 4,2 %

4.

Internpriser får höjas med verklig kostnadsökning dock max 2,3 % om inte båda
parter är överens om annat. Transparens, öppenhet och samförstånd skall
känneteckna överenskommelsen. Avtal skall upprättas.

5.

Barn- och utbildningsnälllilden får i enlighet med äskanden riktade bidrag som ingår
i generella bidrag med 1 mkr för 2013. Finansieringen tas i samband med
detaljbudgetberedningen. Medel för 2014 och 2015 ska äskas på nytt varje år.

6.

Resultatbudget/plan 2012-2015 antas enligt bilaga.

7.

InvesteringsutrYlllinet för 2012 är värdet av avskrivningar plus resultat.

Beslutet expedieras till
Samtliga nälnnder
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
IT-avdelningen
Tekniska avdelningen

RESULTATBUDGETIPLAN
Kommu nfu "mäktige
Fullmä~tige

Ny plan
2013
-1480
- _.
-848

Ny plan
Ny Plan
2014
2015
-1480
-1480
-847
-847

-632

-633

-633

-132000

-131 900

-131 900

-2300
-54640
-5300
-3200
-7460
-34500
-14400
-10800
O
600

-2300
-54640
-5300
-3200
-7460
-34400
-14400
-10800
O
600

-2300
-54640
-5300
-3200
-7460
-34400
-14400
-10800
O
600

-231 000
-266000
-18290

-231000
-273000
-18320

-229000
-281000
-18320

-2760
-15530

-2790
-15530

-2790
-15530

-60
-1380
-660200

-500
-1380
-657580

-50
-1380
-663130

-30000
-24000
57000

-30000
-25000
57000

-30000
-26000
57000

-647200

-656580

-662130

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

449270
190282
23000
4978
2000
-14500

460127
190606
24000
4937
2000
-14500

473759
192 112
25000
4899
2000
-14500

INTÄKTER
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

666030
7830

667170
11690

683270
21140

174%

09%

Revision
Kommunstyrelsen

Kommunalråd
Komm unledningEikansliet
Ekonom iavdelningen
IT:avdelningen _
Personalavdelningen
Tekniska avdelningen
Fritidsavdelning
Kulturavdelning
Kost- o städavdelningen
Skogsförvaltningen
Barn- o utbildningsnämnden
Omsorgsnämnde n
Miljö-, bygg och räddningsnämnd
Miljö- och byggförvaltn
Räddningsljänst
Valnämnden
Öve rförmyndarnämnde n
Summa driftnetto

Avskrivningar
Pensionsutbetalningar
Kapitalkostnader
VERKSAMHETSNETTO

Skatteintäkter
Generella stb och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS~utjämning

Konsekvenser/synpunkter från nämnderna och
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Äskanden 2013-2015

Avdelning

2013

2014

2015

Kommunalråd

O

O

O

Kommunledningskansliet

O

-300

O

O

-300

O

O

O
-
O

-300

-500

O

Personalavdelningen

-1140

-570

O

Tekniska avdelningen

-1900

-1600

-1800

Fritidsavdelningen

O

O

O

Kulturavdelningen

-100

O

O

O

O

O

Skogsförvaltningen

-500

O

O

Summa äskanden

-3940

-2970

-1800

Turismavdelningen
Ekonomiavdelningen
lIT-avdelningen

I-

Kost- och städavdelningen

Utöver detta äskar arbetsmarknadsavdelningen 2 000 tkr från det konununala
handlingsprogrammet som återfinns under konununledningskansliet.

Konsekvenser
Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsstrategen vill att det kOllli11Unala handlingsprogrammet tas bort och en
långsiktig budget för lönebidragsanställda införs som en arbetsmarknadsåtgärd. Detta kommer
att påverka det sociala försörjningsstödet på ett positivt sätt. Det är mycket svårt att vara en bra
arbetsgivare med en kort framförhållning på max ett år som har varit fallet med
handlingsprogranunet. Man vill inte ha ett centralt handlingsprogram utan avdelningen vill ha
tillgång till sin del direkt.
Avdelningen anser att de står inför en svår uppgift 2013 med en oförändrad ram, ökade
kostnader och minskade/osäkra intäkter. Marginalerna är mycket små i förhållande till
rambudget och tål inga extra utgitter.
Turismavdelningen

Vill ha en utvidgad ram 2014 för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå (personal,
öppethållande) samt utveckling av informationssystemet (into-databas, online-bokning,
telefonsystem).

Konsekvensen aven oförändrad ram för verksamheten är en minskning på personalsidan och
färre timmar öppet på turistbyråerna. Sysslebäcks turistbyrå kan eventuellt endast ha
säsongsöppet, det vill säga under högsäsong SOIIllnar och vinter. Möjlighet till extern, operativ
verksamhet försvinner om inte medel tillförs.
IT-avdelningen

Konsekvenserna av den minskade ramen från 3500 till 3200 blir höjda supportavgifter, eventuellt
införande av avgifter på skoldatorer samt att väntetiden på support ökar.
Personalavdelningen

Askar medel för vikarieanslag till utbildning CV (Creare Vivere). CV-projektet ska utveckla och
hjälpa till att behålla de medarbetare som redan finns i organisationen. Bidrag är sökt men täcker
inte lönekostnaden för vikarier.
Tekniska avdelningen

Askar medel för följande:
I··

Askanden

Gatustandard och brounderhåll

2013

2014

2015

-200

-300

-600

-500

-500

-500

-600

-300

-200

-300

-200

-200

-300

-300

-300

-1900

-1600

-1800

Atgärda stora skador på gatunätet och broar som ett
resultat av flera hårda vintra.
Inre underhåll skolor
Ytskiktsunderhåll av skolmiljöer utan att
.internhyran påverkas.
Ledningssystem extremt väder
Sanering och förstärkning av ledningssystem för att
. klara stora nederbördsmängder.
Attraktiva centrummiljöer
Fortsatt om- och utbyggnad av centrummiljöer för
tillskapande av säkra och ath·aktiva miljöer för
oskyddade trafikanter, säker skolväg och
utryckningsväg.
Attraktiva fritidsmiljöer
Slyröjning och iordninghållande av
näravattenmiljöer samt utveckling av
friluftsområden
Summa äskande tekniska avdelningen

Konsekvenser
Tekniska avdelningens ram räcker för att klara uppdragen men kan betyda att man blir tvungen
att tillfälligt minska på underhållsarbeten. Visst underhållsarbete kommer att göras i samband
med EPC projekt. Personalkostnader får ej öka, fokus på återhållsamhet och vardagsbesparingar.
Detta förutsätter att inga oförutsedda kostnader tillkommer.

Kulturavdelningen
Avdelningen äskar 100 tkr i anslag till kulturprogram, då ramen varit oförändrad under många
år.
Sänkningen av ramen på 500 tkr för verksamheten kommer att bli tuff och får följande
konsekvenser:
• Två ~änster kommer att tas bort för 2013. Båda är pensionsavgångar. Den ena har varit
planerad att inte återbesättas beroende på automatiseringen av in- och utlåning. Den andra
~änsten är bibliotekschefs~änsten. En konsekvens av den neddragningen är att
kulturchefs~änsten kan urholkas då tjänsten kan bli indragen i det dagliga biblioteksarbetet.
• Från halvårsskiftet 2013 eller tidigare, beroende på beslut, föreslås även att biblioteket iStöIlet
läggs ner. Detta för att klara 2013-2014. Skolan är liten och folkhögskolan klarar sig med en
mindre insats. Biblioteket kan sluta avtal med folkhögskolan om biblioteksservice för skolans
elever.

Skogsförvaltningen
När det gäller skogens åldersstruktur så är 70 % under 50 år. Den minskning av uttag från 1,1
mkr till 600 tkr gör att skogen säkras framöver, det vill säga vi tar inte ut mer än vad återväxten
ger.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnäImldens äskanden till första delen av budgetberedningen är 11,5 mkr för
2013. Arbetet med att se över konsekvenser pågår i förvaltningen enligt skolchef Fredric Norlin.
Då bristen är stor är det ett svårt arbete att ta fram seriösa konsekvenser. Budgetbehov för
förskolan och grundskolan är fastställt i barn- och utbildningsnäInnden. En preliminär beräkning
har gjorts för Sqerneskolan utifrån avveckling av Barn och fritid (BF), El och Energi(EE) och
hockeyprogrammet. Behovet för Sqerneskolan hänger samman med det strategidokument som
håller på att tas fram. NäInnden har beslutat att avvakta med gYlmtasiets budgetbehov till dess
att strategidokumentet är behandlat och ber att få återkomma när det gäller nälmtdens totala
budgetbehov.
NäImtden får i uppgift att arbeta fram ett nytt förslag på budget/plan för 2013-2015.
Vid fortsatt budgetberedning den 14 maj presenterades det framtagna strategidokumentet för
Sqerneskolan. Där behandlas frågor om vilken programstruktur Sqerneskolan ska erbjuda inför
läsåret 2015/2016, hantering av specialidrott och hur uppbyggnaden av S~erneskolans budget ska
se ut.
Förslag på åtgärder:
Avveckla EE (El och energi) och BF (Barn och fritid) (-12)
Avveckla hockey (-12) och friidrott (-13)

Avveckla ytterligare 2-3 program (ht-13)
Nytt resursfördelningssystem
Utreda allmän idrottsprofil
Efter dessa föreslagna åtgärder har en omräkning gjorts för budget/planperioden 2013-2015.
Nämnden ryms trots åtgärder inte inom föreslagen ram.
Konsekvenser anpassning till föreslagen ram

Trots avveckling av två program och hockeyn inför ht- 2012 och ytterligare tre program och
friidrott ht-2013 finns det en brist i nämnden.
Barn- och utvecklingsnämnden ser inga möjligheter att anpassa verksamheterna så att deras
behov ryms inom nuvarande ramförslag.
Föreslagna konsekvenser som behöver utredas ytterligare:
•

Kulturskolan 2,7

•

Kvällsbarnomsorg 0,2

•

Samt utreda gymnasiets utveckling vidare

•

Slå samman tre mindre förskolor till en stor (Småfolk, Kilåsen och Kyrkbacken)

Omsorgs nämnden
Utifrån budgetberedningens förslag har nänmden arbetat fram ett förslag på budget/plan för
2013-2015 inklusive konsekvenser.
Omsorgschef Ulf Johansson presenterar konsekvenser för att nå den förslagna budgetramen.
Konsekvenser anpassning till föreslagen ram 2013

Driftskostnader äskade 2012-04-24 (totalt)
Äldreomsorg, anpassning/minskning

-279700
7600

Vikarie anslaget sänks (hinder för schemalagd personal att medverka på
kom7l1ungcmensamma aktiviteter; t ex introduktion.
Ej utveckling av sociala aktiviteter genom avveckling av delade turer. (
Svårt att förbättra kundnöjdhet på särskilt boende och risk för sämre
personalhållbarhet på sikt.)
Särskilt boende  avveckling 1 avdelning med 8 platser, helårseffekt.
Bedöms möjligt i verksamheten men andra hinder kan finnas. Osäkerhet 0111
hur helårseffekt blir.
LSS, minskning; senareläggning
Driftstart av gruppbostad senareläggs
Driftstart daglig verksamhet senareläggs

Aktuella brukare kan komma att erbjudas altemativ temporiir hjiilp. Risk får böter för ej
verkstiillda beslut.

2400

Äldreomsorg och LSS, effektivisering

2700

Bemanningsplanering för effektivisering. Årsarbetstid,
TimeCarerrimePool, central planerare rrun. Rationaliseringseffekt är osäker.
Anpassning av driftskostnader (totalt)

-267000

Behov för 2014

I Driftskostnader befintlig verksamhet

-269400

Rant enligt 2013 -267000 och -2 400 för LSS (Gruppbostad och daglig
verksamhet senarelagd från 2013)

LSS  gruppboende för 6 personer

-4200

Socialpsykiatri, SOL-boende, Solliden, samutnyttja personal och lokaler

-3800

f-

0

Vikariatanslag äldreomsorg

-1800

Sociala aktiviteter särskilt boende, delade turer bort

-4200
-283400

Driftskostnader (totalt)

I (exkl kostnadsuppräkningar för 2014)
Kommande utmaningar för 2015

Statlig styrning av bemanning för särskilt boende (förväntad statlig bemanningsstyrning)
Bemanning och hållbarhet (Kommunrevisionen)
Öppenvårdsmottagning IFO (Tidigt förebyggande stödmöjligheter avseende beroende av alkohol
och droger

Miljö-, bygg och räddningsnämnden
Räddningstjänstens äskande

Äskanden

2013

2014

Rakelabonnelnang

-285 tkr

-285 tkr

Kapitalkostnad för rakelterminaler

-142 tkr

-142 tkr

-98 tkr

-98 tkr

-525 tkr

-525 tkr

Kapitalkostnad för övriga investeringar
Smmna äskanden

Konsekvenser

Konsekvensen aven besparning på 525 tkr är att dra ner på personalkostnaderna, vilket innebär
att räddningsstyrkorna måste minskas.
Stöllets räddningsstyrka dras ner med 1 brandman/grupp = 1 befäl + 2 brandmän/grupp. Ger en
besparning på 200 tkr.

Vitsands räddningsstyrka dras ner med 1 brandman/grupp = 1 befäl + 2 brandmän/grupp. Ger en
besparning på 200 tkr.
Den beräknade kapitalkostnaden kan minskas med 115 tkr/år om man lägger avskrivningstiden
på tankbilen på 20 år istället för 10 år. Konsekvensen blir att det totalt sett blir dyrare då
internräntan beräknas under en längre period.

Valnämnden
Valnämnden äskar medel att ha till förfoganden även de år det inte är valår, då det även dessa år
finns utgifter.

Överförmyndarnämnden
Äskande för 2013-2015
-

Äskande

2013

2014

-80

-80

2015

-

Dju pgranskning
--:-;------

Ovriga kostnadsökningar

-20

-200

Överfönnyndarnämnden äskar 80 tkr extra 2013 som ska användas till djupgranskning. Summan
innefattar personal under 1,5 månad samt en kompletteringsmodul till datasystem. Äskande för
2014 innefattar fortsatt djup granskning 80 tkr och 20 tkr för allmänna kostnadsökningar. Inför
2015 är önskemål om utökad budget till 1500 tkr vilket innebär ökning med 200 tkr från
nu varande ram.
Konsekvenser

Konsekvens om inte äskande beviljas är att djupgranskningen inte korruner att kunna
genomföras. Djupgranskningen är en säl<erhet för huvudmännen att allt sköts på ett korrekt sätt.
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 50

KST 2012/209

Delårsuppföljning per 2012-04-30
Nämnder och kommunstyrelsen stämt av sina verksamheter i samband med
delårsuppföljning per 2012-04-30. En prognos har lä..'1U1ats över hur verksamheterna
kommer att klara tilldelad budget för innevarande år.
Resultatet för rapportperioden uppgår till 5,6 mkr vilket är ca 4,9 mkr bättre än
periodbudget.
De största avvikelserna redovisas av barn- och utbildningsnämnden som avviker -1,8
mkr mot periodbudget. Avvikelsen kan främst hänföras till gymnasieskolan.
Omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på -1 mkr till och med 2012-04-30 vilket främst
beror på att försörjningsstöd, institutionsvård, hemtjänst, personlig assistans och
avlösarservice utförs med mer insatser på grund av större behov än budgeterat.
Kommunstyrelsens verksamheter ligger sammantaget ca +7,3 mkr mot periodbudget. De
största avvikelserna avser kommunstyrelsen med +3,8 11tkr där största delen avser EU
projekt där det i slutet av året bedöms ligga i nivå med budget. Tekniska avdelningens
positiva avvikelse på 2,5 mkr beror främst kostnader som är årstidsberoende.
Kost- och städavdelningen redovisar en avvikelse på +0,9 mkr. Överskottet återfilllis på
intäkter som kommer att utjämnas under sommarmånaderna och på personalkostnader
där det kOlmner att utjämnas i samband med semestervikarier och löneökningar.
Enligt prognos spås skatteavräkningen ge en positiv avräkning på ca +3,2 mkr i år och
prognosen för stats- och utjämningsbidrag spås ett överskott på +4,2 mkr mot budget.
Den prognostiserade ökningen av intäkterna täcker nätt och jämnt upp den
prognostiserade ökningen av nettokostnaderna för klara ett plusresultat.
Kommunstyrelsens beslutade 2012-06-11 att eftersom Barn- och utbildningsnämnden och
omsorgsnämnden redovisar avvikelser i årets första delårsuppföljning, skall de lämna en
ny prognos med åtgärdsprogram till kOlmnunstyrelsens sammanträde 3 september.
Vidare gav kommunstyrelsen ekonomichef Angela Birnstein och kommunchef Thomas
Stjerndorff fortsatt uppdrag att stötta omsorgsnärmtden i deras arbete att nå en budget i
balans.

Handlingar i ärendet
Delårsuppföljning 2012-04-30, daterad 2012-06-04
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 73
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

forts kf § 50, delårsuppföljning per 2012-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsuppföljning per 2012-04-30 har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare och läggs dänned till handlingarna.
Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen
H-avdelningen
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerarnas sign

~1\fif}J

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 51

KST 2012/332

Bredbandsstrategi för Torsby Kommun
IT-chef Peter Lannge har under våren 2012 infonnerat kommunstyrelsens arbetsutskott
om det stora intresset för bredbandsfrågor i kommunen. Peter har även informerat om
vad som händer i övriga kommuner i Vännland avseende denna fråga. Vad som kan
konstateras är att det finns ett stort intresse hos vissa byalag att få tillgång till bredband
med bra bandbredd.
En utbyggnad av bredband i kommunen kräver en strategi och planering för att vara
vägledande för kommunala beslut men även utgöra ett underlag för gemensamma
projektansökningar med övriga Värmland. Med bakgrund av detta har IT-chef Peter
Lannge tagit fram ett förslag på bredbandsstrategi för Torsby konunun.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr. kommunchef Anders Björck, 2012-05-09
Bilaga: Bredbandsstrategi för Torsby Kommun, 2012-05-15
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 78

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
3.
4.
5.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom den föreslagna bredbandsstrategin. Målet är
att 100% av befolkningen ska ha tillgång till höghastighetsnät före utgången av år
2020. Utbyggnadstakten är behovsprövad och beslutas av kommunstyrelsen efter
analys av behov och kostnadsförslag för aktuell sträcka/område.
Den mer långsiktiga strategin förutsätter regional och/eller statlig medfinansiering.
Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en modell för kostnadsfördelning.
Som stöd till bredbandsprojektet ska en styrgrupp utses vilket kommunchef Thomas
Sljerndorff ansvarar för.
En resurs ska tillsättas för att förbereda införandet av höghastighetsnätet.

Beslutet expedieras till
Peter Lannge
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

2012-06-15

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Peter Lannge
IT-chef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
20. IT-avdelningen
68580 Torsby

0560-160 56 direkt
070-630 22 34 mobil
0560-16000 växel
0560-160 25 fax

peter.lannge@!orsby.se
it@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Inledning
Torsby kommuns bredbandsstrategi syftar till att ansluta till de övergripande
nationella målen samt de kommunala bredbandsmålen (se nedan) både ur ett tekniskt
såväl som ekonomiskt perspektiv.
Konununen har för avsikt att tillsammans med olika tjänsteleverantörer, och genom
samverkan mellan byalag, ekonomiska föreningar och företag skapa förutsättningar
för ett öppet bredbandsnät. Ett utbyggt bredbandsnät kan skapa nya möjligheter för
hushåll och företag att etablera sig i korrununen med sanuna förutsättningar som idag
finns i storstadsregionerna.
Bredbandnätet har också stor betydelse för utvecklingen av kommunens egen
verksamhet, bl.a. för att knyta samman enheter som är geografiskt spridda.

Bakgrund
År 2003-2005 byggdes bredband i Värmland, den teknik som då användes var i första
hand ADSL. Orsaken till att man valde den tekniken var främst för att via telenätet
(koppar) nå så många hushåll som möjligt. I Torsby korrunun byggdes med stöd av
statliga och EU-medel tillsammans med Teracom 25 st ADSL-stationer, 3 stationer
byggdes ut av Telia. Täckningsgraden uppgick till cirka 90 % av befolkningen.
Som ett komplement till ADSL-tekniken byggdes ett mobiltnätverk ut som använde sig
av den frekvens som det gamla NMT-systemet nyttjade. Denna teknik har dock stora
begränsningar i bredbandshastigheten då det är flera samtidiga användare.

Vision och syfte
Bredbandsstrategin beskriver Torsby konununs ambition avseende utbyggnad av
stamfiber i kommunen. Utbyggnaden av IT-infrastruktur i kommunen inom de
närmaste 8 åren skall beskrivas i en handlings plan. Torsby konununs fiberutbyggnad
FTTH (fiber till hemmen) förutsätter att det bildas ekonomiska fiberföreningar som var
och en bygger och ansluter sitt områdesnät till befintlig eller ny stamfiber.
Utbyggnaden av bredband i Torsby kommun är avgörande för utvecklingen i
framtiden och för att kunna hävda sig mot konkurrensen till storstadsregionerna.
Parallellt med att företagen ges möjlighet att utveckla sina verksamheter så korruner
medborgarna i konununen att få möjlighet att kunna använda allt mer avancerade IT
tjänster. Möjligheten att nyttja de nya IT-tjänsterna styrs av tillgången till bredband.
Att ha en fast förbindelse eller möjligheten till det kommer att vara självklart i många
hushåll i en nära framtid.
Bredband är också viktigt för utveckling av offentlig verksamhet. Kommunen kommer
att kunna erbjuda medborgarna bättre informationskanaler 0ch dessutom själva ,~ner
genom tjänsteleverantörer kunna erbjuda mer avancerade tjänster. Konununen
kommer att ges möjlighet att knyta ihop sina geografiskt spridda verksamheter till en
teknologisk enhet.
Genom ett neutralt bredbandsnät kOIlllner tjänsteleverantörer att kunna erbjuda
sarruna tjänster som i storstadsregionerna.
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Bredbandsmål
Torsby kommun har i sina Visioner och mål för 2020 fastställt att en god IT-infrastruktur
är ett viktigt delrnål inom området infrastruktur och kommunikationer.
Regeringens mål för år 2020 är att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång
till bredband om minst 100 :Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till
bredband med den hastigheten. Målet på 90% innebär att landsbygden med säkerhet
kommer att bli eftersatt eftersom 90 % av befolkningen bor i städer där den så kallade
"marknaden" förväntas lösa bredbandsbehovet. Det innebär att kommunerna utanför
storstadsregionema själva måste agera för att täcka landsbygdens behov. För att nå
målet på 100 Mbit/s med full kapacitet är optofibernäten en förutsättning och den enda
framtidsäkra tekniken.
Torsby kommuns mål

För Torsby kommun föreslås att 100% av befolkningen bör ha tillgång till
bredband senast år 2020.
KOlmnunen skall ansvara för att stamfiber byggs ut, dock skall inte
parallelldragning ske i första skedet på de sh'äckor där det redan idag finns
fiber. Utbyggnad behovsprövas och beslutas av korrununstyrelsen efter analys
av behov och kostnadsförslag på sh·äckan.
De föreningar som vill ansluta sig till kOlmnunens starnfiber måste uppnå en
täckningsgrad om minst 50% av hushållen och erbjuda samtliga inom fastlagt
område att delta.
Kommunen skall inte ansvara för drift, och underhåll av nätet.
Finansiering skall ske genom anslutningsavgifter utifrån en
kostnadsfördelningsmodell.
Prioriterade områden

Kommunen har identifierat ett antal prioriterade områden som bör utvecklas inom
visionen för IT-infrastruktur. Dessa områden ligger som utgångspunkt för den
fortsatta utvecklingen inom Torsby kommun av ett fibernät som kan innehålla de
tjänster och den service till företag, förvaltningar och invånare som kommer att
eftersträvas med den tekniska utveckling som pågår.
De områden som kommunen identifierat som de viktigaste är:
•

Kommunal verksamhet, ansluta alla kommunala verksamheter.

•

Näringsliv, möjliggöra anslutning för fortsatt näringslivsutveckling

•

Ortssammanbindande nät, möjliggöra anslutningar på orter med ekonomiska
fiberföreningar som har en anslutningsgrad på > 50% av hushållen inom resp.
område.

•

Kommunöverskridande nät, möjliggöra förbindelser till grannkorrununer och
redundans i stamnätet, för att upprätthålla hög tillförlitlighet
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•

Fiberansluta de telestationer som idag har ADSL-utbyggnad och som inte är
fiberanslutna

•

Prioritera orter med nedlagda telestationer.

Drift och underhåll
Kommunen kommer ej att ansvara för drift och underhåll utan detta är en uppgift som
löses genom en tredje part. Kommunens funktion är att man kommer att vara
samordnare avseende kontakten mellan kunden och nätleverantören. Torsby kommun
skall bevaka att alla föreningar, företag och fastigheter skall kunna ansluta sig till en
drifts- och underhållsoperatör som är konkurrensneutral gentemot tjänsteleverantörer.
Torsby kommun kommer att ha ett ansvar för stamfibern.

Samverkan
Utbyggnad av ortssammanbindande nät i Torsby kommun skall ses som en del av ett
regionalt nät i Värmland. Det regionala nätet binds samman och bildar en del av ett
nationellt nät för täcka Sverige. Det är därför viktigt att tidigt i planeringen samverka
med kringliggande kOlmnuner om ett gemensamt mål att göra Värmland till ett
regionalt nät. Eftersom vi idag har ett etablerat samarbete inom IT Ined SUill,e och
Hagfors kommuner bör sammanbindning med dessa kOlmnuner prioriteras.
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Bilaga 1

Karta 1 stamfiberutbyggnad

Fibernätutredning April 2012
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Bilaga 2

Karta 2 förslag på områdesindelning

Fibernätutredning April 2012
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

KST 2012/261

§ 52

Försäljning av fastigheten Överbyn 2:121
Kåre Johannesson har ansökt om att få köpa angränsande fastighet Torsby Överbyn 2:121
som ägs av Torsby kOlmnun i avsikt att utöka sin tomtmark. På fastigheten finns idag två
mindre byggnader (förråd) som står på ofri grund.
Fastigheten är på ca 1550 m 2 och ligger inom detaljplanelagt område avsett för
bostadsbebyggelse.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-05-15 § 71
KOlmnunstyrelsen 2012-06-11 § 82

Kommunfullmäktiges beslut
Exploateringsavtal tecknas med Kåre Johannesson där försäljning av fastigheten Torsby
Överbyn 2:121 villkoras med att bostad byggs på fastigheten inOln 2 år, alternativt att en
minde del av fastigheten säljs så att förrådsbyggnaderna kan fastighetsregleras till Torsby
Överbyn 2:122.
Tomtpriset är fastställt till 25 kr/m2 för år 2012.

Beslutet expedieras till
Kåre Johanesson
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

15(41)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 53

KST 2012/96

PS 110% AB erbjuder Torsby kommun att köpa
hangaren på flygplatsen
PS 110 procent AB har erbjudit Torsby kommun att köpa den hangarbyggnad som
företaget äger på kommunens fastighet Torsby Bergeby 1:40 vid Torsby Flygplats.
Hangarens yta är 36m * 20m = 720 m 2 • Byggnaden uppfördes 2006.
PS 110% AB har p.ga konjunkturförsämring inom flygbranschen minskat sitt innehav av
flygmaskiner. Då företaget inte ser någon närapåliggande konjunkturförbättring avser
man att på sikt avveckla verksamheten. För närvarande finns behov för hangarering av
ett flygplan. Halva hangaren står därför tom. PS 110 % AB tecknar ett tillsvidareavtal för
hyra av halva hangaren med tre månaders uppsägningstid.
Hangaren ligger inom flygplatsområdet där det är viktigt att kommunen som
flygverksamhetsansvarig har kontroll över vilka som bedriver verksamhet inom
området. Den kontrollen är enklast att upprätthålla genom ägande av inom fastigheten
belägna byggnader.
Flygplatsbolaget har tidigare påtalat ett behov av att väderskydda de tyngre fordon och
de redskap som inte kan garageras i flygplatsens garage/verkstad. Planer på att bygga ett
skärmtak finns. I och med planerad chartertrafik på flygplatsen har en brandbil inköpts
och behovet av att garagera den torde vara stort. Detta behov kan täckas genom hyra av
hangaryta.
Vintertid finns behov av avisning av flygplan som står under bar hirrunel med glykol
vilket medför en miljörisk för omgivande mark och vilket är reglerat i en miljödom. Att
kunna erbjuda hangarering av flygplan vid svår väderlek medför en miljöriskmjnskning.
Förfrågningar om säsongshyrning av större garageytor har ställts till tekniska
avdelningen, varvid möjlighet att hyra ut hangarytor, om inte flygplatsen själv behöver
ytor, bedöms som stora.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-06-01
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 83

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Torsby kommun köper hangaren på flygplatsen av PS 110% AB för en köpeskilling
av2, 2 milj kr som finansieras genom upplåning.
Tekniska avdelningen får i uppdrag att inleda hyresförhandlingar med intresserade.

(jJ&'
etrnl//!J
J.usterarnas Sign.

WfI(JIfI!

·i

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

forts kf § 53, PS 110% AB erbjuder Torsby kommun att köpa hangaren
på flygplatsen
Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

KST 2012/111

§ 54

Fortifikationsverket erbjuder Torsby kommun att
köpa Tallen 7 i Torsby
Fortifikationsverket har för avsikt att avyttra fastigheten Tallen 7. Kommunen har
påkallat företrädesrätt enligt SFS 1996:1190.
Fortifikationsverket har beviljat kOlmnunen företrädesrätt till värderat pris.
Fastighetsvärdering till 400 000 kr är utförd.
Fastigheten Tallen 7 omfattar en markyta på 7272 m 2, bebyggd med 6 byggnader. Fyra
byggnader nytijas av Försvaret och två byggnader hyrs av Torsby kommuns
Räddningsijänst som förråd. Byggnaderna är av mycket enkel standard och ett visst
eftersatt underhållsbehov finns. En byggnad är varmbonad med putsad fasad och
betongplatta. Resterande byggnader utgörs av träbyggnader uppförda under 40- och 50
talet och inrymmer kallförråd. Hela området är inhägnat.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagd mark avsedd för industriverksamhet. Området
gränsar i norr till Sijerneskolans Fordonsprogran1 och i väster till idrottsplatsområdet vid
Badhuset / Sijerneskolan, varför det är viktigt att kommunen har rådighet över ny
industriell verksamhet på fastigheten.
Förfrågan från expanderande industriverksamhet om behov av att få etablera sig på del
av fastigheten genom hyra eller köp har inkOlmnit.
Räddningsijänsten har inkommit till san1hällsutskottet med skrivelse (KST 2012/222) om
behov av fortsatta förrådsutrymmen samt nytt övningsområde vilket kan tillgodoses
inom fastigheten.
AME (Arbetsmarknadsenheten) har framfört önskemål om flytt av verkstad från Orren 2
till Tallen 7 vilken är lämpligare belägen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-06-01
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 84

Kommunfullmäktiges beslut
Torsby kOlnmun köper Torsby Tallen 7 för en köpeskilling av 400 000 kronor som
finansieras inom kommunstyrelsens investeringsbudget.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen, Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 55

KST 2011/633

Förtydligande till maxtaxa inom barnomsorgen
2012
Fullmäktige har 2011-12-20 § 143, fastställt avgiften för maxtaxa inom barnomsorgen
2012.
Tidigare har barn-och utbildningsnämnden varit huvudman för kommunens barnomsorg
men från 2012-01-01 är även omsorgsnämnden huvudman för en del av
skolbarnomsorgen.
Omsorgsnämnden ansvarar för verksamheten för de barn som efter beslut enligt lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har rätt till skolbarnomsorg även efter
tolv års ålder, så kallad korttidstillsyn.
För att kunna debitera enligt maxtaxan även för den förlängda skolbarnomsorgen måste
ett förtydligande göras till fullmäktiges beslut om maxtaxa inom barnomsorgen att
skolbarnomsorgen även innefattar den förlängda skolbarnomsorgen enligt LSS.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2012-05-29
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 85

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige förtydligar beslutet från 2011-12-20 § 143. Maxtaxan inom
barnomsorgen innefattar även den förlängda skolbarnomsorgen för de barn som beviljats
den insatsen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9 § punkt 7.

Beslutet expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Emelie Ollen
Ekonomiavdelningen

Justerarnas Sig.n
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Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 56

KST 2012/200

Försäljning av fastigheten Ambjörby 1 :347
Torbjörn Jönsson, Krusmovägen 9, Ambjörby har ansökt om att få köpa angränsande
fastighet Torsby Ambjörby 1:347 som ägs av Torsby kommun. Fastigheten ligger utanför
detaljplanelagt område.

Handlingar i ärendet
Begäran att köpa angränsande fastighet Torsby Ambjörby 1:347, Torbjörn Jönsson
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-04-16 § 47
Kommunstyrelsen 2012-05-07 § 58

Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten Torsby Ambjörby 1:347 säljs till Torbjörn Jönsson, till av kommunstyrelsen
fastställt pris 5 kronor per m 2 •

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen.

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 57

KST 2012/312

Ändring i kommunstyrelsens reglemente 
förköpslagen upphävd och ersätts med att med
förtur förvärva statlig egendom
Lagen om förköp upphörde 2010-04-30, varför en punkt ur kommunstyrelsens
reglemente ska tas bort, och några andra ändras.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson och bitr.
kOlmnunchef Anders Björck, 2012-05-03
Kommunstyrelsen 2012-05-07 § 61

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras i följande avseende:
1. Följande två punkter under § 2d i kommunstyrelsens reglemente
• i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt
• under kommunfullmäktiges sOlmnaruppehåll besluta i förköps ärenden inom den
beloppsram och andra riktlinjer som fullmäktige fastställt beträffande belopp, område
och villkor i övrigt

ändras och ersätts med följande punkter
• besluta att avstå från att med förtur köpa fast egendom erbjuden av statlig myndighet
enligt Förordningen om försäljning av statens fasta egendom (SFS 1996:1190) samt
• under kommunfullmäktiges sommaruppehåll besluta att med förtur förvärva fast
egendom erbjuden av statlig myndighet enligt Förordningen om försäljning av statens
fasta egendom (SFS 1996:1190). Förvärvet ska vara inom den beloppsram och andra
riktlinjer som fullmäktige fastställt beträffande belopp, område och villkor i övrigt.
2. Följande punkt under § 2d i kommunstyrelsens reglemente tas bort:
• ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser utövande av
förköpsrätt vid aktieöverlåtelse
3. Kommunstyrelsens reglemente får genom ovan gjorda ändringar ett innehåll i sin
helhet enligt bilaga.

Beslutet expedieras till
Annette Lauritzen Karlsson
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 58

KST 2010/573

Komplettering av reglemete för kommunala
Tillgäng I ig hets rådet
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-21 § 75 om ett reglemente för kommunens
tillgänglighetsråd och samtidigt bytte rådet namn från att tidigare ha hetat
handikapprådet.
I reglementet beskrivs hur ledamöter och ersättare från de olika
handikapporganisationerna utses. Det är genom nya reglementet ett nytt förfaringssätt
jämfört med tidigare.
Rådet hat nio ledamöter och nio ersättare. Tre av varje är politiker, sex av valje
representerar en av följande fem grupper: synskada, hörselskada, rörelsehinder och
personer med psykisk funktionsnedsättning samt två ordinarie och två ersättare från
gruppen med personer med medicinska funktionsnedsäthLingar.
Tanken är att föreningar som finns i Torsby eller i Värmland nominerar namn på ledamot
och ersättare. De personer som utses komlner sedan att representera inte bara sin egen
förening utan hela den grupp som föreningen tillhör, t.ex. syngruppen,
hörselskadegruppen etc.
Om det finns fler än en förening inom gruppen så ska de föreningarna mellan sig enas
om vilken/vilka personer de vill nominera.
I reglementet som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2011 fanns inga regler för den
händelse att föreningarna inte kommer överens.
Vi har nu en sådan situation, och därför behöver denna fråga regleras genom ett tillägg i
reglementet, dvs. vem som har rätt att besluta om vilken person som ska få bli ledamot
eller ersättare.
Dessutom behöver reglementet uppdateras i en punkt så att benämningen av de fem
grupperna blir mer i enlighet med gällande skrivningar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson, 2012-04-17
kommunstyrelsen 2012-05-07 § 61

Utdragsbestyrkande

t]J) \ L- 0+ -Du /

to

22(41)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

forts kf § 58, komplettering av reglemente för kommunala
tillgänglighets rådet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tillgänglighetsrådets reglemente, § 6 Rådets sammansättning, kompletteras med

följande punkt:
Om föreningarna inte kan komma överens om gemensamt förslag på ledamot och/eller
ersättare utser kommunstyrelsen ledamot och/eller ersättare bland de namn som
föreningarna nominerade. Detta gäller även vid fyllnadsval. Ledamoten/ersättaren väljs
för samma period som övriga ledamöter/ersättare.
2. Tillgängljghetsrådets reglemente, § 6 Rådets sammansättning, nuvarande lydelse
en ledamot och en ersättare från vardera följande fem grupper: synskada, hörselskada,
rörelsehinder och personer med psykisk funktionsnedsättning samt två ordinarie och två
ersättare från gruppen med personer med medicinska funktionsnedsättningar.
fl

ändras till

"en ledamot och en ersättare från vardera följande fyra grupper: personer med
synnedsättning, personer med hörselnedsättning, personer med rörelsenedsättning och
personer med psykisk funktionsnedsättning samt två ledamöter och två ersättare från
gruppen personer med medicinsk funktionsnedsättning.
3. Tillgänglighetsrådets reglemente får med ovan gjorda ändringar ett totalt innehåll
enligt bilaga.
.

Beslutet expedieras till
Gunilla Montan
Emelie Ollen

Justecarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 59

KST 2011/705

Svar på motion från (S) angående gång och
cykelväg från Kajshedens bostadsområde
Kommunfullmäktiges S-grupp har 2011-11-30 lämnat en motion som lyder;
"Kajshedens bostadsområde är det område som är beläget i nordväst ca 2 km från
centrum, det finns gång och cykelväg in till samhället, däremot saknas förbindelse
söderut mot de två stora mataffärerna Ica Toria och Coop (under uppbyggnad).
Om man som gående eller på cykel skall till Ica Toria och nya Coop så måste man ut på
E 45 och särskilt under dygnets mörka timmar känns det otryggt att vistas på vägen.
Hastigheten är 70 km på sträckan mellan Rondellen och förbi ÖShnarkskorset, lastbilar
som färdas norrut måste hålla den hastigheten för att ta sig upp för backen, kommer de
norrifrån så släpper de inte på gasen för att cyklister eller gångtrafikanter befinner sig på
vägrenen. Utan susar förbi så att man nästan dras med.
E 45 är mycket hårt trafikerad vissa delar på året, sportlov, jut påsk och
semesterperioden juni-augusti då är det inte riskfritt att beträda E 45 för gångtrafikanter
eller cyklister. Det skulle även bli en kortare och"säkrare" väg för skolbarnen som bor på
Sundbergsåsen och Kilåsområdet, som skall till Holmesskolan.
Därför föreslår vi nu att kommunens tekniska avdelning får i uppdrag att påverka
Trafikverket att i samband med den trafikutredning som Trafikverket nu gör beträffande
Östmarkskorset, alternativt hanteras inom utredningen av regional cykelplan utreder och
prioriterar möjligheten för en gång och cykelväg parallellt med E 45 med en bro över
Röjdälven fram till rca Toria".
Den föreslagna gång- och cykelvägen har redan angivits i det material som Torsby
kommun skickat över till Trafikverket för att planeras in i regional cykelplan, dessutom
har motionen lämnats över till Trafikverket vid möte om Bergebykorset och
Östmarkskorset, som hölls 2012-02-03. Samrådsmöte angående utformning av
Be~'gebykorset och ÖShnarkskorset hölls i Torsby bibliotek 2012-04-12.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2011-11-30
Tjänsteskrivelse av Områdeschef GV A Mikael Löfvenholm, 2012-04-04
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-04-16 § 46
Kommunstyrelsen 2012-05-07 § 60

Kommunfullmäktiges beslut
Motion från (S) angående gång och cykelväg från Kajshedens bostadsområde bifalls.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollen
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Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

KST 2012/323

§ 60

Josefin Eriksson (FP) avsäger sig uppdraget
som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Josefin Eriksson (FP) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden på grund av flytt från kOlmnunen.

Handlingar i ärendet
Josefin Erikssons avsägelse daterad 2012-05-15

Kommunfullmäktiges beslut
Josefin Eriksson entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
2. Val av ny ersättare tas upp vid nästa fullmäktigesammanträde.

1.

Beslutet expedieras till
Josefin Eriksson
Barn- och utbildningsnämnden
Lilian Olovsson
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 61

KST 2012/384

Redovisning av besvarade och obesvarade
motioner
Två gånger per år skall kommunstyrelsen redovisa de motioner som inte beretts färdigt.
Av redovisningen skall framgå förändringar mellan redovisningsperioderna.
Inför dagens fullmäktige finns 7 obesvarade motioner. Vid förra redovisningen som var i
oktober 2011 fanns 7 obesvarade motioner, fyra har tillkommit under perioden och 4 har
besvarats.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollen
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Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 62

KST 2012/385

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Två gånger per år redovisas besvarade och obesvarade medborgarförslag. Inför dagens
möte finns det fem obesvarade medborgarförslag.
Vid redovisningen i oktober 2011 fanns det sex obesvarade förslag. Sex har tillkOlmnit
under perioden och sju har besvarats.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 63

KST 2012/346

Motion från Karl-Erik Keck (MP) .. Miljömål för
Torsby kommun
Karl-Erik Ked( (MP) lämnar till dagens sammanträde en lTlOtion som lyder;
Vi vill att det utarbetas lokala miljömål för Torsby Kommun. Dessa tillsammans med
lämpliga styrdokument och en miljöansvarig person skall då leda kommunens
miljöarbete. Enligt vår mening återstår det mycket utvecklingsarbete innan vi är en
miljömedveten komrllun. Det är nu vi kan planera och verka för en hållbar framtid.

Bakgrund.
En miljömedveten kOlmnun är ett av våra huvudmål i Vision 2020.
Kommentar:
Om man är miljömedveten måste det väl ändå innebära att man erkänner behovet av ett
miljöarbete och är villig att jobba för en bättre miljö. Och att miljömedvetenheten finns i
hela kommunen - i den politiska organisationen, i förvaltningar, hos företagen, bland
allmänheten osv.
De 16 nationella miljömålen behöver konkretiseras och anpassas lokalt till Torsby
Kommuns miljömål, gärna i en moderniserad Miljöplan (finns en gmmnal sedan tidigt
90-tal).
Kommentar:
Så här säger SKL: "Miljömålen är en politisk utmaning från riksdagen till den lokala
nivån" dvs. riksdagen förväntar sig att ett omfattande miljömålsarbete skall utföras också
i kommunerna.
Någon kan kanske hävda att Torsby kommun har miljömål eftersom några slags
formuleringar finns med i översiktsplanen och i naturvårdsplanen. Men - det finns inget
smulat strukturerat och organiserat arbete med målen. Det finns inga framtagna
utgångsvärden på utsläpp mm, det finns nästan inga uppföljningsbara målformuleringar,
knappast några kontakter med andra aktörer i kOlmnunen osv.
Och dessutom är inga särskilda personalresurser avsatta för detta arbete. I de enkäter
som SKL gjort svarar kommun~änstemännen i landet att denna resursbrist, förutom
bristande politisk vilja, är stora hinder för miljömålsarbetet. Ett annat argument som hörs
inom kommunorganisationen är att man väl kan bedriva ett miljöarbete utan att ha lokal
miljömål. Ofta lyfts omlastningscentralen frmn som ett exempel men samtidigt har
konununen en energislukande skidtunnel (motsvarar hushållsel i 400 hushåll) och en
flygplats. Om sådant måste finnas i konununen så skulle man ju kunna kompensera för
detta genom andra energibesparande åtgärder mm. Så som Karlstad kommuns
resepolicy anger om kOlmnunens personal måste flyga. I Torsby är väl snarare
resepolicyn att man skall flyga.
Utdragsbestyrkande

28(41)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

forts kf § 63, motion från Karl-Erik Keck (MP) - miljömål för Torsby
kommun
Om kommunen skulle kunna redovisa att vi bedriver ett lokalt miljömålsarbete utan
fornmlerade mål som uppfyller riksdagens krav så håller väl det synsättet. Men ingen
kan väl, ännu i alla fall, påstå att Torsby kOlllinUn är en miljömedveten kOlllinun.
Detta bör också kombineras med en Energi-och klimatplan som vmje kOlllinUn måste ha.
Kommentar:
Vad vi förstår är Torsby den enda kommunen som inte har slutfört arbetet som
genomförts i samarbete med Region Värmlands Energikontor. En energiplan skall finnas
enligt lagen om kOlllil1Unal energiplanering.
Styrdokument bör sedan utarbetas så att olika förvalhungar kan sträva mot salmna mål.
Detta kan t.ex. beröra miljöriktig upphandling, miljöriktiga leasingbilar, bilpool, skötsel
av våra skogar, uppvärmning av våra fastigheter, vatten-och luftkvalite, utemiljöer,
naturinventeringar, trafikflöden, radonkartering, vindkraft, sophantering, biogas m.m. Ja
alla våra verksamheter måste innebära ett varligt och uthålligt resurs användande,
eftersom detta är centrala framtidsfrågor.
Det är också lämpligt att ha en person som är ansvarig för samordning av kOlmnunens
arbete med miljö-energi-och naturfrågor. Denna person bör tillika vara kommunens
kontaktperson i dessa frågor. De flesta kOlmnuner har en miljöstrateg på denna position.
En sådan ~änst är självfinansierad eftersom miljöarbete innebär inbesparade resurs- och
energikostnader samt möjlighet till samarbeten med andra kommuner och möjligheter till
att aktivt ansöka om statliga bidrag till detta.
Kommentarer:
Riksdagsbeslutet mm förutsätter att hela kommunen, företagare, föreningar, medborgare
mm skall engageras och att det är kOlmnunen som ansvara för att detta sker. Så att
miljömålsarbetet inte bara blir en intern kommunal angelägenhet. Vi hör ofta det sättet
att resonera kring miljömålsarbetet.
Med en kommun av Torsbys storlek så är det väl konstigt att det inte, förutom någon
strateg då, finns t ex en kommunekolog som kan jobba med naturvårdsfrågorna.
Ev. kan ett samarbete med t.ex. Slinne om en ~änst som miljöstrateg vara ett första steg i
rätt riktning."

Handlingar i ärendet
Motion från Karl-Erik Keck (MP) daterad 2012-05-29

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 63, motion från Karl-Erik Keck (MP) - miljömål för Torsby
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlänmas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet expedieras till
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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§ 64

KST 2012/386

Motion från Anders Wiss (M) - bildande av bolag
som långsiktigt arbetar med energifrågor
Anders Wiss (M) lämnar till dagens sammanträde en motion som lyder:
"Undertecknad framlägger om att Torsby KOlnmun bildar själv eller tillsammans med
andra aktörer i Nordvärmland ett bolag som långsiktigt arbetar med energifrågor, dvs
utvecklar system och samarbete för att producera och leverera energi i olika former till
energiförbrukare på marknaden. Detta är en väsentlig infrastrukturfråga för Torsby
kommuns fr81ntid".

Handlingar i ärendet
Motion från Anders Wiss (M) daterad 2012-06-25.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kOlmnunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollen
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§ 65

KST 2012/287

Medborgarförslag Turistbyrån Torsby kommun
Pieter Mans och Andreas Falke lämnar till dagens sanunanträde ett medborgarförslag
som lyder;
"Torsby kommun vill och måste växa. I Vision 2020 står det tydligt att vi vill förverkliga
drömmer i vår kommun. Som första huvudmål står:
• Torsby är en framgångsrik och ath'aktiv kOlmnun för invånare, företag och besökare
För detta behövs det bra support på olika sätt. Det låter säkert helt logiskt, att vi antar att
ett jätteviktigt instrument som möjliggör för besökare och näringsliv att förverkliga
drömmar, vara framgångsrik och attraktiv i vår fantastiska kommun, är en bra
fungerande turistbyrå och TUAB. Konstigt nog saknade vi all information om TUAB vid
ert sista möte, där till exempel alla andra kommunala bolag redovisade sin verksamhet
för år 2012. Därför vill vi idag fokusera och belysa turistbyrån.
Vi skriver på eget initiativ, men vi vet från kontakter med kollegor, att vår oro också
gäller för många andra företagare i kOlmnunen. Tyvärr saknas ett bra samarbetsforum för
företagarna, som vi faktiskt blev mer eller mindre lovad av TUAB i april 2011. Det är
därför viktigt att vi tar upp frågan. Det berör oss alla.
När vi läste i protokollet, att ni överväger lägger ner delar av turistverksamheten, blev vi
jätte oroliga. Vi och flera andra företagare, har sedan flera år tillbaka försökt föreslå enkla
förbättringar. Tyvärr har turistbyrån inte gjord någonting. I stället för att lägga ner delar
av servicen, hoppas vi, att ni kräver, att turistbyrån (och TUAB) uppnå tydliga mål och
ökad service till turister och näringsliv, allt enligt Vision 2020!
Enligt vår åsikt och erfarenhet, kan turistverksamheten förbättras med bara några enkla
första steg:

1. Öppettider anpassade till turister
Det betyder att fast personal jobbar under turist högsäsongen och har öppet när
turisterna kommer/är här. Att ha stängt, från torsdag före långfredag och hela Påsken till
exempel, låter helt absurd. Att fast personal tar semester under turist högsäsongen och
vikarier tar hand om jobbet, låter verkligen märkligt. Lika absurd är det, att ingen från
Torsby hjälper till i Sysslebäck vid sjukdom under högsäsongen och att man från
kOlmnunens sida väljer, att bara stänga dörren av Turistbyrån. Det var till exempel jätte
tråkigt att höra aven dansk medborgare, att det första och viktigaste ord på svenska som
han hade lärd sig var -stängd.
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forts kf § 65, medborgarförslag om turistbyrån i Torsby kommun
2. Egna initiativ
Produkter och ljänster från Turistbyrån kan utvecklas, men det krävs initiativ och
engagemang. En bok, vi företagare själv initierade och betalade för, innehållande
information om rundvandringar i Värmland, är jätte populärt. Varför initiera turistbyrån
till exempel inte en beskrivning av cykelturer eller funderar över hur man kan använda
sig mera av media i alla dess former?
3. Försäljning med provision
När turister är intresserade av vår omgivning, måste vi göra allt som är möjligt att
behålla dom här. Turistbyrån har en mycket viktigt del i detta. Att tillgodose turistens
önskemål och organisera rätt paket skräddarsydd för gästerna, borde vara en
självklarhet. Naturligtvis skall dom ta provision för det. Detta kan låta självklart, men i
Torsby kommun får turisterna från turistbyrån bara ett telefonnummer och får ordna all
själv.
4. Bättre informationsutbyte
Är alla väl informerade, är det enklare att anpassa sin verksamhet och marknadsföra och
sälja helheten. Då finns det också möjlighet att göra förbättringar O1n man ser att något
skulle fattas.
5. Tydliga mål
När turistbyrån redovisar sin verksamhet och ger sig själv komplimanger utan
"anledning och bevis", ber vi er om att ni inte bara godtar och är nöjda, utan att ni
verkligen stämmer av hur allt ligger till. Från Torsby kommun saknar vi tydliga
indikationer om mål och krav, om vad ni vill att turistbyrån skall uppnå. Det är ett
faktum, att man först efter en analys av resultatet kan ta beslut om och i vilken
utsträckning verksamheten, mål eller insats behöver ändras.
Förslagen att försämra servicen för våra turister är med vår optik helt emot kommunens
egna mål. Mål som är explicit skriven i Vision 2020, så som vi tidigare påtalade. Det
verkar vara 'fem i tolv' nu, därför ringer vi i väckarklockan. Vi hoppas, att ni tar detta
brev på yttersta allvar och funderar över, vilket ansvar som vilar på era,
Kommunfullmäktige ledamöters, axlar. Därefter ber vi er om att ni, i ert ämbetets kraft,
agera kraftfullt för att Turistverksamheten skall kunna återhämta sig och kan bÖlja
blomstra igen.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollen
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§ 66

KST 2012/303

Medborgarförslag - Rovdjur i Torsby kommun
Leif Halvarsson lämnar till dagens sammanträde ett medborgarförslag som lyder;
"2005 togs ett beslut om remissvar till Länsstyrelsen om förvaltningsplan av de stora
rovdjuren 2005 till 2008. Har inte hittat svaret.

Kommunen tog 2007 ett beslut beträffande en enkätundersökning om rovdjur att denna
inte skulle genomföras p.g.a. rovdjursfrågan ligger utanför kommunens ansvarsområde,
det är staten med sina olika organ som har ansvar för rovdjurspolitiken i Sverige.
Har letat men inte hittat några andra beslut som är tagna vad gäller förvaltning av
rovdjuren i Torsby Kommun.
Idag finns 10, 11 om man räknar med Gårdsjöreviret som är ett gränsrevir, "kända"
vargrevir i Torsby KOlmnun av totalt 17 i Värmland, dessutom 2 st. på gränsen mot
Norge. Sen finns nahuligtvis ett antal okända.
Är detta en utveckling som ledningen i Torsby Konunun vill ha? Jag vet med stor
säkerhet att flertalet på landsbygden inte vill ha det så. Det talas ju ofta om en "Levande
landsbygd". Detta är en utveckling som går rakt emot den värderingen. Tyvärr förstör
denna anhopning rovdjur de möjligheter som vi tidigare haft med jakt och rekreation i
skogen.
Jakt med löshund som vi bedrivit sen urminnes tider kOlmner att försvinna helt, även de
bytesdjur som vi har gemensamt med vargen kommer på sikt att försvinna. Med ökat
antal kommer också rovdjuren närmare befolkningen. På flera ställen i Sverige vågar inte
föräldrar ha sina barn ute utan bevakning, kan inte ha sina hundar lösa på gården,
tamboskap dödas. Detta är naturligtvis problem som alla känner till, och som
förhoppningsvis Torsbys konununledning inte vill ha.
Problemen har blivit så stort att det i nuläget inte enbart rör sig om en förvaltningsplan
för rovdjur som staten är ansvarig för, det har gått så långt att livskvalih~n på
landsbygden försämras så radikalt att konununen måste arbeta aktivt för att lösa de
problem som redan finns idag och kommer att förvärras om utvecklingen fortsätter.
Jag vill att Torsby Kommun fastställer ett mål onl antal revir i kommunen, en nivå som
gör att vi åter kan se positivt på framtiden och den verksamhet som bedrivs på
landsbygden, det är inte bara jakt, det gäller också husdjur, tamboskap m.m. Ett mål som
kommunen aktivt arbetar med för att uppnå.

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 66, medborgarförslag om rovdjur i Torsby kommun
Vissa kommuner i Sverige har tagit beslut om noll vision vad gäller varg, om det är rätt
eller fel antal kan jag inte uttala mig om. Det bevisar i alla fall att de har insett problemen
och att det inte går att luta sig bakåt och hoppas på statens förvaltningsplan, och
dessutom att kommuner kan ha en egen förvaltningsplan.
Hoppas nu att Torsby Kommuns ledning aktivt tar tag i problemet och inte hänvisar till
att det är statens ansvar.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2012-05-04
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollen
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§ 67

KST 2012/320

Medborgarförslag; Plantera ett Barnens Träd
Irmgard Henriksson lämnar till dagens smmnanträde ett medborgarförslag som lyder;
"Det finns en man som heter Jonas Paulsson och som är initiativtagare till något som
heter Barnens Träd för barns rättigheter vilket innebär:
Alla barn har rätt till en värdig barndom.
Alla barn ska få känna trygghet och ha möjlighet till en god uppväxt och ett gott liv enl.
barnkonventionen.
Tanken är att alla kOlmnuner ska låta plantera ett träd. Jag känner till dags dato till 14
kommuner som planterat ett träd. Dock ingen kommun i Värmland ännu. Jag har lovat
att ta reda på om Torsby kommun är intresserade. Trädet brukar plmlteras vid en
förskola/skola. Media kan bjudas in och barnen brukar bjudas på saft och bullar.
Enl. Jonas Paulsson ligger kostnaden för ett träd på ca 1 000 - 8 000 kr SaInt runt 900 kr
för skylt. Kommunen står för kostnaden för trädet och parkförvaltningen för skötsel.
Jonas Paulsson tror att man kan locka företag/stora matbutiker till att sponsra.
Så min fråga är - finns det intresse hos Torsby kommun att plantera ett barnens träd"?

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2012-05-15
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kOlmnunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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KST 2012/354

§ 68

Medborgarförslag - Senarelägg vägrensslåttern i
Torsby kommun till i slutet av augusti, början av
september
Curth Åsberg lämnar till dagens sammanträde ett medborgarförslag som lyder;
"Jag föreslår senareläggning av vägrensslåtern i kommunen.
Låt blommor och växter fröa av sig. Våra mer och mer sällsynta bin borde få sköta
pollineringen i lugn och ro. Många blOlmnor behövs till att klä våra midsommarstänger,
vår blOlmnande bygd ger våra besökare ett större utbyte av besöket hos oss. Senarelägg
slåttern till slutet augusti-september. Det är bra med mångfald, inte bara av pizzerior.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2012-07-07

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kOlmnunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollen
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§ 69

KST 2012/297

Bokslut för Värmlands Vårdförbund
Värmlands läns Vårdförbund är ett kommunalförbund bildat av samtliga 16 kommuner i
Värmland. Förbundets verksamhet består av Flöjten, akut och utredningshem för barn,
Beroendecentrum, ett hem med beroende- och missbruksvård samt SKL-projektet
"Kunskap till praktik".
Värmlands läns vårdförbund har upprättat årsredovisning för 2011. Revisorerna har
avlämnat revisionsberättelse och tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet
samt att kommunalförbundets årsredovisning godkänns.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelse år 2011 för Värmlands läns vårdförbund den 4 april 2012.
Värmlands läns vårdförbunds protokoll den 30 mars 2012.
Värmlands läns vårdförbunds årsredovisning för år 20]].

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Värmlands läns vårdförbund och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år
2011.
Årsredovisningen för år 2011 godkänns.

Beslutet expedieras till
Värmlands läns Vårdförbund

Utdragsbestyrkande
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§70

KST2011/186

Arsredovisning för Fryksdalens
samordningsförbund 2011
De samverkande parterna i samordningsförbundet är Arbetsförmedlingen,
försäkringskassan, Landstinget i Värmland Torsby kommun, Kils kommun och Sunne
kommun. Målsättningen är att samordna rehabiliteringsinsatser så att deltagarnas
förmåga att klara förvärvsarbete eller studier ökar.
Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för årsbokslutet 2011 och tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning och revisionsberättelse för Fryksdalens Samordningsförbund

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Styrelsen för Fryksdalens Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet
Årsredovisningen 2011 för Fryksdalens Samordningsförbund godkänns.

Beslutet expedieras till
Fryksdalens samordningsförbund

IU"m"b"!'''"d,
'l0 \ L-lY\--\)(,

/

lD

l

39(41)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-06-25

§ 71

KST 2012/197

Revisionsrapport - granskning av kommunens
engagemang i Valbergsområdet
Deloitte AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens engagemang i
Valbergsområde. Efter granskningen har det lämnats ett antal synpunkter som vi vill
härmed kommentera:

Kommunfullmäktiges beslut
Revisorernas rapport tillsammans med konununens svar har delgetts
kommunfulhnäktiges ledamöter och ersättare. Ärendet läggs därmed till handlingarna.
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§ 72

KST 2012/125

Revisionsrapport; Rapport avseende
granskning av projekt inom teknikområdet i
Torsby kommun
På uppdrag av kommunrevisorema har Deloitte AB genomfört en granskning av projekt
inom teknikområdet i Torsby kommun. Detta har föranlett ett antal påpekanden som vi
härmed vill bemöta och besvara.

Kommunfullmäktiges beslut
Revisorernas rapport tillsammans med kommunens svar har delgetts
kOlmnunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Ärendet läggs därmed till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 73

KST 2012/198

Revisionsrapport - granskning av
omsorgs nämnden
På uppdrag av konununrevisorerna har Deloitte AB genomfört en granskning av
omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Revisorernas rapport tillsammans med kOlmnunens svar har delgetts
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Ärendet läggs därmed till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

