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KST 2011/383

§ 24

Bokslut 2011
Vid genomgång av bokslut för år 2011 har nämnder och kommunstyrelsens avdelningar
lämnat redogörelser för sina verksamheter.
Resultatet för 2011 visar ett överskott på 2,8 mkr att jämföras med ett budgeterat resultat
på 13,2 mkr. Driftnettot visar sammantaget ett minus på 18,6 mkr. Under året har det
återförts 9,6 mkr för överavsättningen av PO - pålägget till nämnder och
kommunstyrelsen .
De största avvikelserna kommenteras n edan;
Kommunstyrelsen (-8,6 mkr)
Avvikelsen på kommunstyrelsen beror till största delen på en negativ avvikelse på
tekniska avdelningen (-12,4 mkr). Anledningen till den stora avvikelsen beror på en högre
taxa för fjärrvärme som Värmevärden anser att de ska få betalt efter. De grundar sin
beräkning på kostnadsutvecklingen i Sverige. Tekniska chefen anser att man ska se på
hur kostnadsutvecklingen varit i Torsby. Diskussioner pågår angående detta.
Värmevärden har skickat en faktura (11,3 mkr) avseende 2009-2011. Kostnaden har
periodiserats i bokslutet per 2011-12-31 i väntan på att en överenskommelse görs.
Skogsfårvaltningen (-1,6 mkr); Underskottet grundar sig på att under 2011 har
upphandling av skogsförvaltare pågått. Upphandlingen fördröjdes p.g.a. överklaganden
och ett nytt avtal tecknades först för 2012. Den utdragna upphandlingsprocessen har gjort
att normal skogsförvaltning inte har utförts samt att planerade avverkningar fått skjutas
fram då bl.a skyfall har omöjliggjort aJ:betet. Dessutom har kostnader för återställande av
skogsväg samt inlösen i väg behövt göras. Slutförande av skogsinköp i Västanvik har
också belastat resultatet, detta med en betydande avvikelse från budgeterat resultat som
följd. Skogssällskapet har koncentrerat sitt förvaltande på skogsvårdsåtgärder.

Ett större engagemang i turistavdelningen behövs. Negativ avvikelse är ej godtagbar.
Kost- och städ visar en positiv avvikelse på 1,1 mkr. Kostchefen har under året gjort ett
stort jobb avseende inköp och hantering av livsmedel och hon har lyckats att minskat
svinnet.
Kommunledningskansliet visar en positiv avvikelse på 2,8 mkr.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden (-10,8 mkr)
Omsorgens avvikelse kan hänföras till äldreomsorgen (-2,4 mkr) och då hem~änst och
hemsjukvård. Fler beviljade timmar och fler u tförda timmar än budgeterat är orsaken.
Sjukskrivningar med dyra vikarielösningar har också varit bidragande till det negativa
resultatet.
Handikappomsorgens (-5,9 mkr) avvikelse består främst av ett vite på 2,8 mkr från
Socialstyrelsen. De övriga 3, 8 mkr avser avvikelser på kostnaden för personlig assistans,
som även detta år har överstigit budget. Kostnad för nyöppnat boende och högre
kostnader för den dagliga verksamheten har också bidragit.
IFOs (-3,5 mkr) negativa avvikelse beror främst på institutionsvård för barn/unga och
vuxna. Men även kostnad för falniljehem och försörjningsstöd har överskridit budget.
Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott på 0,9 mkr vilket gör att den totala
av vikelsen hamnar på -10,8 mkr.
Personalavdelningen informerar om kommunens personal
Bemanningssystemet time care underlättar vid planering av schema och
vikarietillsättni ng.
En medarbetarenkät har genomförts med all månadsanställd personal under 2011.
Torsby kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som man gärna arbetar hos.
Torsby konlmun har haft 1527 personer anställda i kommunen och som fått lön utbetald
under året. Deras utförda timmar motsvarar 1199 heltidsanställningar. Arbetstid som
utförts av timavlönade eller månadsavlönade vikarier samt fyllnadstimmar utförda av
deltidsanställda motsvarar 115 heltidsanställningar.
Den totala sjukfrånvaron under tiden var 4,0 % att jämföras med 2010 dä den var lite
högre och låg på 4,26 %. Långtidssjukfränvaron var också lägre 2011 dä den var 50,06 %.
För 2010 var den 52,18 %.
Torsby kommun har under året satsat på olika former av friskvård för sina anställda. Det
har varit både mental såväl som fysisk friskvård . Syftet har varit att fä en personal som
trivs och mår bra på jobbet. Kommunen är av den uppfattningen att ett varierat utbud av
friskvård leder till bättre hälsa och trivsel och därmed en bättre service till våra
kommuninvånare.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Årets resultat på 2813 tkr innebär att den så kallade nettokostnadsandelen uppgår till
99,6 %, Målet är satt till 99,8 % för 2011 vilket i kronor är 1 282 tkr.
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Värdet på beviljat investeringsutrymme fö r 2011 som ej utnyttjats eller överskridits under
2011 förs över till 2012.

Handlingar i ärendet
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 § 33

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsens samhällsutskott får i uppdrag att arbeta med att få ordning på
ekonomin för industrifastigheter och hyresfastigheter.

2.

Ett större engagemang i turismavdelningen behövs. Negativ avvikelse är ej
godtagbar.

3.

Konununstyre!sen ställer sig bakom KS-avdelningarnas verksamhetsberättelser och
driftresultat.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. KOlmnunstyrelsen och fullmäktige ställer sig bakom bifogade verksamhetsberättelser
och driftresultat.
2.

KOlmnunstyrelsen och fullmäktige ställer sig bakom redovisat bokslut.

3. Internkontrollrapport per 31 .12.2011 överlämnas till
kOlmnunstyre!sen/kommunfullmäktige för kännedom.
4.

Länerapport per 31.12.2011 överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfulhnäktige
för kännedom .

Beslutet expedieras till
Konununfullmäktige
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§ 25

KST 2012/72

Överföring av budget och verksamhet, från fritid
till tekniska
Under 2011 har organisationen fö r skötsel av fritidsanläggningarna Björnevi och
Valberget (Torsby Sportcenter) genomlysts. Vakhnästarna som svarar för den dagliga
tillsynen och arbetet med anläggningarna är anställda av fritidsavdelningen. Övriga
vaktmästare i kommunen är anställda av tekniska avdelningen.
För att få en bättre samordning av resurser föreslås att de vaktmästare som idag är
anställda av fritidsförvaltningen överförs till tekniska avdelningen. Samtidigt föreslås att
även det totala ansvaret, liksom budget, för Björnevi och Valberget överförs till tekniska
avdelningen.

Handlingar i ärendet
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2012-01-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 21

Kommunstyrelsens beslut
Budget och verksamhetsansvar för fritidsanläggningarna Björnevi och Valberget,
överförs från fritidsavdelningen (fritidschef) till tekniska avdelningen (områdeschef
ev A) från och med 2012-01-01. Totaltomsluterbudgetövedöringen 2 699 tkr.

Beslutet expedieras till
Ekonom iavdelningen
Kicki Velander
Mikael Löfvenholm

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

KST 2012/125

Revisionsrapport; Rapport avseende
granskning av projekt inom teknikområdet i
Torsby kommun
Revisorerna har nu avslutat sin granskning av projekt inom teknikområdet. Efter slutförd
granskning har en del rekOlmnendationer lämnats. Kommunstyrelsen har tagit del av
rapporten. Svar ska vara inlämnat senast 2012-03-31.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein 2012-02-29
Revisionsrapport 2012-02-08

Kommunstyrelsens beslut
Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att tillsammans med ekonomichef Angela Birnstein
besvara revisorernas skrivning. De får också i uppdrag att hos revisorerna begära
förlängning med att svara på rapporten till 2012-04-13. Förslag till svar på rapporten
lämnas vid kommunstyrelsen 2012:-04-10.

Beslutet expedieras till
Angela Birnstein
Jan Esping
Kommunstyrelsen 2012-04-10

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KST 2012/67

§ 27

Begäran att få köpa tomt på Krusmon, Ambjörby
1 :346
Rolf Eskilsson, Krusmovägen 5, Ambjörby har ansökt om att få köpa angränsande
fastighet Torsby Ambjörby 1:346 som ägs av Torsby konunun. Fastigheten är på ca 1100
m 2 . Fastigheten ligger utanför detaJjplanelagt område.
Tekniska avdelningen föreslår att fastigheten Torsby Ambjörby 1:346 säljs till Rolf
Eskilsson, till av kommunstyrelsen fastställt pris 5 kronor per m 2 .

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping 2012-02-13
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-02-20 § 17

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att fastigheten Torsby Ambjörby 1:346 säljs till Rolf Eskilsson,
till av konununstyrelsen fastställt pris 5 kronor per 1'112 .

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

I J "'e,,,"" "ge

IUtdragsbestyrkande
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KST 2012/19

§ 28

Regler för bidrag till lönebidragsanställda
Torsby kommun stödjer föreningar som anställer personer med lönebidrag för att hjälpa
till i föreningens verksamhet. Vid arbetsutskottets saImnanträde 2012-01-17 § 6 fick bitr.
kommllnchef Anders Björck i uppdrag att arbeta fraIn nya regler för lönebidrag till
lönebidragsanstäJlda.
För att förtydliga handläggningen av lönebidragsanställningar behövs vissa klarläggande
av befintliga regler samt vissa kompletteringar. Då föreningar ansöker hos kommunen
om bidrag tilllönebidragsanställningar skall ansökan ske skriftligen till kommunen, på
en av kommunen framtagen blankett. Handläggaren skall utforma ett förslag till beslut
och översända detta till delegat för beslut. Rutinen gäller vid både bifall och avslag.
Avslag är överklagningsbart enligt kOlmnllnallagen.
Vad det gäller beviljaJ1de av kommunalt bidrag tilllönebidragsanställningar skall
bidraget beviljas tidigast från och n1ed den månad som föreningen ansöker hos
kommunen. Beviljat bidrag skall rekvireras på anvisad blankett senast sex månader efter
den månad för vilken föreningen sökt bidraget, om så inte sker upphör rätten till bidrag
och nyansökan måste ske.
Gränsen för beviljandet av bidrag är i dag satt till 80% eller lägre utifrån bidraget som är
beslutat av arbetsförmedlingen. Dem1a nivå föreslås höjas till 85% från och med 1 april
innevarande år.
I de fall som bidrag har beviljats av kOlmTIUnen på grund av felaktig handläggning av
kOlmTIUnen så är dessa att aI1Se som gynnande beslut varför bidraget skall utgå enligt
tidigare beslut.
Förening som ansöker hos kommunen om bidrag tilllönebidragsanställningar skall
ansöka skriftligen till kOlmnunen, på en av kOlmnunen fraIntagen blankett.
Handläggaren skall utfonna ett förslag till beslut och översända detta till delegat för
beslut. Rutinen gäller vid både bifall och avslag.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17 § 6
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 19
Anders Björck ~änsteskrivelse 2012-02-22

Kommunstyrelsens beslut
1. Torsby kOlmnun höjer beloppsgränsen från dagens 80 % till 85 %.

2. Bidrag skall utgå med 5 % på underlagssumman.
3. Bidrag beviljas tidigast från och med den månad som föreningen ansökaJ1 kommit in
till kOlmnunen
4. Beviljat bidrag skall rekvireras på anvisad blankett senast sex månader efter den
månad för vilken föreningen sökt bidraget, om så inte sker upphör rätten till bidrag och
II

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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ny ansökan måste ske.
5. Reglerna gäller från och med 2012-04-01.

Beslutet expedieras till
Kicki Velander
Britt-Lis Adolfsson

Justerarnas sign
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§ 29

KST 2012/90

Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor
och Lag om brandfarliga och explosiva varor
Räddnings~änsten

har hos miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-26 begärt att
från och med 2012-01-01 ta ut en avgift för utfört tillsynsarbete enligt lagstiftningarna Lag
om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Tidigare har räddningsnämnden 1997-11-27 § 159, fått delegation av kommunfullmäktige
att fatta beslut om taxor inom den egna verksamheten, men då detta är en helt ny taxa
går därför denna begäran vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Taxan föreslås uppgå till 730 kronor/timme under år 2012-02-27.
Timvriset innefattar
• Tillsyn av objektet
• Tillhörande förberedelse- och efterarbete
• Restiden till och från tillsynsobjektet.
Detta innebär att avgift kOlmner att tas ut endast för de timmar som åtgår för själva
tillsynen på plats. Tjänsterna SOln utförs för denna taxa är myndighetsutövning och är
därmed momsfri. Det föreslagna timpriset är S31mna tin'lpris som gäller under 2012 för
den externa utbildning som räddningstjänsten genomför.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-26 § 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 22

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för räddningstjänsten på 730 kr per timme
för utfört tillsynsarbete under 2012.
2. Räddningschefen har rätt att fatta beslut om att avgiften enligt denna taxa kan
nedsättas eller efterskänkas då särskilda skäl föreligger
3. Den nya taxan gäller från 2012-04-01

Beslutet expedieras till
Kommunfu llmäktige

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

KST 2011/451

Medborgarförslag - Husbilsturism, en starkt
ökande turism, som behöver en central
parkering.
Eva Forsgren länmade till fullmäktiges sammanträde 2011-09-27 § 91 ett medborgar
förslag som lyder;
"I-hlsbilshuisten, den lite äldre turisten, som vill ha parkering/uppställning i ett lugnt
naturskönt område med närhet = gångiwstånd till matserveringar och shopping. Torsby
har den perfekta platsen för demla besöksgrupp.
Torsby Herrgård - ett vackert område, som dessutom är centralt beläget bch utan upp
och nedförsbackar in till centrum.
Inne på Herrgårdsområdet finns utrymnle samt vatten och avlopp draget. Att
iordningställa flera, ca 10 eller fler, inbjudande uppställningsplatser för husbilar kan inte
möta större svårigheter eller kostnader. Detta bör ske så snart som möjligt eftersom
efterfrågan ökar. Bokning av uppställningsplats skulle kunna ske vid den närliggande
Turistbyrån.
Torsby centrum skulle på så sätt bli ett lockande turistmål för den lite äldre köpstarka
besökaren och en tillgång för besöksnäringen i Torsby kommun."

Förslag till svar på medborgarförslaget
Torsby kOlmnun deltar i en förstudie som utreder frågan om etablering av
uppställningsplatser för husbilar. Förstudien kan ev. bli grund för en ansökan om ett EU
projekt som skulle fokusera på uppbyggnad av ställplatser, framtagande av
informationsmaterial och marknadsföring riktad mot europeiska husbilshuister.
Förstudien inriktas på utredning, information och förankring, med nära samarbete
mellan politik, tekniska enheter och turismfunktionerna i kommunerna.
Campingnäringen är också en viktig parhler i utredningsarbetet för att säkerställa att
enskilda företags intressen inte förbigås i detta sanunanhang.
Studien skall vara klar under första halvåret 2012 och ytterligare information finns
tillgänglig via kommunens turismenhet.

Handlingar i ärendet
Turistchef Mats Olssons tjänsteskrivelse 2012-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 25
Turistchef Mats Olsson har kOlmnunicerat kommunens svar med Eva Forsgren.
Justerarnas sign

Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakon, ovanstående förslag till svar på medborgarförslag.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerarnas sign

Utd ragsbestyrkande
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§ 31

KST 2010/462

Medborgarförslag: Samverkanshus i Branäs
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där förslagsställaren vill att
kommunen aktivt initierar ett Resque-centerhus (samverkanshus) i Branäs där
samverkande aktörer finns under sanuna tak. Polis, räddnings~änst, vårdcentral.
ambulans, apotek samt Branäs säkerhetspersonal m.m. Detta skulle gagna de flesta
medborgare här i norr eftersom personal och lokaler skulle kunna samutnyt~as på
samma plats och ge ökad tillgänglighet. Idag finns verksaruheterna utspridda i
Sysslebäck, Likenäs, Branäs samt Torsby.
En enkel jämförelse har gjorts med närliggande större skidanläggningar och hur de oUka.
verksamheterna är lokaliserade.
I Sälen finns polisstation, vårdcentral och apotek i Sälens by. Ambulansstationen ligger
några kilometer söderut längs riksväg 71 . En nybyggd brandstation finns i Lindvallen.
Lokaliseringen har gjorts för att medge att den bemannas med brandmän som bor i
Sälens by. Skidanläggningarna sträcker sig från Lindvallen till Granfjällsstöten ett par mil
bort.
Idrefjällligger cirka 10 kilometer från Idre by där polisstation och brandstation finns.
Vårdcentral och ambulansstation samt apotek finns i Särna cirka 35 kilometer från Idre
by.
Vid en jämförelse med de övriga skidanläggningarna är inte den utspridda servicen runt
Branäs något som avviker från hur det ser ut på andra platser. En samlokalisering av
vissa verksamheter skulle kunna ge vissa samordningsvinster, främst för andra aktörer
än Torsby kommun.
Den del av de uppräknade verksamheterna som Torsby kOlmnun har ett ansvar för är
räddningstjänsten. Kommunens räddnings~änst bemannas av brandmän i beredskap,
dvs. de har en huvudarbetsgivare och träder i ~änst som brandmän först vid ett larm. I
Klarälvdalen finns närmaste brandstation i Sysslebäck som även är den ort där de flesta
brandmän bor för att ha nära till sin brandstation. Brandstationen är byggd på mitten av
1990-talet och är ändamålsenlig. Nästa brandstation finns i Stöllet. Ä ven den stationen är
ändamålsenlig.
Vid en brand i Branäsanläggningen, som i det här fallet även omfattar verksamheterna på
toppen av berget, larmas båda styrkoma automatiskt. Den nya vägen till toppen från
Likenäs förkortar insatsen för styrkan från Stöllet.
En ny detaljplan håller på att tas fram för Branäsanläggningens dal. I det arbetet anvisas
områden för centrumbebyggelse liksom i en tidigare detaljplan nr 300 Branäs 4:187
(Servicebyggnader laga kraft 2006-09-28). Område för framtida byggnation av ett
samverkanshus finns alltså redan i dag i gällande detaljplan. Troligen finns snart också
Justerarnas sign
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möjligheter för ett samverkanshus i den framtida detaljplanen för Branäsdalen Centrum.
Planerna möjliggör och underlättar för aktörer som vill samarbeta i uppförandet aven
samverkansbyggnad i dalen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Räddningschef Bengt Carlsson och stadsarkitekt/miljö- och byggchef
Torbjörn Almroth 2011-12-30
Konununstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 26
Stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth har kOJmnunicerat kommunens svar
nled Annette Axelsson JuuI.

Yrkande
Anna-Lena Carlsson (M) med instämmande av Håkan Laack (S) föreslår ändringar i
arbetsutskottets förslag enligt följande: Punkt 1 behålls. Punkt 2 tas bort. Punkt 3
omformuleras till:
Kommunen bedömer att även om byggrättsliga möjligheter finns så föreligger för
närvarande inte förutsättningar för att skapa ett gemensamt samverkanshus i
Branäsdalen. Kommunen initierar kontakt med övriga blåljusintressenter för att
efterforska fram tida samarbetsmöjligheter.
Beslutsgång: Kommunstyrelsen bifaller Anna-Lena Carlssons och Håkan Laacks förslag.

Kommunstyrelsens beslut
1. Torsby kOlmnun konstaterar att det i detaJjplanering för Branäsdalen finns och skapas
förutsättningar för att bygga"centrumbebyggelse" där ett samverkanshus bedörns
u ppfylla kriterierna för sådan bebyggelse.
2. Kommunen bedömer att även om byggrättsliga möjligheter films så föreligger för
närvarande inte förutsättningar för att skapa ett gemensamt samverkanshus i
Branäsdalen. Kommunen initierar kontakt med övriga blåljusintressenter för att
efterforska framtida samarbetsmöjligheter.

Beslutet expedieras till
Konununfullmäktige

Justerarnas sign
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§ 32

KST 2011/372

Med borgaru ndersökn ing
Statistiska Centralbyrån (SCB) gjorde i höstas en attitydundersökning bland kommunens
invånare. Undersökningen gjordes på uppdrag av Torsby kommun. SCB har också gjort
likadana undersökningar i 97 andra kOllU11Uner i Sverige och man kan därför jämföra
resultaten mellan oss och de andra .
Syftet med undersökningen var att karlägga invånarnas syn på tre huvudområden;
• Torsby kommun som plats att bo och leva på
.. Torsby kOlnmuns verksamheter
• Invånarnas inflytande i Torsby kommun
Informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson redovisar undersökningen vid dagens
sammanträde. Hela undersökningen finns på www.medborgarundersokning.scb.se.

Handlingar i ärendet
Invånarnas syn på Torsby kommun - enligt SCB:s medborgarundersökning hösten 201]

Kommunstyrelsens beslut
Ordföranden tackar för informationen.
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§ 33

KST 2012/33

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen
Håkan Laack informerar om:
• Träff med Avies och Trafikverket för att utreda frågor kring flylinjen Torsby-Hagfors
Arlanda
• Torsby Ski Cross Trophy Audi FIS Ski Cross World Cup Branäs 1 - 3 mars 2012
• Rockabillybandet Top Cats från Torsby har gått vidare till final i Melodifestivalen
• SK Bore arrangerar i samarbete med Långbergets Sporthotell Skid-SM 31 mars till 1
april 2012
• Stjerneskolans skidelever har haft stora framgångar sista tiden. Stina Nilsson, Chardine
Sloo( Linn Persson och Paulina Grassl har tagit följande JVM-medaljer 2012:
Längd-JVM
Stina Nilsson
Stina Nilsson

20/2
26/2

Guld
Silver

Sprint
Stafett

ErZluum Turkiet
Erzurum Turkiet

Skidskytte-JVM
Chardine Sloof
Chardine SIoo{
Linn Persson

21/2
26/2
22/2

Guld
Guld
Silver

Distans
Jaktstart
Staffett

Kountilahti Finland
Kountilahti Finland
Kountilahti Finland

Alpint-JVM
Palllina Grassl

1/3

Silver

Slalom

Roccaraso Italien

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

18(20)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-03-05

§ 34

KST 2012/3

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änsteInän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kOlmnunstyrelsen . Redovisningen innebär inte att kOlmnunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kOlmnunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning av amnälda delegeringsärenden för tiden 2011-12-20 - 2012-02-22

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

IUtdragsbestyrkande
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KST 2012/2

§ 35

Meddelanden
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2012-01
10 - 2012-02-14

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2012-02-13

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarnas sign
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§ 36

Leaderprojektet Fri sikt - Klarälven (FRISK)
Torsby kommun är projektägare för leaderprojektet Fri sikt - Klarälven (FRISK). Nu
pågår en förstudie.
Projektet har som målsäth1ing att undersöka förutsättningarna för att röja upp och
långsiktigt bibehålla öppna vyer ner mot Klm'älven, till gagn för bygden, markägarna och
besöksnäringen. Ett arbete tillsammans Ined olika intressegrupper skall leda fram till
vilka områden SOlT1. är mest angelägna att öppna upp som försöksobjekt.
Klarälven, Klara, Femundselva och Trysilelva (Norge) utgör en och samma flod som är
omkring 460 kilometer lång. Nästan 300 kilometer av floden är belägen i Sverige, främst i
Värmland. Efter inflödet i Sverige i nordligaste Värmland följer Klarälven en rak
sprickdal söderut.. Klarälvdalen, där den bildar imponerande meaderbågar, på en sträcka
av 90 kilometer. Vid Edebäck har dalgången fyllts igen av stora isälvsavlagringar, och
Klarälven har tvingats in i en ny västligare fåra med flera vattenfall och forsar.
Främst i norra delarna av området är bebyggelse och jordbruk starkt koncentrerat till
dalgången längs Klarälvens stränder. Jordbruket präglas aven splittrad ägobild och
skiftena är små och smala vilket försvårar ett rationellt brukande. Sviktande lönsamhet
och minskad djurhållning ökar risken för ytterligare igenväxning av åkermarker som är
av primär betydelse för landskapsbilden. Man måste hitta nya infallsvinklar och
samverkanslösningar för att öka lönsamheten i basnäring/kompletterande verksamheter
(ex turism) samt hålla landskapet öppet till gagn för boende och besöka re.

Syfte
Att öka bygdens attraktionskraft för boende och landsbygdsföretagare, vilket konuner att
gagna den bofasta befolkningen samt skapa ökad sysselsäth1ing och nya arbetstillfällen.
Att öppna upp landskapet rund Klarälven kan öka turismen i bygden.

Handlingar i ärendet
Projektplan för Fri sikt - Klarälven (FRISK)

Kommunstyrelsens beslut
Elisabet Olsson utses som Torsby kommuns projektledare.

Beslutet expedieras till
Elisabet Olsson
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