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Justerare
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Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-04-27
2010-05-11
2010-06-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Margot Enkvist

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-04-27

Ledamöter
Håkan Laack
Hans Lass
Yvonne Broberg
Rune Mattsson
Eva‐Lena Gustavsson
Peter Jonsson
Sture Persson
Ann‐Marie Uppvall
Jörgen Nilsson
Tommy Bornstedt
Gösta Kihlgren
Annlouise Brodén
Jerry Persson
Thorsten Egonsson
Bengt Sahlström
Per‐Ola Dungel
Per‐Arne Ludvigsson
Mikael Persson
Anders Wiss
Inga‐Britt Keck Karlsson
Alf Larsson
Anna Melin Nyström
Kjell Karlsson
Monica Olsson
Bengt Berg
Hans Lindberg
Inger Larén
Gertie Blomström
Birgitta Karstensson
Per‐Olov Olsén

Justerarens signatur

Tjänstgörande ersättare
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(FP)
(KD)
(MP)
(‐)

Ingela Johansson
Carina Nordqvist
Siri Sjögren
Åke Gustavsson
Curth Åsberg
Håkan Lindh
Roger Ericsson
Sven Täppers
Kent Hallesson

Utdragsbestyrkande

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(C)
(V)
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Kf § 30

Musik av kulturskolans elever
Kst dnr 2010/138.01

Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan bestämt att om möj‐
lighet finns, skall varje fullmäktigesammanträde inledas med musik framförda av ele‐
ver på kulturskolan.
Vid dagens sammanträde får vi lyssna till Therese Axelsson, Nora Shoki och Klara
Åkerlund på klarinett.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 31

Ordet är fritt
Kst dnr 2010/94.10

Birgitta Karstensson (MP) uppmärksammar Landsbygdsriksdagen i Sunne 6‐9 maj och
Anders Wiss (M) vill redan nu slå ett slag för en hönsbytardag som arrangeras av
hembygdsföreningen på Kollsberg den 19 juni.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 32

Ändring i föredragningslistan
Kst dnr 2010/30.10

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

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige godkänner ändringen.

Beslutet expedieras till
Kansliavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 33

Anmälan av ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Ulla-Lena Björn (S) och ny ersättare efter
Tommy Bornstedt (S)
Kst dnr 2010/28.10

Länsstyrelsen har efter ny röstsammanräkning meddelat kommunen namn på ny er‐
sättare och ny ledamot i kommunfullmäktige.

Ny ledamot efter Ulla-Lena Björn (S)
Tommy Bornstedt (S), Sippstigen 5, 685 34 Torsby.

Ny ersättare efter Tommy Bornstedt (S)
Karin Nilsson (S), Fågelsångsvägen 19 g, 685 34 Torsby.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens protokoll 2010‐03‐30.

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan av ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige antecknas till protokol‐
let.

Beslutet expedieras till
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 34

Bokslut/årsredovisning 2009 tillsammans med
internkontrollplaner
Kst dnr 2009/183.03

Vid genomgång av bokslut för år 2009 har de olika nämnderna och kommunstyrelsen
lämnat redogörelser för sina verksamheter.
Verksamhetsbeskrivningar för 2009 inkl redovisning av större budgetavvikelser och
resultat, avstämning av mål/verksamhetsmått och internkontroll behandlades.
Resultatet för år 2009 visar ett överskott på ca 11,8 mkr att jämföras med ett budgeterat
resultat på 621 tkr.
Driftnettot visar sammantaget ett minus på drygt 8,3 mkr. De största avvikelserna
kommenteras här nedan. Finansförvaltningen visar däremot 12,5 mkr bättre än budge‐
terat.
Kommentarer till större redovisade avvikelser mot budget;
Omsorgsnämnden (‐8,4 mkr). Den negativa avvikelsen kan hänföras till handikapp‐
omsorgen som har en negativ avvikelse gentemot budget på ca ‐4,2 mkr. Beror på öka‐
de kostnader för personlig assistans där försäkringskassan bara står för en viss del
beroende på att försäkringskassan ofta beviljar för mindre personal än det behövs.
Boende i annan kommun för skolelever som inte kan erbjudas hjälp här är också en
stor kostnad. Individ‐ och familjeomsorgen har en negativ avvikelse gentemot budget
på ‐3,2 mkr. Den främsta orsaken är en ökning av försörjningsstödet under året. Äldre‐
omsorgen har en negativ avvikelse på totalt ca ‐1,5 mkr. Underskottet beror främst på
bostadsanpassningar för 750 tkr och att nedläggningen av enheten på Solliden blev
senare än beräknat och har därför inte fått full effekt under 2009. Hemtjänstens bevil‐
jade timmar steg till över 10 000 timmar och därmed högre kostnad.
Kommunstyrelsen (‐155tkr). Kommunstyrelsen redovisar detta år ett underskott på
‐155 tkr mot budget. Avvikelserna inom kommunstyrelsen beror till viss del på Kost‐
och städavdelningen som har ett underskott på ‐341 tkr. Planerade personal föränd‐
ringar på två av kommunens förskolor blev fördröjda och priserna för livsmedel ökade
from oktober månad.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. kf § 34, bokslut/årsredovisning 2009 tillsammans med internkontrollplaner
Turismavdelningen visar också ett underskott på ‐359 tkr och där beror avvikelserna
främst på ökade hyreskostnader med ca ‐46 tkr, kostnader för disk och hyllor för ca ‐
50tkr som tagits direkt i driften och projektkostnad för Klarälvsprojektet för ca ‐50tkr.
En sänkning av intäkterna och då främst när det gäller bokningar har också bidragit till
avvikelserna. Tekniska avdelningen har en avvikelse på ‐171 tkr. Beror främst på
markarbeten Frykenskolan, oförutsedda kostnader för sanering av lägenhet och takre‐
paration. Flera av de övriga kommunstyrelsens avdelningar går med plus som förbätt‐
rar kommunstyrelsens resultat så att det stannar på ‐155tkr totalt.
Fritidsnämnden (‐697tkr). Den negativa avvikelsen beror främst på ökade personal‐
kostnader beroende på flera längre sjukskrivningar och rehabiliteringar, oförutsedda
renoveringar på anläggningar och olika arrangemang som påverkat resultatet. Intäk‐
terna i badanläggningarna har också minskat under hösten, vilket svininfluensan kan
vara en bidragande orsak till.
Miljö‐ och byggnämnden (‐167tkr). Miljö‐ och byggavdelningen redovisar ett under‐
skott på ‐167 tkr, vilket främst beror på minskade bygglovsintäkter.
I samband med bokslutsarbetet föreslås att infrastrukturnedskrivningar görs med 7,4
mkr och extra avskrivningar på anläggningstillgångar görs med 8,3 mkr. Resultatet
före bokslutsdispositioner uppgick till 27,5 mkr.
Resultat före dispositioner

27 522 257

Infrastruktursatsning: Ransbybron

‐ 6 400 000

Infrastruktursatsning: Valberget (stadion)

‐ 518 534

Infrastruktursatsning: OLT (plan)

‐ 480 268

Nedskrivning Kvarntorpet Lekvattnet
Nedskrivning Elevhem Stjerneskolan

‐ 87 868
‐ 1 537 395

Nedskrivning Överbyn 4:1, fd. skola

‐ 439 600

Nedskrivning Snickaren 2, parkeringsplats

‐ 122 680

Nedskrivning Tingsbacka nr 9

‐ 1 162 626

Nedskrivning Ambjörby 1:208, Jofa Huset
Nedskrivning Stöllet S 1:17, fd. skinnverkstad
Nedskrivning Vasserud 3:18

‐ 16 098
– 1 077 808

Nedskrivning Lekvattnet S 1:123 Kvarntorp arr

Justerarens signatur

‐ 127 795

Utdragsbestyrkande

‐ 47 840
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forts. kf § 34, bokslut/årsredovisning 2009 tillsammans med internkontrollplaner
Nedskrivning Ambjörby 1:263, lärarbostad

‐ 13 852

Nedskrivning Stöllet S 1:39, Vallvägen 4

‐ 32 796

Nedskrivning Stöllet S 1:40, Vallvägen 6

‐ 16 350

Nedskrivning Stöllet S 1:45, Granvägen 5

‐ 61 426

Nedskrivning Stöllet S 1:41, Klarastrandsvägen 5

‐ 24 690

Nedskrivning Bergsäng 1:132‐134

‐ 90 922

Nedskrivning Överbyn 2:129‐130

‐ 34 918

Nedskrivning Lekvattnet N 1:79, fd. Kyrkskolan

‐ 540 000

Nedskrivning Bograngen 1:74 m. fl. 7 lägenheter

‐ 124 077

Nedskrivning Höljes 1:318‐319

‐ 29 439

Nedskrivning Bograngen 3:1

‐ 129 459

Nedskrivning Likenäs 1:258

‐ 135 070

Nedskrivning Simhall Torsby

‐ 57 098

Nedskrivning Snickaren 3 och 6, mejeritomten
Nedskrivning Hole 1:91

‐ 1 032 890
‐ 15 941

Nedskrivning Likenäs 1:105, exploateringsfastighet

‐ 141 585

Nedskrivning Lillbergsgården 1:41

‐ 95 203

Nedskrivning Oleby 1:270

‐ 13 464

Nedskrivning Stensgård Utskog (1:214 avst.) 1:261

‐ 92 013

Nedskrivning Stöllet N:a 1:124, 1:130, exploatering fastighet
Nedskrivning Torsby 1:265, 1:266, Kajsheden exploatering
Nedskrivning Tutstad 1:19 del av
Nedskrivning Vasserud 3:2, 3:3, exploatering fastighet
Nedskrivning Västanvik 1:396 exploatering

‐49 149
‐ 238 435
‐ 32 500
‐ 310 860
‐ 54 520

Nedskrivning Östmark 1:674

‐ 154 049

Nedskrivning Överbyn 2:109, exploatering

‐ 128 797

Resultat efter dispositioner

11 854 240

Årets resultat innebär att den så kallades nettokostnadsandelen uppgår till 98,1 %. Må‐
let är satt till 95 % vilket i kronor räknat betyder cirka 19,7 mkr sämre resultat än målet.
Med hänsyn taget till extra överavskrivningar skulle nettokostnadsandelen förutom
detta uppgå till 95,6 % vilket då betyder cirka 4 mkr sämre resultat än målet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. kf § 34, bokslut/årsredovisning 2009 tillsammans med internkontrollplaner
Kommunstyrelsen betonar vikten av att verksamheterna kontinuerligt gör uppfölj‐
ningar på de mål som är satta för att kunna påvisa att verksamheten har en god hus‐
hållning med resurser.
Värdet på beviljat investeringsutrymmet för 2009 som ej utnyttjats eller överskridits
under 2009 förs över till 2010.
Arbetsutskottet beslutade 2010‐02‐22 § 12 att bevilja 340 tkr i ägarbidrag till Torsby
flygplats som finansieras ur 2009 års budget för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2010‐03‐07 § 7 att finansiera infrastruktursatsningen
Branäsvägen, Ransbybron och Likenäsbron med 6,4 milj kr från 2009 års resultat.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

2010‐02‐23‐24 § 12
2010‐03‐15 § 28
2010‐04‐12 § 54

Kjell‐Erik Mattsson (S) kommunrevisionens sammankallande, redovisar revisorernas
granskning av kommunens bokslut för år 2009.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, samtliga nämnder och de förtroendeval‐
da i dessa organ beviljas ansvarsfrihet 2009 samt att kommunens årsredovisning god‐
känns
Fullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts revisorernas revisionsberättelse för
år 2009 tillsammans med granskningen av kommunens årsredovisning och årsbokslut
för år 2009.
Fullmäktiges ledamöter och ersättare har också tagit del av Torsby Förvaltnings ABs,
Torsby Flygplats ABs, Fritid i Nordvärmland ABs och Torsby Bostäder ABs årsredo‐
visningar för år 2009.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom verksamhetsberättelser och föreslaget drift‐
resultat på 11,8 milj kr.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. kf § 34, bokslut/årsredovisning 2009 tillsammans med internkontrollplaner
2. 7 miljoner avsätts till amortering av kommunens banklån enligt finansiella mål för
2009.
3. Överavskrivningar och nedskrivningar görs enligt bifogat förslag med 15 miljoner
och övriga nedskrivningar på infrastruktursatsningar (Valberget stadion och OLT
plan) på tillsammans 998 802 kr finansieras från 2009 års resultat.
4. Nedskrivning av gata i Valbergsområdet har lyfts ut på revisorernas begäran och
återförts till kommunens anläggningsregister. Finansiering sker med 1 911 664 kr
från 2009 års resultat.
5. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
6. Kommunens och dess bolags årsredovisningar och koncernredovisning godkänns.
7. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har tagit del av internkontrollplaner
för 2009 och uppföljning 2008.
8. Kommunfullmäktige tillstyrker att kommunstyrelsen, samtliga nämnder och de
förtroende i dessa organ beviljas ansvarsfrihet 2009.
Till protokollet antecknas att redovisningsskyldig till kommunen eller sådan redovis‐
ningsskyldig närstående, som sägs i Kommunallagen 5:20 a, inte deltagit i behandling
av ärendet såvitt detta berör vederbörande.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 35

Övertagande av aktier i Fritid i Nordvärmland
AB
Kst dnr 2009/136.03

Fritid i Nordvärmland AB kommer att redovisa ett negativt resultat för verksamhetsår
2009. Det negativa resultatet består främst av uteblivna hyresintäkter från cafeterian
som uppgår till ca 600 tkr. Till detta skall en ackumulerad förlust från föregående verk‐
samhetsår läggas på motsvarande 1,7 mkr.
Det återkommande underskottet riskerar att medföra att fokus på besöksnäringsut‐
veckling istället koncentreras på diskussioner och oro kring att täcka underskott för
verksamheten.
Vad det gäller intresset av att vara med och täcka uppkomna förluster för bolaget så
har intresset varit litet hos de flesta minoritetsägare. Något som till slut kommer inne‐
bär att bolagets fortlevnad kommer att riskeras.
Torsby förvaltnings AB beslutade att man önskar gå ut med erbjudande om att utan
vederlag överta minoritetsägarnas aktier i Fritid i Nordvärmland AB. Ägare som tidi‐
gare bidraget utifrån ägarandel med förlusttäckningsbidrag skall kompenseras till ful‐
lo.
Torsby förvaltnings AB:s förslag skall godkännas av kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Torsby Förvaltnings AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2009‐12‐07 § 5
2010‐03‐22 § 31
2010‐04‐12 § 55

Yrkande
Bengt Berg (V); avslag till kommunstyrelsens förslag att överta aktierna i Fritid i Nord‐
värmland AB.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 35, övertagande av aktier i Fritid i Nordvärmland AB
Per‐Ola Dungel (M) med bifall av Håkan Laack (S), bifall till kommunstyrelsens förslag
med tillägg ”att bolaget för 1 kr per aktiepost övertar samtliga aktier i Fritid i Nord‐
värmland”

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på avslag resp bifall till kommunstyrelsens för‐
slag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Per‐Ola Dungels m fls tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget från Torsby Förvaltnings AB:s , dvs.
att bolaget för 1 kr per aktiepost övertar samtliga aktier i Fritid i Nordvärmland AB.

Reservation
Bengt Berg (V), Hans Lindberg (V), Kent Hallesson (V) och Birgitta Karstensson (MP)
reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till
Mikael Westin
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 36

Nyinvesteringar 2010
Kst dnr 2010/121.03

Tekniska avdelningen har tilldelats en investeringsram för 2010 på 19,8 milj kr.
Då ekonomiavdelningens sammanställning av bokslutet 2009 redovisar ett utrymme
för nyinvesteringar utöver redan beslutad investeringsram föreslår tekniska avdel‐
ningen att medel anvisas till följande projekt.
Stationsområdet
EU‐projekt FullKoll (Kssu § 28)
Frykenskolan Aula
Tillgänglighet och uppfräschning
Frykenskolan Idrottshall
Ny golvbeläggning och uppfräschning
Omlastningscentralen
Etapp 1 projektledning m.m
Omlastningsterminalen
Plankostnader och markinköp
Gamla Torget
Centrumombyggnad etapp 3
Lekplatser
Nyanläggningar
Säker skolväg
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Yttre miljö Torsby kommun Skapa en attraktiv yttre miljö
Elevhemmet Torsby
Ombyggnad för flyktingbarn
Traktor till Östmark
Skötsel av fastigheter och anläggningar

1 000 000 kr
1 700 000 kr
700 000 kr
2 000 000 kr
1 280 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
350 000 kr

Summa

10 530 000 kr

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen

2010‐03‐15 § 29.

Yrkande
Per‐Arne Ludvigsson (M) med bifall av Håkan Laack (S) och Bengt Berg (V); bifall till kom‐
munstyrelsens förslag med undantag av inköp av traktor till Östmark. Avvakta med
inköpet och utred först om det finns lokala entreprenörer som kan åta sig skötsel av
fastigheter och anläggningar i Östmark.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Per‐Arne Ludvigssons mfls yrkande under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 36, nyinvesteringar 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Nyinvesteringar 2010 enligt ovanstående finansieras från 2009 års resultat med undan‐
tag av inköp av traktor till Östmark. Avvakta med inköpet och utred först om det finns
lokala entreprenörer som kan åta sig skötsel av fastigheter och anläggningar i Östmark.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn‐ och utbildningsnämnden
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 37

Förlagslån till Kommuninvest
Kst dnr 2009/527.03

Allmänt
Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i
föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna.
Torsby kommun är medlem i Kommuninvest. Kommuninvest har snabbt utvecklats
till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i
Sverige och internationellt som Kommungäld.
I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas
medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i
ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra finansieringslösningar.
För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som bl.a.
•
•
•

Ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska
borgensåtagandet.
Innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse
med andra aktörer på marknaden.
Säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa
finansieringsvillkoren för medlemmarna.

Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman 2010‐03‐25 beslutat
förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB
genom att ta upp ett förlagslån på högst 1 000 mkr från medlemmarna i föreningen.
Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av
ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 procent av
balansomslutningen senast 2012. Det åstadkoms med det aktuella förlagslånet i kom‐
bination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från nya med‐
lemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget.

Justerarens signatur
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forts kf § 37, förlagslån till Kommuninvest
Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett 20‐tal
medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande kommunerna och
landstingen haft en positiv inställning till förslaget och förväntas teckna sin andel av
lånet eller mer.
Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade förluster
och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget.
Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för risker som sammanhänger med
den normala löpande verksamheten.
Torsby kommun har erbjudits att teckna 2,5 mkr av detta förlagslån. Beloppet motsva‐
rar vår kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapi‐
tal. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så
kallade pro rata‐del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de
medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana över‐
teckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter.
Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har indikativt
angivits till följande nivåer1.
Lånedel

Indikativ ränta per
2010‐02‐28

Ränta på pro rata‐delen

3 månaders STIBOR + 1,22 %

Ränta på övertecknat och tilldelat belopp

3 månaders STIBOR + 3,22 %

1

Räntesatsen på pro rata-delen skall vara rörlig och kopplad till STIBOR, motsvarande en räntesats som med
0,50 % -enheter överstiger räntan på ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta från bolaget till en kommun eller
landsting/region (mätt vid början av förlagslånets löptid). Den definitiva räntebasmarginalen fixeras i slutet av
november 2010. Räntebasmarginalen ändras inte under lånets löptid. För lånedel som tecknats och tilldelats
utöver pro rata-andelen är räntesatsen 2 % -enheter högre än den räntesats som gäller för pro rata-delen.
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forts kf § 37, förlagslån till Kommuninvest
Räntebasen 3 månaders STIBOR är rörlig och motsvarade 0,48 % per 2010‐02‐28. Den
genomsnittliga 3 månaders STIBOR‐nivån under perioden 1990‐2009 uppgick till 5,73
% beräknat på respektive årsgenomsnitt.
Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte av
Kommuninvests solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är fördelaktig, men
räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får ekonomiska problem. Det aktuella
lånet har låg likviditet och får inte utan föreningens medgivande överlåtas till någon
annan än den som är medlem i föreningen. Lånets formella villkor och en beskrivning
av de risker man bör beakta framgår av bilagda erbjudande.
Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanlig standardiserad placerings‐
form, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra med insatskapital eller
aktiekapital och är mycket långfristigt till sin karaktär. Det är direkt sammankopplat
med kommunens medlemskap i Kommuninvest. Av dessa skäl förordas att beslutet
om att delta i emissionen fattas av kommunfullmäktige.
Lånets löptid är 30 år. Som framgår av de allmänna villkoren2 för lånet (ej bifogad detta
dokument), kan det under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i förtid.

Teckning och betalning
Kommunen kan teckna sig för förlagslånet under perioden 2010‐04–06–09‐30. Likvid‐
dag för utbetalning av lånevalutan är satt till 2010‐11‐30. Teckningsanmälan är bin‐
dande.

Övrigt
Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen avstår från att delta, erbjuds vår
del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större belopp.
Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att dess syfte inte
kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna ske om en allt för stor del av
medlemmarna avstår från att delta. Det bedöms som viktigare att lånet har ett brett
stöd hos medlemmarna, än att just den planerade lånesumman inflyter.

1

Allmänna villkor för Kommuninvest ekonomisk förening trettioårigt förlagslån, avsnitt 4.3.
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forts kf § 37, förlagslån till Kommuninvest
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen

2010‐04‐12‐§ 56.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk
förening, låna ut högst 2 500 000 kr på de villkor som framgår av föreningens er‐
bjudande daterat mars 2010.
3. Finansiering av utlåningen sker genom upplåning.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan
angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt
genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
_____
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Kf § 38

Information om övertagande av Torsby badhus
Kst dnr 2010/112.50

Kommunfullmäktige beslutade 1999‐04‐29, § 54 att godkänna upprättat avtal mellan
Team Torsby och Torsby kommun gällande uppförande av badhus å fastigheten
Orren 1 i anslutning till Stjerneskolans gymnastikhall.
Avtalet trädde i kraft 2000‐05‐01 och med en löptid på 10 år, alltså t o m 2010‐04‐30.
Enligt särskilda bestämmelser, bilaga 5, till avtalet har kommunen rätt och skyldighet
att efter hyrestiden utgång 2010‐04‐30 lösa in byggnaden för 10 miljoner kronor.
För finansiering av del av badhusbyggnationen lämnade kommunen Team Torsby ett
lån på 20 milj kronor, som amorterats med 1 miljon per år. Betalning skall ske genom
att Team Torsbys resterande skuld på 10 milj kronor till kommunen skrivs av.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges protokoll
1999‐04‐29, § 54
Hyreskontrakt mellan Team Torsby och Torsby kommun, daterat 1999‐05‐03
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2010‐03‐24 § 29
Kommunstyrelsen
2010‐04‐12 § 44
Jan Esping, teknisk chef tillsammans med Anders Björck, bitr kommunchef har upp‐
draget att upprätta en formell handling, där villkoren och förehavandena mellan par‐
terna regleras.
Håkan Laack (S) tackar Team Torsby för ett gott samarbete.
_____
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Kf § 39

Inköp av mark från fastigheten Torsby Bergeby
1:14
Kst dnr 2010/33.50

Advokat Tor Drape, representant för ägarna av fastigheten Torsby Bergeby 1:14 erbju‐
der kommunen att förvärva den del av fastigheten, ca 2000 m², som ligger inom plan‐
lagt område för omlastningscentralen för 26 000 kronor i ett för allt. Lantmäterikostna‐
der betalas av köparen.
Förvärv av markområdet innebär att kommunen äger all mark, exklusive två samfällda
markområden där fastighetsreglering kan begäras genom Lantmäteriet, inom planom‐
rådet varvid exploatering kan ske.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2010‐01‐20 från Jan Esping, teknisk chef
Förslag till köpekontrakt
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2010‐01‐26 § 5
Kommunstyrelsen
2010‐04‐12 § 45

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunen förvärvar ett markområde om ca 2 000 m² av fastigheten Torsby Ber‐
geby 1:14 för en överenskommen köpeskilling på 26 000 kronor och i övrigt enligt
upprättat köpekontrakt.
2. Finansiering sker från eget kapital.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
_______
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Kf § 40

Svar på interpellation från Bengt Berg (V) angående bokslut över junior VM
Kst dnr 2010/142.10

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010‐03‐30 § 28 lämnar Bengt Berg (V) en in‐
terpellation som lyder;
”Det är av stort allmänt intresse att kommunens verksamhet är så transparent och of‐
fentlig som möjlig, för att skapa förtroende mellan kommunledning och allmänhet.
Särskilt gäller detta för kommunala engagemang som sträcker sig utanför de ordinarie
verksamhetsfälten.
Därför önskar vi få en redogörelse för det ekonomiska utfallet angående Torsbys ar‐
rangemang av JVM i skidskytte i vinter. Hur stor blev den kommunala insatsen? Vilka
nämnders konton involverades? Hur stor del kom från sponsorerna? Publikintäkter?
Hur blev utfallet i förhållande till budget etc?”

Handlingar i ärendet
Bengt Bergs interpellation daterad
Kommunfullmäktige
Rapport kring JVM

2010‐03‐30.
2010‐03‐30 § 28

Kommunkansliet genom Thomas Stjerndorff har gjort en avstämning av JVM i skid‐
skytte i Torsby 2009 avseende marknadsvärde, kringeffekter och ekonomi. Denna rap‐
port har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare som svar på Bengt
Bergs interpellation.

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan och svaret läggs till handlingarna. Rapporten ligger som bilaga till paragrafen.
_______
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Kf § 41

Redovisning av besvarade och obesvarade
motioner
Kst dnr 2010/191.10

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Vid sista redovisningen 2009 var det 17 obesvarade motioner.
Kf sammanträde

Antal nytillkomna
motioner

Antal besvarade
motioner

Antal obesvarade
motioner

2009-11-26

1

3

15

2

13

1

13

2010-03-02
2010-03-30

1

Inför kommunfullmäktige 2010‐04‐27 finns det 13 obesvarade motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen över obesvarade motioner godkänns.

Beslutet expedieras till
Stina Eklund
_______
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Kf § 42

Svar på motion om kvalitetssäkringsprogram
för familjehem
Kst dnr 2007/394.70

Till fullmäktiges sammanträde 2007‐09‐20 § 117 lämnade Inger Larén (fp) en motion
som lyder:
”Familjehemsföräldrar utför ofta en ovärderlig samhällsinsats, som bör stödjas och
stimuleras. Samtidigt finns det tyvärr familjehemsplacerade barn som far illa. Så får
inte ske. För att i möjligast mån säkerställa att familjehemsplaceringen i Torsby kom‐
mun är bra anser vi att det behövs ett kvalitetssäkringsprogram för familjehemmen.
Det bör utformas ett liknande program som det som tagits fram för personliga assi‐
stenter.”
Omsorgsnämnden lämnade ett svar till motionen 2008‐12‐16. Kommunstyrelsen åter‐
remitterade motionen till nämnden för ett förtydligande om hur man arbetar med kva‐
litetssäkring och möjligheten att ta fram ett kvalitetssäkringsprogram.

Omsorgsnämndens svar
Det finns en avgörande skillnad mellan att vara anställd i ett lönearbete och att arbeta i
den enskildes hem som personlig assistent eller att vara familjehem och ta emot andras
barn för stadigvarande boende. För bägge uppdragen krävs dock att man har en god
människosyn och en värdegrund som överensstämmer med uppdraget. Som familje‐
hem tar man emot ett barn i sitt eget hem. Inför placeringen har familjehemmet ge‐
nomgått en utredning och godkänts för uppdraget. I samband med placeringen upp‐
rättas förutom avtal för ersättning i form av arvode och omkostnad även en behand‐
lingsplan samt genomförandeplan för syftet med placeringen. I socialtjänstlagen samt i
förordning återfinns lagtext som bl.a. rör familjehemsvård. En statlig översyn pågår för
närvarande gällande all den lagskrivning som finns för barn och unga inom social‐
tjänsten. Syftet med översynen är att stärka barnens situation inom socialtjänsten och
däribland återfinns även de familjehemsplacerade barnen. Den nya lagen som sanno‐
likt kommer att heta LBU (lagen om barn och unga) beräknas att tidigast komma att
träda i kraft 2011.
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forts kf § 42, svar på motion från Inger Larén (FP) om kvalitetssäkringsprogram för familjehem
Inom omsorgsnämnden har vi förstärkt vår utredningsverksamhet genom att ge hand‐
läggare kunskap enligt Kälvestens metoden, ett djupintervjusinstrument som omfat‐
tande ska belysa blivande familjehems kapacitet. Det är omsorgsnämndens uppfatt‐
ning att en grundlig utredning är nödvändig att genomföra för att komma till en så
säker bedömning som möjligheter om familjens lämplighet. Detta faktum tillsammans
med täta uppföljningar och bl.a. enskilda barnsamtal anser vi vara att kvalitetssäkra
verksamheten. Tillsammans med andra kommuner eller enskilt så erbjuder vi även
flera familjehem extern handledning som är ytterligare ett led i att höja kvalitén i om‐
sorgen av våra barn.
Tf bitr förvaltningschef Birgitta Bergh anser inte att en policy liknande den som utarbe‐
tats för personliga assistenter är direkt överförbar till familjehemsvården. I den utred‐
ning som ligger till grund för godkännande för uppdrag ska familjens förhållanden,
synsätt och förhållningssätt vara så allsidigt belysta och genomdiskuterade att om‐
sorgsnämnden ska vara övertygade om deras lämplighet.

Handlingar i ärendet
Motion från Inger Larén (fp) daterad
Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

2007‐09‐13
2008‐12‐16 § 229
2009‐01‐19 § 19
2010‐02‐09 § 21
2010‐04‐12 § 57

Inger Larén (FP) tackar för svaret på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram kvalitetssäkringsprogram för familjehem
och därmed anses motionen bifallen.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Stina Eklund
Fullmäktige
_______
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Kf § 43

För kännedom; KPMGs granskning av styrning
och ledning av Beroendecentrum
Kst dnr 2010/48.01

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts revisorerna i Värmlands
läns vårdförbunds granskning av verksamheten vid Beroendecentrum.
Verksamheten vid Beroendecentrum är ett samverkansprojekt med Landstinget i
Värmland och denna granskning har avgränsats till att omfatta vårdförbundets ansvar.
Granskningen har genomförts med stöd av KPMG och huvudinriktningen för gransk‐
ningen har varit att följa upp hur styrning, ledning och uppföljning utövas gällande
verksamheten.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport daterad 2010‐02‐01.
_______
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Kf § 44

Interpellation från Inger Larén (FP) om rätten
att leva tillsammans hela livet
Kst dnr 2010/167.70

Till dagens sammanträde lämnar Inger Larén (FP) en interpellation som lyder;
”Alla åldras vi olika, så också i ett parförhållande. Har man haft ett gott liv tillsam‐
mans försöker den friskare äldre så långt detta är möjligt att vårda och ta hand den
skröpligare partnern. Vetskapen om att man måste skiljas åt då sjukdom och kraftlös‐
het tar över för att kanske aldrig mera få leva tillsammans kan innebära en stark stress
för ett äldre par
Sedan 2006 innehåller socialtjänstlagen en paragraf som säger att ”makar, sambor eller
registrerade partner som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i samma boen‐
de, om de så vill.” Detta är bra, men inte tillräckligt bra. Den täcker inte situationer när
bara den ena partnern har rätt till omsorgsboende. Därför vill Folkpartiet förändra
lagen så att ett par har rätt att flytta till ett särskilt boende även om endast en i paret är
beviljad biståndet. Rätten att kunna leva tillsammans hela livet blir då ett val som görs
av paret och inte av kommunen.
Genomförande av en lag kan dock ta tid och i avvaktan på ändring kan man agera
själv.
Jag vill därför fråga Omsorgsnämndens ordförande vilka riktlinjer man har i Torsby
kommun när en partner har beviljats boende och den andra har önskemål om att få
flytta med till det beviljade boendet?”

Handlingar i ärendet
Interpellation från Inger Larén daterad 2010‐04‐26.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde.
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forts kf § 44, interpellation från Inger Larén (FP) om rätten att leva tillsammans hela livet
Beslutet expedieras till
Fullmäktige
Inger Larén
Åke Gustavsson
_____
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