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§ 58 Kulturskolans elever underhåller
Dnr KST 2014/96

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan och dess ledare
Michael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, ska varje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.
Vid dagens sammanträde lyssnar vi till Johannes Bonander som spelar
Värmlandsvisan.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för framförandet.
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§ 59 Information om SOLARdays
Dnr KST 2014/433

Sammanfattning av ärendet
Bosse Ottosson, energi- och klirnatrådgivare samt Bengt Larsson, lantbruksutvecklare,
från Säffle kommun informerar.
Informationen handlar om effektivare användning av energi, reducering av
värmeförluster, hur vi nyttjar energin vi har idag på ett bra sätt och alternativ energi.
Vidare informerar de om hur vi kan använda solenergi.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur
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§ 60 Information om Torsby kommuns miljömål
Dnr KST 2014/68

Sammanfattning av ärendet
Tina Näslund, miljösh'ateg/energi-klimatrådgivare i Torsby kommun, informerar om
kommunens arbete med miljömål.
Arbetet utgår från de 16 nationella miljömålen som finns. Regionalt pågår ett arbete
med en handbok, en Klimat- och energi strategi samt ett Värmländskt miljömålsarbete.
Kommunen kommer att utgå från dessa arbeten när vi konkretiserar våra mål.
Det pågår nu en arbetsprocess för att ta fram lokala mål.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§ 61 Information om studieresa till Italien
Dnr KST 2014/434

Sammanfattning av ärendet
Jasmina Henriksson och Elin Pedersen informerar om en studieresa till Italien
tillsammans med Sunne och Munkfors kommuner, en resa som genomförts i ev
projektet.
Jasmina och Elin berättar om det arbetet som bedrivs med ungdomar i området runt
Bologna. En region som är känd för sitt arbete med ungdomar. Ungdomarna arbetar
bl.a. med återanvändning av returmaterial, hantering av klotterproblem, volontärer
samt hemsida för ungdomar.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden tillkommer:
1. Svar på interpellation angående uppföljning och utvärdering av marknadsföring
2. Upphävande av del av Byggnadsplan Djäkneiiden
3. Detaljplan för delar av Multtjärn
4. Motion angående miljöarbetet i Torsby kommun
5. Motion säkra trafikmiljön vid korsningen TingshusgatanNitsandsvägen
6. Motion om idrottsgymnasium för Crosscart

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ovanstående tillägg till dagens föredragningslista.

sid 8

Torsby kommun

sid g

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-05-19

§ 63 Aterrapport om samverkan kring barn och
unga med psykisk ohälsa
Dnr KST 2013/237

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland
och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö,
Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle och Åljäng genomfört en
gemensam granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa i
Värmland. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit
sammanhållande för projektet. KPMG har genomfört granskningen på uppdrag av
revisorerna.
Granskningens syfte har varit att bedöma om Landstinget i Värmland och
kommunerna, utifrån sina respektive ansvar och uppdrag, har inrättat ändamålsenliga
arbets- och samverkansformer samt rutiner för informations överföring för att kunna
tillgodose barn och ungas behov av psykiatrisk vård, omsorg och stöd. Granskningen
har visat att det finns behov av att utveckla samverkan inom och mellan Landstinget i
Värmland och kommunerna för att säkerställa goda och jämlika insatser för barn och
ungdomar i Värmland med psykisk ohälsa. Olika initiativ har tagits för att utveckla
samarbetet men framgången har hittills varit liten. Samverkan i individ ärenden kan
många gånger fungera bra men det bygger då snarare på kompetens och relationer hos
enskilda medarbetare i kommunerna och landstinget än en ändamålsenlig struktur för
samverkan.
Granskningen har visat att det i länet finns en upparbetad struktur för samverkan men
att denna bör förbättras inom framför allt följande områden: Arbetet med att
åstadkomma gemensamma utgångspunkter mellan huvudmännen för en första linjens
vård avseende barn och unga med psykisk ohälsa bör påskyndas. Med första linjen
avses den funktion som först möter barn eller unga med problem. Arbetet bör
struktureras med en tydlig koppling till den politiska nivån och bedrivas gemensamt
mellan huvudaktörerna. Huvudmännen bör inledningsvis definiera sitt eget ansvar
och sin egen roll innan former för samverkan utarbetas.

Utdragsbestyrkande
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Utgångspunkten bör vara att huvudmännens insatser följer en röd tråd över
åldersgränserna.
Uppdrag, roller och ansvar för samverkansorganisationen i länet bör ses över, så att
den formella beslutsformen i korrununerna och landstinget kan ta ett reellt ansvar för
styrning och intern kontroll avseende samverkan.
Gemensamma styrdokument avseende samverkan mellan och inom huvudmännen
bör ses över med inriktning att uppnå bättre förankring och delaktighet från
verksarnhetsföreträdare. Översynen bör också säkerställa överensstärrunelse mellan
styrdokumenten. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn- och utbildning
snämnden och socialnämnden ett uppdrag och på dagens sammanträde informerar
skolchef Ulf Blomquist om arbetet kring samverkan om barn och ungas psykiska
ohälsa. En styrgrupp bestående av skolchef Ulf Blomquist, socialchef Ulf Johansson
och biträdande socialchef Felicia Weinberg och en arbetsgrupp bestående av bl.a.
kuratorer, socialsekreterare, hemterapeut, rektorer och skolsköterskor skall tillsättas.
En viktig del är att det sker en utvärdering av samarbetet mellan barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden. Farniljecentralen kommer att få en
betydelsefull roll i detta arbete.

Handlingar i ärendet
Rapport - samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-08-29.
Kommunstyrelsen 2014-05-05

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom svaret till revisorerna avseende granskning av
huvudmännens samverkan om barn och unga med psykisk ohälsa.

Utdragsbestyrkande
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§ 64 Värmlands läns vårdförbund bokslut 2013
Dnr KST 2014/386

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns vårdförbund sänder bokslutshandlingar för behandling och
ställningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkommunernas
fullmäktigeförsamlingar.

Handlingar i ärendet
Bokslut 2013 från Värmlands läns Vårdförbund

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och ger Värmlands läns
vårdförbund ansvarsfrihet för år 2013.

Beslutet skickas till
Värmlands läns vårdförbund

Utdragsbestyrkande
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§ 65 Val till stiftelsen Sonessons minne
Dnr KST 2012/525

Sammanfattning av ärendet
Bengt Sonesson har testamenterat två skogsfastigheter, Osebol1:6 och 1:8 till
Klarälvdalens folkhögskola. Folkhögskolan har Region Värmland som huvudman och
huvudmannen får inte äga fastigheter enligt regionförordningen, därför tvingas
Region Värmland avstå från arvet. Region Värmland har varit i kontakt med Torsby
kommun för att höra om kommunen var intresserad av att motta arvet.
Torsby kommun har nu fått klartecken till att kommunen godkänns som
testamentesmottagare, men det förutsätter att en stiftelse inrättas för att ansvara för
förvaltning av egendomen. Till denna stiftelse behöver tre ledamöter och en revisor
utses.
Valberedningen föreslår
Till ledamöter utses:
Anna-Lena Carlsson (m) tillika sammankallande
Dag Nyström (c)
Birgit Dahlgren (s)
Till revisor utses:
Monica Ohlsson (c)

Handlingar i ärendet
Bengt Sonessons testamente.
Korrununstyrelsen 2014-04-07 § 61
Kommunfullmäktiges valberedning protokoll

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner valberedningens förslag på ledamöter.

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till
De valda
Rune Mattsson
Kristel Pärlin

Utdragsbestyrkande
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§ 66 Taxor miljöbalkens och
livsmedelslagstiftningens område 2015
Dnr KST 2014/285

Sammanfattning av ärendet
Taxan för rniljö-, bygg- och räddningsnämndens livsmedelskontroll ändrades senast
genom fullmäktiges beslut 2013 -12-16, § 167 och taxan för tillsyn enligt miljöbalken
ändrades senast 2013-12-16, § 168.
Den senare taxan ändrades bl. a. p.g.a. ändringar genom den nya rniljöprövnings
förordningen vad avser de olika verksamheternas kodbeteckningar.
Sedan dess har SKL utkommit med ett förslag till taxa. Det finns fortfarande ändringar
som bör göras p.g.a. den nya lagstiftningen. Ändringarna är av mer redaktionell
karaktär och påverkar inte de olika verksamheternas klassificering eller den avgift de
skall betala.

Handlingar i ärendet
Protokoll rniljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-27 § 46
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område inom Torsby kommun
Kommunstyrelsen 2014-05-05 § 85

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Taxan för rniljö-, bygg- och räddningsnämndens livsmedelskontroll som antogs av
kommunfullmäktige 2013-12-16, § 167 ska gälla även inför 2015.
2. Taxan för rniljö-, bygg- och räddningsnämndens tillsyn enligt rniljöbalken som
antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16, § 168 ska gälla även inför 2015.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får rätten att göra de ändringar av redaktionell
karaktär som behövs p.g.a. ändringar genom den nya rniljöprövningsförordningen.

Torsby kommun

sid 15

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-05-19

Beslutet skickas till
Miljö, bygg och räddningsnämnden
EkononliavdehUngen

Uldragsbeslyrkande
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§ 67 Taxor räddningstjänsten 2015
Dnr KST 2014/283

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen vill få en samlad bild av samtliga taxor inom de olika
förvaltningarna i kommunen. Alla taxorna skall överlämnas till kommunfullmäktige
varje år oavsett ändringar i taxorna eller inte.

Handlingar i ärendet
Taxor räddningsijänsten, MBR 2014-03-27 § 44
Kommunstyrelsen 2014-05-05 § 86

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller korrununstyrelsens förslag att antagna taxor enligt bilaga
lämnas oförändrade till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Räddningsijänsten
Ekonomiavdelningen

Uldragsbeslyrkande
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§ 68 Taxor sotnings- och brandskyddskontroll
2015
Dnr KST 2014/282

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Torsby kommun beslutade 2006-04-27, § 27 att sotningsindex
skulle tillämpas för taxorna avseende sotning, brandskyddskontroll samt årsarvode till
skorstensfejarmästaren.
Dåvarande räddningsnämnden skulle varje år få besluta att ändra sotningstaxan, taxan
för brandskydd samt arvodet till skorstensfejarmästaren med den procentsats som
anges i det cenh'alt publicerade sotningsindexet.
I samband med hopslagningen av räddningsnämnden med miljö- och bygg-nämnden
åligger det därför miljö- bygg och räddningsnämnden att besluta om ändringen.
Sveriges Kommuner och Landsting meddelade i cirkulär 14:11 daterat 2014-03-14 att
sotningsindex för 2014 ska vara 1,74 % för de kommuner som tillämpar sotningsindex.
Då fjolårets indexhöjning har gällt fr.o.m. 2013-07-01 har denna procentsats räknats om
av SKL vilket innebär att för kommuner som höjde indexet vid denna tidpunkt
kommer höjningen istället att uppgå till 1,08 %.
Sotnings- och brandskyddskontrolltaxorna samt arvodet till skorstensfejarmästaren
har med anledning av detta uppräknats med 1,08 % och förslås att gälla från och med
2014-04-01 till dess att index för nästa år meddelas.
Det nya timpriset för sotning ligger nu på 420:50 kronor och det nya timpriset för
brandskyddskontroll på 656 kronor.
Det nya årsarvodet till skorstensfejarmästaren för denna period ligger på 33 056 kronor
vilket är en höjning med 353 kronor.

Justerarens signatur
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Handlingar i ärendet
Cirkulär 14:11 från SKL
Kommunstyrelsen 2014-05-05 § 87

Kommunfullmäktiges beslut
1. Sotningstaxa respektive brandskyddskontroll ändras med 1,08 % enligt

sotningsindex. Detta innebär att timtaxan för sotning baseras på en timkostnad av
420:50 kronor och taxan för brandskyddskontroll på en timkostnad på 656 kronor.
2. Årsarvodet till skorstensfejarmästaren höjs samtidigt enligt index till 33 056 kronor.
3. De taxorna ska gälla från och med 2014-07-01 till dess att nytt index för nästa år
inkommer från SKL.

Beslutet skickas till
Räddnings~änsten

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 69 Svar på interpellation angående Torsby
herrgård
Dnr KST 2014/162

Sammanfattning av ärendet
Bengt Berg (v) har, i en interpellation i kommunfullmäktige den 17 februari 2014, ställt
ett antal frågor kring herrgårdsområdet i Torsby centrum. Han undrar bl. a:
Vilket är läget i dag, det vill säga vilka är planerna för området?
Vem är det som skall fatta avgörande beslut?
Hur kommer kommuninnevånarnas möjligheter till inflytande att se ut?
Ann-Katrin Järåsen svarar:
Herrgårdsområdet är, precis som Bengt Berg skriver i sin interpellation, ett vackert och
intressant område mitt i hjärtat av Torsby. Av den anledningen har kommunledningen
sett det angeläget att samla in ideer från kommuninnevånarna kring hur man vill att
området ska användas. Miljö- och byggkontoret samt TUAB har varit samordnare i
detta arbete.
Nu är det dags att gå vidare och ett första steg är att miljö- och byggförvaltningen
jobbar fram ett programförslag för området med dessa ideer som grund. Man räknar
med att ha det klart innan sommaren och kallelse till samråd kommer att finnas i
Torsby bladet och på vår hemsida.
Det finns för närvarande inga långtgående planer för hur själva Herrgården ska
användas när Finnskogscentrum flyttat till Lekvattnet. Det är angeläget att processen
med programsamråd etc. kan pågå i lugn och ro innan några avgörande beslut tas
kring Herrgårdsbyggnaden. I avvaktan på detta planerar tekniska avdelningen att
hyra ut byggnaden till kontorslokaler för Miroi. Avtalstiden är på 1 (ett) år med tre
månaders uppsägning och man beräknar att företaget kan få tillträde under juni
månad.
Genom att Miroi var beredda att omgående lämna nuvarande lokaler vid Stjerneskolan
har det varit möjligt att ställa dessa lokaler till förfogande för annan verksamhet, med
brådskande behov, inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Justerarens signatur
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Bengt Berg (v) tackar för svaret.

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2014-02-17
Kommunfullmäktige
Svar på interpellationen daterad 2014-04-08

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Bengt Berg
Ann-Margreth Edberg

Utdragsbestyrkande
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§ 70 Svar på interpellation om uppföljning och
utvärdering av marknadsföring
Dnr KST 2014/345

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson har i en interpellation i kommunfullmäktige ställt ett antal frågor om
uppföljning och utvärdering av marknadsföring.

Han frågar:
1. Redovisas någon uppföljning och utvärdering av Torsby Kommuns köpta
marknadsföring?
2. Om ja, på vilket sätt sker redovisningen?
3. Om nej, varför har inte Torsby Kommun någon kontroll över hur satsningarna sker
när det gäller marknadsföring?
4. Anser Du att Torsby Kommun i nuläget använder skattebetalarnas pengar på ett bra
sätt när det gäller kommunens köpta marknadsföring?
Ann-Katrin Järåsen svarar:
1. Redovisas någon uppföljning och utvärdering av Torsby Kommuns köpta
marknadsföring?
Ja! Kommunchefen redovisade varumärkesmätningarna för Västra Götaland,
Värmland, Dalarna, Hedmark, Aker samt Oslo vid KSAU 2014- 03-12. Dessa
mätningar ska ske kontinuerligt enligt framtagen kommunikationsplan för
varumärket Torsby.
2. Om ja, på vilket sätt sker redovisningen?
Det finns en för kommunen framtagen kommunikationsplan för varumärket
Torsby, vilken är framtagen utifrån Kommunfullmäktiges antagna "Vision och
mål 2020" . Av kommunikationsplanen framgår varför och hur
marknadsföringen ska ske, samt hur effekterna ska mätas och följas upp.
Varför: Kommunikationsinsatserna ska bidra till att Torsby uppfyller den
övergripande visionen, se ("Vision och mål 2020"). Kommunikationsinsatserna
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ska stärka Torsby genom att synliggöra och profilera Torsby som varumärke i
olika sammanhang.
Hur: Varumärkesprofiliering, Platsmarknadsföring, Produktmarknadsföring ,
se kommunikationsplanen.
Kommunen har i syfte att samordna kommunikation och marknadsföring på
ett effektivt sätt genomfört en kartläggning av tidigare genomförda, och nu
aktuella marknadsföringsåtgärder. Under våren 2013 och v åren 2014
genomfördes två likvärdiga kännedomsmätningaT om Torsbys främsta
reseanledningar och besöksrnål (området Torsby kommuns USP:ar, Uniqu
Selling Points). Varumärket Torsby utgörs av USP:arna. En kännedoms
undersökning gjordes i Sverige (Värmland, Västra Götaland och Dalarna) och
en i Norge (Akershus-, Oslo- och Hedmarks fylken). Dessa två mätningar
kommer att i likvärdigt format följas upp genom att återigen genomföra dem,
år 2016, 2018 och 2020 enligt kommunikationsplanen.
3. 

4. Anser Du att Torsby Kommun i nuläget använder skattebetalarnas pengar på ett bra
sätt när det gäller kommunens köpta marknadsföring?
Ja. Vi behöver fortsätta att profilera oss i konkurrensen med övriga kommuner
och regioner. Konkurrensen är idag knivskarp och det måste ständigt
framhållas att Torsby är en offensiv kommun att leva och verka i. " Syns man
inte, så finns man inte" är ett korrekt uttryck i sammanhanget.
Gustav Olsson (m) tackar för svaret.

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2014-04-22
Svar på interpellation 2014-05-19

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Gustav Olsson
Ann-Margreth Edberg
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§ 71 Svar på motion beträffande
bolagstämmorna i Torsby kommuns helägda
aktiebolag
Dnr KST 2013/587

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) lämnade 2013-09-19 en motion som lyder:
"Torsby kommuns helägda aktiebolag Torsby Förvaltnings AB och dess dotterbolag
håller sina bolagsstämmor före 1 juli vatje år. Detta brukar ske vid ett och samma
tillfälle.
På bolagsstämman kontrollerar ägarna att bolagets verksamhet stämmer överens med
bolagsordningen, ägardirektiv och den målsättning som satts upp. Ägarna tillskjuter
resurser vid behov och eventuellt kräver avkastning på de satsade resurserna.
Bolagsstämman tar även beslut om styrelsens sammansättning.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar om att utse tre
ledamöter från fullmäktige att representera vid bolagsstämman. Syftet med detta är att
ge flera av de valda kommunfullmäktigeledamöterna insyn, insikt och erfarenhet om
den värld och vilka förutsättningar som de olika bolagen lever och verkar i."
Svar på motionen: Torsby kommun äger andelar i bolagen T~rsby Förvaltnings AB
(moderbolag, 100 % ägarandel), Torsby Bostäder AB (100 % ägarandel), Torsby
Flygplats AB (100 % ägarandel) och Fritid i Nordvärmland AB (80,3 % ägarandel).
Vid en bolagsstämma i något av bolagen måste ägaren vara representerad för att beslut
ska kunna fattas. Fullmäktige har utsett en ägarrepresentant som ska vara den som
röstar på bolagsstämman.
Samtliga frågor som formellt ska beslutas på en bolagsstämma behandlas av
kommunfullmäktige. Det kan vara både frågor om bolagsordning och
styrelseledamöter men även årsstämmans beslut om fastställande av resultat- och
balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet. Fullmäktiges ledamöter har därigenom
möjlighet att få all information som behövs för att kunna fatta ett beslut.
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Bolagens årsredovisningar delges fullmäktige och de verkställande direktörerna
brukar vanligtvis finnas på plats och informera om verksamheten.
Fullmäktiges beslut i dessa frågor är det beslut som ägarrepresentanten ska följa vid
bolagsstämman, något annat mandat har inte ägaren gett. Bolagsstämman blir därrned
bara en formalitet då det är i fullmäktigeförsamlingen frågorna avgörs.
Motionärens syfte att fler av ge flera av de valda kommunfullmäktigeledamöterna
insyn, insikt och erfarenhet om den värld och vilka förutsättningar som de olika
bolagen lever och verkar i är lovvärd men detta kan lösas på andra sätt.
I styrelsen för bolagen sitter nästan uteslutande politiskt valda ledamöter och i
partigrupper kan med fördel bolagens verksamheter diskuteras. Fullmäktiges
ledamöter är också alltid välkomna att vända sig direkt till de tjänstemän som arbetar i
och med de kommunala bolagen för att informera sig om verksamheten och de villkor
de verkar under.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2013-09-09
Konununstyrelsen 2014-05-05 § 78

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutet skickas till
Anders Wiss
Mikael Westin
Ann-Margreth Edberg

signatur
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§ 72 Svar på motion beträffande Torsby Energi
Dnr KST 2013/636

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) lämnade 2013-09-19 en motion som lyder:
"Torsby kommun är en stor energiförbrukare. Säkerställa framtidens behov av energi
är angeläget för att kunna utföra kommunens kärnverksamhet enligt medborgarnas
önskemål. Energi köps från flera leverantörer med olika produktionsformer samt
leveranssätt. Det arbetas idag med vattenkraft, vindkraft, solenergi, eldning,
fjärrvärme, pellets m .m. Hur framtidens energi framställs och levereras vet vi litet om.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar att långsiktigt skaffa
sig rådighet över energi, produktion och leveransformer i hela kommunen. Det gäller
även att arbeta med energisparåtgärder på olika sätt. Detta arbete med Torsby Energi
kan ske i egen regi eller i samarbete med andra intressenter."
Svar på motionen:
Bakgrund: Torsby kommun har genom dåvarande dotterbolaget AB Torsby Värme
tidigare varit en producent av energi i kommunen. I Torsby och i Stöllet fanns
fjärrvärmeanläggningar. Efter beslut i kommunfullmäktige år 1999 och 2000 överläts
dessa anläggningar till bolaget Gullspång Värme AB (som senare blev Birka Värme AB
och numera heter Värmevärden). Birka Värme AB byggde ut fjärrvännenätet och både
kommunala och privata fastighetsägare kunde anslutas vilket innebar en klar
rniljövinst.
Överskottet från försäljningen, 5,9 mkr, användes till att lösa en del av kommunens
pensionsskuld.
Nuvarande simatian: De kommunala verksamheterna är stora förbrukare av energi
och precis som motionären skriver produceras den på olika sätt. Såväl fjärrvärme,
direktverkande el och oljeeldning förekommer.
Torsby kommun har sedan 2011 arbetat med det stora energisparprojektet EPC,
Energy Performance Contracting, där en rad åtgärder genomförts för att minska
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energiförbrukningen i de av kommunen ägda fastigheterna. Projektet slutförs under
våren 2014 och vi kan redan nu se en minskad energikonsumtion.
Parallellt med detta har kommunen också tillsammans med en privat aktör byggt en
fjärrvärmeanläggning i Sysslebäck. Genom denna anläggning har oljeberoendet kunnat
minskas för såväl kommunala fastigheter som för de privata fastighetsägare som haft
möjlighet att ansluta sig till anläggningen.
Torsby kommun övertog 2010 ett mindre fjärrvärmeverk i Östmark som försörjer de
kommunala fastigheterna och ett mindre antal privata fastigheter med värme i
Östmark.
Torsby kommun är således i dag en av aktörerna på energimarknaden i kommunen
men att därifrån ta steget till att långsiktigt skaffa sig rådighet över energi
produktionen enligt motionärens intentioner är förenat med stora kostnader.
Även om kommunen och dess bolag är stora energikunder så har kommunen ekonomi
i dag stora skulder i form av banklån och pensionsskulder. Befolkningsminskningen
får till följd att skatteintäkterna minskar och verksamheterna måste då ständigt se över
hur de kan effektivisera sina processer för att anpassa sig till en minskad efterfrågan.
Att i detta läge lägga resurser, både personal- och driftmedel, på något som inte tillhör
kärnverksamheten är ytterst riskabelt.
För att få en ekonomi i Torsby Energi krävs en större leveransvolym än vad en
krympande kommun som Torsby kan erbjuda.
I stället bör kommunen fortsätta att arbeta med olika energisparlösningar för att
minska energibehovet. Att minska oljeberoendet innebär både miljömässiga och
ekonomiska besparingar.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2013-09-19
Kommunstyrelsen 2014-05-05 § 79

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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Beslutet skickas till
Anders Wiss
Mikael Westin
Ann-Margreth Edberg
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§ 73 Svar på motion beträffande Torsby
Ind ustrifastig heter
Dnr KST 2013/586

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) lämnade 2013-09-19 en motion beträffande bildande av ett nytt bolag
- Torsby industrifastigheter AB som lyder:
"Torsby Förvaltning AB äger idag tre dotterbolag. Torsby Förvaltning AB har ett latent
krav på en aktieutdelning om ca 30 miljoner kronor från ett av sina dotterbolag.
Ca 25 miljoner av detta kapital borde kunna avsättas för att bilda ett nytt bolag som
heter Torsby Industrifastigheter AB (ub). Denna investering med ett helägt
fastighetsbolag säkerställer en god långsiktig utveckling inom Torsby kommun.
Undertecknad motionerar om
- att kommunfullmäktige beslutar att ge Torsby Förvaltning AB direktiv om att snarast
bilda det fjärde dotterbolaget Torsby Industrifastigheter AB med att tillräckligt stort
al<tiekapital.
- att Torsby Förvaltning AB formulerar och beslutar om såväl bolagsordning som
ägardirektiv till det nya dotterbolaget så att det nya dotterbolaget kan agera fritt och
självständigt för en god långsiktig samhällsutveckling i hela kommunen.
Grundläggande affärsiden för Torsby Industrifastigheter AB (ub) bör vara att bolaget
skall kunna projektera, bygga, äga, förvalta, försälja fast egendom och däJ:med
lilmande verksamhet.
- att Torsby industrifastigheter AB skall i enlighet med de andra dotterbolagen ha 5
ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter i bolagsstyrelsen. Vidare så
skall två av de ordinarie styrelseledamöterna i dotterbolagen utses bland folkvalda
politiker och tre skall ha erfarenhet från ett aktivt och operativt näringsliv, gärna inom
branschen.
- att ordförande i dotterbolagsstyrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost och via
telefon."
Svar på motionen:
Bakgrund: Torsby kommun äger i dagsläget ett stort antal industrilokaler i hela
kommunen, från Sysslebäck i norr via Ambjörby söderut till Torsby. Totalt handlar det
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om 31925 kvm och omsättningen uppgår till cirka 17 mkr. Redovisat underskott
uppgick 2013 till 2,1 mkr.
I Torsby Bostäder AB finns det ett så kallat fritt eget kapital på cirka 40 mkr. Även om
detta är ägarnas pengar så innebär det inte att Torsby Förvaltnings AB kan begära en
aktieutdelning. I ett allmännyttigt bostadsföretag är möjligheten till så kallad värde
överföring (aktieutdelning) begränsad. Under ett räkenskapsår är det begränsat till
räntan på det insatta kapitalet, dvs det aktiekapital som respektive ägare till skjutit
kontant. Den ränta som ska användas är den genomsnittliga statslåneräntan under året
före räkenskapsåret adderat med en procentenhet. Det kapital som Torsby
Förvaltnings AB skjutit till uppgår till 2 334 000 kr. Den genomsnittliga statslåneräntan
uppgick 2013 till 2,01 procent. Det innebär att värdeöverföringen för 2014 begränsas till
70523 kr. Vidare får värde överföringen inte överstiga hälften av bolagets
nettoöverskott (Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag § 3).
I Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) finns möjlighet till större
värdeöverföringar om dessa används för sådana åtgärder som ligger inom ramen för
kommunens bostadsförsöljningsansvar som främjar integration och social
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka
kommunen har ett särskilt ansvar. Ett bildande av ett indush'itastighetsbolag kan inte
räknas in under kommunens bostadsförsöljningsansvar.
Motionärens förslag: Det finns absolut fördelar med att lägga kommunens
industrifastigheter i ett bolag. Ett aktiebolag ska/bör gå med vinst för att kunna frigöra
medel för att utveckla och investera i sin verksamhet. Ett fastighetsbolag är däremot
lite annorlunda. Ett sådant bolag måste bygga upp likviditet och resultat under ett
flertal år som sedan kan användas löpande till underhållsarbete. Enskilda år kan det då
vara så att underhållsarbetena är så omfattande att ett underskott uppstår. Det är
således i ett aktiebolag möjligt att fondera medel till framtida behov, förutsatt att
bolaget också behåller rådigheten över den likviditeten.
En kommun däremot får inte gå med förlust och möjligheten att fondera medel för
framtiden är därmed besvärligare sett till de krav som stipuleras i kommunallagen. En
förlust ett år måste återställas inom tre år och vad gäller fastighetsunderhåll kan det
handla om betydande smmnor under ett flertal på varandra följande år.
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Att frikoppla industri fastigheter från den kommunala förvaltningen skulle innebära
en ökad transparens vad gäller industri fastigheternas förvaltning och den kommunala
förvaltningen blir mer inriktad mot kärnverksamheten. Nackdelen med att föra över
industrifastigheter till ett bolag är att befintliga hyresavtal följer med och kostnaderna
för den löpande förvaltningen kommer att vara densamma. I nuläget redovisar
kommunens industrifastigheter ett driftunderskott vilket inte ger långsiktigt utrymme
för nödvändiga underhållsåtgärder. Kommunfullmäktige skulle därmed i egenskap av
enda ägare vara tvungna att fortsatt täcka underskott i förvaltningen av industri
fastigheter.
Vad gäller bolagisering i kommunala bolag så gäller enligt kommunallagen, 3 kap § 18
(SFS 1991:900), att om bolaget ska drivas tillsammans med någon annan så ska
fullmäktige se till så att beslutanderätten blir rimlig med hänsyn till ägarförhållandena.
Således ska kommunen, så länge den är majoritetsägare, ha ett bestämmande
inflytande över bolaget. Det innebär att en majoritet av styrelsens ledamöter ska utses
av fullmäktige. Därmed faller motionärens förslag om att en majoritet av styrelseleda
möterna inte nödvändigtvis ska utses bland de folkvalda.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2013-09-19
KST 2014-05-05 § 81

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutet skickas till
Anders Wiss
Mikael Westin
Ann-Margreth Edberg
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§ 74 Svar på motion beträffande Torsby
Förvaltning AB
Dm KST 2013/583

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) lämnade 2013-09-19 en motion som lyder:
"Kommunfullmäktige beslutar idag om bolagsordning, ägardirektiv samt antal och
vilka ledamöter som skall sitta i bolagsstyrelsen för Torsby Förvaltning AB.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar om att antalet ordinarie
ledamöter i ovan nämnda bolag skall vara 5 med endast två suppleanter i
bolagsstyrelsen. Vidare så skall två av de ordinarie styrelseledamöterna utses bland
folkvalda politiker och tre skall ha erfarenhet från ett operativt näringsliv, gärna inom
branschen. Ordförande i dotterbolagsstyrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost
och via telefon.
Bolagsstyrelsen kan och skall helt ägna sig åt den sh'ategiska, taktiska och operativa
verksamheten för bolaget och vara ett stöd för den verkställande direktören."
Svar på motionen:
Bakgrund: Kommunfullmäktige är det organ som beslutar om bolagsordning,
ägardirektiv samt vilka som ska sitta i styrelsen för de kommunala bolagen.
Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagen.
Torsby Förvaltnings AB är det bolag som Torsby kommun äger direkt. Torsby
Förvaltnings AB äger sedan i sin tur de tre bolagen Torsby Bostäder AB, Torsby
Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB. Tillsammans bildar de en koncern i vilken
Torsby kommun har ett bestämmande inflytande genom att vara enda ägare till
moderbolaget Torsby Förvaltnings AB.
I Torsby Förvaltnings AB bedrivs i dag ingen verksamhet utöver att förvalta aktierna i
dotterbolagen och enligt bolagsordningen ska ingen annan verksamhet heller bedrivas.
Det finns ingen verkställande direktör i bolaget.
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Motionärens förslag: Motionären önskar begränsa antalet styrelseledamöter i Torsby
Förvaltnings AB till fem och antalet suppleanter till två. Det finns i dag ingenting som
hindrar just det, det avgörs av bolagsordningen som kan ändras av kommun
fullmäktige.
Däremot ska fullmäktige enligt kommunallagen, 3 kap § 18, (SFS 1991:900) se till att
beslutanderätten i kommunala bolag, om de drivs tillsammans med någon annan, blir
rimlig med hänsyn ägarförhållandena. Det betyder att så länge kommunen är
majoritets ägare så ska kommunen även ha en majoritet av rösterna i styrelserna.
Därmed faller motionärens förslag om att en majoritet av styrelseledamöterna inte ska
utses bland de folkvalda.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2013-09-19
Kommunstyrelsen 2014-05-05 § 82

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutet skickas till
Anders Wiss
Mikael Westin
Ann-Margreth Edberg
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§ 75 Svar på motion beträffande Torsby
Förvaltning AB helägda dotterbolag
Dnr KST 2013/584

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) lämnade 2013-09-19 en motion som lyder:
"Torsby Förvaltning AB beslutar om bolagsordning, ägardirektiv samt antal och vilka
ledamöter som skall sitta i bolagsstyrelsen för dotterbolaget Fritid i Nordvärmland AB.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar att ge Torsby
Förvaltning AB direktiv om att alla bolagsstyrelser i dotterbolagen så skall antalet
ordinarie ledamöter vara 5 med endast två suppleanter i dotterbolagsstyrelsen. Vidare
så skall två av de ordinarie styrelseledamöterna i dotterbolagen utses bland folkvalda
politiker och tre skall ha erfarenhet från ett aktivt och operativt näringsliv, gärna inom
branschen. Ordförande i dotterbolagsstyrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost
och via telefon.
Bolagsstyrelsen kan och skall helt ägna sig åt den strategiska, taktiska och operativa
verksamheten."
Svar på motionen:
Bakgrund: Kommunfullmäktige är det organ som beslutar om bolagsordning,
ägardirektiv samt vilka som ska sitta i styrelsen för de kommunala bolagen.
Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagen. Att dessa
frågor sedan konfilmeras av respektive bolags bolagsstämma är enbart en formalitet
då det enligt aktiebolagslagen formellt ska fastställas av bolagsstämman.
Därmed så kan bolagen uteslutande ägna sig åt strategiska frågor och se till att den
operativa driften sköts enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och fastställda
ägardirektiv.
Motionärens förslag: Motionären önskar begränsa antalet styrelseledamöter i Torsby
Förvaltnings AB till fem och antalet suppleanter till två. Det finns i dag ingenting som
hindrar just det, det avgörs av bolagsordningen som kan ändras av

Utdragsbestyrkande

10\ ~ - O 5 - 1O I to

Torsby kommun

sid 35

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-05-19

kommunfullmäktige.
Däremot ska fullmäktige enligt kommunallagen (SFS 1991:900) 3 kap § 18, se till att
beslutanderätten i kommunala bolag, om de drivs tillsammans med någon annan, blir
rimlig med hänsyn ägarförhållandena. Det betyder att så länge kommunen är
majoritets ägare så ska kommunen även ha en majoritet av rösterna i styrelserna.
Därmed faller motionärens förslag om att en majoritet av styrelseledamöterna inte ska
utses bland de folkvalda.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2013-09-19
Kommunstyrelsen 2014-05-05 § 83

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutet skickas till
Anders Wiss
Mikael Westin
Ann-Margreth Edberg

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 36

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-05-19

§ 76 Svar på motion beträffande Torsby
bostäder AB - aktieutdelning
Dnr KST 2013/585

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:
"Torsby Bostäder AB har i dag ett eget kapital på drygt 60 miljoner kronor. Detta är
helt förkastligt ur företagsekonomisk synvinkel.
Torsby kommun har idag ett lagstadgat avkastningskrav på 6 procent per år på det
egna kapitalet i sina helägda bolag inklusive sina dotterbolag. För Torsby Bostäder AB
gör detta att det egna kapitalet ökar med cirka 3,6 miljoner kronor per år.
Avkastningskravet i kronor räknat kommer att öka för varje år på grund av att det
egna kapitalet ökar i Torsby Bostäder AB. Torsby Bostäder AB har idag en
årsomsättning på knappt 70 miljoner kronor.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar ge Torsby Förvaltning
AB direktiv om att begära en aktieutdelning från Torsby Bostäder AB på cirka 30
miljoner kronor.
Denna aktieutdelning från dotterbolaget Torsby Bostäder AB till moderbolaget Torsby
Förvaltning AB innebär att man minskar det egna kapitalet till ca 30 miljoner kronor
och därmed även vinstkravet i kronor räknat med cirka 1,8 miljoner kronor per år
vilket gör att kravet på att höja hyrorna i Torsby Bostäders AB minskas.
Aktieutdelningen som moderbolaget erhåller skapar goda förutsättningar för modern
att göra andra långsiktiga intäkts givande investeringar för framtiden.
Vidare så skall den årliga aktieutdelningen årligen anpassas så att bolagets verksamhet
och långsiktiga soliditet bibehålles."
Svar på motionen:
Bakgrund: Kommunfullmäktige fastställde ägardirektiv för Torsby Bostäder AB 2011
04-26. Genom ägardirektiv tydliggör ägaren syfte, inriktning och mål med ett bolagets
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verksamhet. Ett av de mål som fastställs i ägardirektivet för Torsby Bostäder AB är ett
avkastningskrav på sex procent. Det motsvarade vid fastställandet det genomsnittliga
utfallet för medlemsföretagen i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).
Bakgrunden till att det ställs ett avkastningskrav på Torsby Bostäder AB är den lag om
allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) som trädde ikraft 2011. Enligt den
lagen ska kommunens bostadsaktiebolag bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga
principer. Genom att ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget säkerställs
att bolaget inte får ett olagligt statsstöd som riskerar att snedvrida konkurrensen på
marknaden.
Avkastningskravet på Torsby Bostäder AB är formulerat som att den så kallade
direktavkastningen ska uppgå till sex procent. Direktavkastningen definieras som
driftnettot dividerat med marknadsvärdet på fastigheterna. Driftnettot i det fallet
definieras som rörelseresultat plus avskrivningar. Vad marknadsvärdet i Torsby är vet
vi inte vilket gör att just detta mål är svårt att utvärdera. Om vi antar att marknads
värdet är lika med det bokförda värdet, vilket går att mäta, så var direktavkastningen
6,1 procent 2013.
Detta innebär att det som påverkar avkastningskravet är det bokförda värdet (för
enkelhetens skull används det i stället för marknadsvärde) och inte utvecklingen på
det egna kapitalet.
Enligt ägardirektiven finns det även två andra ekonorniska mål:
1. avkastning på totalt kapital (rörelseresultat minus räntekostnader dividerat med
totalt kapital) skall alltid överstiga bankernas genomsnittliga inlåningsränta på
sparkonto (Avkastning på totalt kapital definieras normalt som; (resultat efter
finansiella poster + finansiella kostnader)/totalt kapital).

2. belåningsgraden får högst uppgå till 80 % av summan anläggningstillgångar.
Avkastningskrav på bolaget ställs dels för att säkerställa att verksamheten bedrivs
enligt affärsmässiga principer men syftet är också att bolaget ska bygga upp en solid
ekonomi som kan medge både utrymme för löpande underhåll och även för en
utveckling av verksamheten i form av investeringar.

Utdragsbestyrkande
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Motionärens förslag: Motionären önskar se en aktieutdelning från Torsby Bostäder AB
till Torsby Förvaltnings AB som kan ligga som grund till "att gör andra långsiktiga
intäktsgivande investeringar inför framtiden".
Enligt Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) begränsas möjligheterna
till aktieutdelning från ett allmännyttigt bostadsaktiebolag till att som mest kunna
uppgå till räntan på det insatta kapitalet, d.v.s. det aktiekapital som respektive ägare
tillskjutit kontant. Den ränta som ska användas är den genomsnittliga statslåneräntan
under året före räkenskapsåret adderat med en procentenhet. Det kapital som Torsby
Förvaltnings AB skjutit till uppgår till 2 334 000 kr. Den genomsnittliga statslåneräntan
uppgick 2013 till 2,01 procent. Det innebär att en aktieutdelning 2014 begränsas till 70
523 kr. Vidare får aktieutdelningen inte överstiga hälften av bolagets nettoöverskott
(Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag § 3).
Om ägaren till ett allmännyttigt bostadsaktiebolag önskar se en större aktieutdelning
måste de pengarna användas för sådana åtgärder som ligger inom ramen för
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka
kommunen har ett särskilt ansvar (Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag § 5).

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2013-09-19
Kommunstyrelsen 2014-05-05 § 84

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutet skickas till
Anders Wiss
Mikael Westin
Ann-Margreth Edberg

Utdragsbestyrkande
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§ 77 Svar på motion om hantering av
Stjerneskolans program
Dnr KST 2014/335

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en motion som rör hanteringen av

S~erneskolans

program.

Motionen säger "Vi vill att den så viktiga frågan om S*rneskolans program skall
behandlas i kommunfullmäktige" skriven av Bengt Berg (V), Gunilla Boquist (V), Hans
Lindberg (V) och Karl-Erik Keck (MP).
Svar på motionen:
För den fortsatta utvecklingen av gymnasieskolan, är det viktigt att S*rneskolans
program även i framtiden behandlas i barn- och utbildningsnämnden.
Motivering: Systematiskt kvalitetsarbete Det är av betydelse att politiken regelbundet
kan följa gymnasieskolans utvecklingsarbete på nära håll.
Gymnasieskolan ska ha hög kvalitet och ge en god utbildning för yrkesverksamhet och
fortsatta studier samt verka för en bra personlig utveckling.
• Utbildningens utformning ska utgå från att främja:
- social utveckling,
- förmågan att självständigt tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper o förmågan
att tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.
• Utbildningen ska också utformas på sådant sätt att samarbetet med näringslivet är
bra och gynnar det lokala behovet av kompetenser.
Idag följs gymnasieskolans kvalitet upp regelbundet av barn- och utbildnings
nämnden. Detta för att enkelt följa verksamhetens förbättringsarbete. Det är därför
viktigt att frågor som rör gymnasieskolans programstruktur och utbildningarnas
utformning och innehåll, behandlas i barn- och utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet

Uldragsbeslyrkande
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Motion daterad 2013-03-18
Kommunstyrelsen 2014-05-05 § 75

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutet skickas till
Bengt Berg
Gunilla Boqvist
Hans Lindberg
Ulf Johansson
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78 Upphävande av del av byggnadsplan
Djäkneiiden 1 och 2, plan nr. 216
Dnr KST 2013/471

Sammanfattning av ärendet
Ärendet: Kommunstyrelsen, Torsby kommun, vill genomföra ett upphävande aven
del av byggnadsplan för Djäkneliden med Bograngen nr 1 02.
Bakgrund: Syftet med upphävandet är att möjliggöra annan användning av befintliga
byggnader än det allmänna ändamål som anges i gällande byggnadsplan.
Planen antogs först med enkelt planförfarande av miljö-, bygg- och räddnings
nämnden. Efter överklagande till först Länsstyrelsen och sedan överklagande av
Länsstyrelsens beslut till mark - och miljödomstolen, bedömde domstolen att planen
som antagits av miljö-, bygg- och räddningsnämnden skulle återvisas till kommunen.
Mark- och miljööverdomstolen gav inte kommunen prövningstillstånd. Sakfrågan om
upphävandet kan bara prövas genom att planförfarandet ändras till normalt
planförfarande.
Förslaget har under tiden från och med den 3 december 2013 till och med 15 januari
2014 varit på samråd enligt (5 kap, 11-17 § plan- och bygglagen, PBL - SFS 2010:900).
Det är för detta samråd som samrådsredogörelsen 2014-02-14 enligt 5 kap, 17 § PBL har
upprättats.
Granskning av ett, efter samrådet reviderat förslag till upphävande pågick under tiden
från och med den 24 mars 2014 till och med den 14 april 2014, Granskningen har
redovisats i ett utlåtande daterat 2014-04-15.
Tidigare beslut: Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2013-11-11 att ge miljö-,
bygg- och räddningsnämnden i uppdrag att fullfölja arbetet med att upphäva del av
byggnadsplan Djäkneliden 1 och 2 - plan nr 216.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2013-11-28 att godkänna
behovsbedömningen och att inte upprätta MKB, om normalt planförfarande utan
programskede samt att godkänna handlingar för samråd.

Justerarens signatur
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2014-02-27 att godkänna
samrådsredogörelsen och att godkänna handlingar för granskning. Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden beslutade 2014-04-24 att godkänna granskningsutlåtandet och
planhandlingar, att överlämnas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för
antagande.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-19 att föreslå fullmäktige att anta upphävandet
aven del av byggnadsplan för Djäkneiiden med Bograngen nr 1 o 2.

Handlingar i ärendet
Protokoll från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-04-24 § 92
Antagandehandlingar 2014-04-15 Plan- och genomförandebeskrivning, plankarta
Kommunstyrelsen 2014-05-19 § 91

Kommunfullmäktiges beslut
Upphävandet aven del av byggnadsplan för Djäkneiiden med Bograngen nr 1 o 2
enligt 5 kap. 27 § PBL antas.

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur
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§ 79 Detaljplan för delar av Multtjärn 1 :20 och
1 :122 (Mattilamäki)
Dnr KST 2012/512

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Kurt Eide, Mattila Fritid AB, har låtit upprätta en detaljplan för ett
markområde för boende vid anläggningen Mattila. Etablering av ytterligare boende
ska bidra till att utveckla den befintliga fritidsanläggningen vid Mattila. Området
bedöms ha stor utvecklingspotential både vad gäller vinter- och sommarturism, inte
minst med sin koppling till finnbygdskulturen.
I normalt förfarande utan programskede upprättas ett planförslag över vilket ett
samråd genomförs. Detta samråd har genomförts och en samrådsredogörelse har
upprättats.
Efter samrådet har en granskning (utställning i kommunbiblioteket) genomförts och de
synpunkter som inkommit i granskningsskedet har redovisats i ett
granskningsutlåtande, vilket arbetats in i planhandlingarna.
Tidigare beslut: Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade den 22 oktober 2012 att
ge positivt planbesked och miljö-, bygg- och räddningsnämnden fick i uppdrag att
teckna planavtal och handlägga ärendet.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden godkände den 25 oktober 2012
behovsbedömningen, beslutade att inte upprätta miljökonsekvensbeskrivning och att
genomföra planen med normalt planförfarande. En avgift för planbesked togs ut.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden godkände den 26 september 2013
planhandlingar gällande detaljplan för delar av Multtjärn 1:20 och 1:22 (Mattilamäki)
för samråd enligt (5 kap. 11 -17 § PBL - SFS 2010:900).
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden godkände en samrådsredogörelse för samråd del
2, som avser detaljplan för delar av Multtjärn 1:20 och 1:22 (Mattilamäki) samt
godkände planhandlingar upprättade 2014-01-22 för detaljplan för delar av Multtjärn
1:20 och 1:22.

rens signatur
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2014-03-20 att efter granskning
godkänna granskningsutlåtande samt godkände planhandlingar att överlämnas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-19 att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplan för delar av Multtjärn 1:20 och 1:122.

Handlingar i ärendet
Ordförandebeslut Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-20
Antagandehandlingar, plankarta och beskrivning daterade 2014-01-22
Kommunstyrelsen 2014-05-19 § 92.

Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för delar av Multtjärn 1:20 och 1:22 (Mattilamäki) enligt 5 kap. 27 § plan
och bygglagen antas.

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur
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§ 80 Medborgarförslag angående parkering vid
Altharvägen i Torsby
Dnr KST 2014/393

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit en motion som lyder:
"Föreslår att parkering förbjuds på bägge sidor Altharvagen, Korsningen Nya
Torgatan - Prostgårdsalh~korset. Detta innan något förfärligt händer. Det parkeras hur
som helst Och vi som bor i detta område har svårt att ta oss ut och in på våra hyrda
parkerings-Platser på ett trafiksäkert sätt. Kommun och polis tycks inte bry sej, kanske
för de inte Ser olägenheten som vi upplever. Har tidigare lämnat medborgarförslag om
parkering- Vaktbolag men Torsby Kommun hade inte rätten att anlita sådant,
egendomligt,? i Sunne Kommun är det fixat."

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterad 2014-05-09

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Johanna Lundkvist

Utdragsbestyrkande
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§ 81 Motion om miljöarbetet i Torsby kommun
Dnr KST 2014/349

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck (mp) har lämnat in en motion som lyder:
"Ett av huvudmålen i Vision 2020 är att Torsby Kommun skall vara en miljömedveten
kommun. För att uppnå detta och säkerställa att miljömedvetenheten präglar alla
förvaltningars beslut och verksamheter behöver riktlinjer och direktiv utarbetas för
detta viktiga arbete skall kunna genomföras på ett optimalt sätt.
Särskilt bör upphandling, leasingbilsverksamheten, energieffektivisering i våra
fastigheter och klimatpåverkan från våra verksamheter uppmärksammas.
Kanske bör en miljöansvarig person utses i varje förvaltning och lämplig fortbildning
genomföras. Miljökonsekvenserna av våra beslut bör redovisas i beslutsunderlagen i
nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige. Årsredovisningar bör innehålla
miljökonsekvensbeskrivningar."

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-04-21

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Tina Näslund
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur
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§ 82 Motion - säkra trafikmiljön vid korsningen
TingshusgatanNitsandsvägen
Dnr KST 2014/421

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (m) lämnar en motion om att säkra trafikmiljön som lyder:
Korsningen vid TingshusgatanNitsandsvägen utgör idag en säkerhetsrisk eftersom
den är en av Torsby mest h'afikerade med bilar, bussar och andra fordon .
Korsningens övergångställen är placerade på ställen som gör det svårt för t.ex. bilister
att i tid möta fotgängare som ska korsa vägen. Det ska även tilläggas att bara några
hundra meter från Vitsandsvägen finns Frykenskolan, vilket innebär att elever
dagligen rör sig via detta område. Vi bör naturligtvis se till att våra skolelever på ett så
säkert sätt som möjligt kan ta sig till och från skolan.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på:
Att Torsby Kommun ändrar trafikmiljön vid korsningen TingshusgatanNitsandsvägen
i syfte att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Johanna Lundkvist

Utdragsbestyrkande
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§ 83 Motion om idrottsgymnasium för
Crosscart
Dnr KST 2014/428

Sammanfattning av ärendet
Mikael Persson (m) lämnar en motion om idrottsgymnasium som lyder:
På S*rneskolans idrottsgymnasium finns idag bl.a. längdskidor, skidskytte, alpint
samt skicross representerat. S*rneskolan har också idag en tävlingsmekaniker
utbildning.
Motorsporten har stora traditioner i vår kommun där Rally Sweden och EM i rallycross
i Höljes kan nämnas som de stora arrangemangen. Förutom dessa stora arrangemang i
kommunen pågår det motorverksarnhet med andra rallytävlingar, rallycross, folkrace
samt crosscart. Dessa nämnda skäl är några av anledningarna till skapandet av denna
motion.
Crosskart är en motorgren som påminner om rallycross där man kan börja tävla från
nio års ålder.
Sporten är växande, idag är crosskart den enda motorsporten som har en tillväxt av
licensierade förare. Som ett lokalt exempel kan nämnas att år 2012 fanns det 2
licensierade ungdomar i vår kommun. Idag, två år senare är siffran 25 stycken. Totalt
finns det ca 60 aktiva tävlande ungdomar i Sverige.
Ett stort upptagningsområde av licensierade förare finns i Värmlands län och
Hedmarks fylke Norge och med ett "stråk" över mellersta Sverige inklusive
Mälardalen.
Sporten har SM-status sedan år 1998, det finns också en EM-serie där tävlingar körs i
Sverige, Norge, Finland, Danmark samt Lettland.
Man har idag även ett juniorlandslag i crosskart där Torsby kommun är väl
representerad med två förare av tre. Värt att notera är: att några av dagens s~ärnor
inom motorsporten startade sin karriär med crosskart.
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I vår närhet finns det ett antal banor som är godkända för denna motorsportgren samt
engagerade föreningar och därför är möjligheten till en bra träningsverksamhet väldigt
gynnsam.
I Torsby finns även en verksamhet för tillverkning av crosskart, företaget heter Norcart
svenska AB.
Med anledning av intentionerna i denna motion föreslår jag att:
• Torsby kommun ger Barn och utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka
möjligheten att starta crosskart som en idrottsgren på Stjerneskolans
idrottsgymnasium.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Ulf Blomquist
Helena Westh
Johanna Lundkvist

Utdragsbestyrkande
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§ 84 Värmlands läns kalkningsförbund 2014
Dnr KST 2014/196

Sammanfattning av ärendet
Revisionen i Värmlands läns kalkningsförbund har granskat kommunalförbundets
verksamhet för 2013. I revisionsberättelsen sägs bl.a.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och förbundets revisionsreglemente.
Vi har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra
beslutsunderlag. Vidare har granskning av räkenskaperna skett. KPMG har biträtt oss
vid revisionen.
Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan.
Förbundet redovisar för 2013 ett positivt resultat omfattande 672 tkr för verksamheten.
I år har också det oreglerade underskotten från 20II och 2012 om sammanlagt -484 tkr
reglerats. Det innebär att kommunallagens balanskrav är uppfyllt och förbundet klarar
kommunallagens krav på ekonomi i balans.
Granskningen av räkenskaperna och förbundets förvaltning visar att verksamheten
bedrivits i enlighet med förbundsordningen och förbundets ända mål. Vi bedömer att
räkenskaperna är rättvisande och att de presenteras i årsredovisningen i enlighet med
lagen om kommunal redovisning. Vår samlade bedömning är att förbundet och dess
direktion genomfört årets verksamhet och verkat i den riktning som medlems
kommunerna avsett vid bildandet av kommunalförbundet.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelse för Värmlands läns kalkningsförbund för 2013

Kommunfullmäktiges beslut
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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§ 85 Revisionsberättelse för Region Värmland
år 2013
Dnr KST 2014/334

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Region Värmland har granskat verksamheten för 2013.
I revisionsberättelsen står bl.a.:
"Vi har granskat verksamhet och räkenskaper inom Region Värmland for år 2013. Vår
granskning har gett det resultat som framgår av bifogade Revisionsberättelse för år
2013 och Revisorernas redogörelse för år 2013.
Enligt kommunallagen 9 kap 16 § skall revisionsberättelsen for kommunalförbund
skickas till er revisorer i samtliga medlemskommuner, för att kunna fogas till era
revisionsberättelser. Årsredovisningen fastställdes av regionstyrelsen 2014-04-10. Av
detta skäl har det inte varit möjligt att översända revisionsberättelsen tidigare."

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelse för Region Värmland för år 2013

Kommunfullmäktiges beslut
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

( Justerarens Si9~

~

Utdragsbestyrkande

