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Kf § 60

Ändringar i föredragningslistan
Kst dnr 2010/30.10

Ärende som utgick vid dagens sammanträde
Interpellation från Anders Wiss (M) om utbildning i alla Torsby kommuns skolor i
entreprenörskap.

Ärende som tillkom vid dagens sammanträde
Bokslut 2009 för Värmlands läns vårdförbund.

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige godkänner ändringarna.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2010-06-22

Kf § 61

Allmänhetens frågestund
Kst dnr 2010/140.10

Martin Söderlund tar upp frågan om gamla Tingshuset. Enligt kommunens planer
skall fastigheten renoveras och anpassas för LRF Medias verksamhet.
Martin Söderlund vill att kommunen tänker om. Fastigheten och området är använd‐
bart till andra ändamål ex som ett kulturcentrum för Torsby.
Har kommunen sett på och erbjudit företaget alternativa val?
Martin Söderlund ställer sin fråga till kommunalrådet Håkan Laack.
Håkan Laack (S) svarar att han delar Martins uppfattning att det är viktigt att ta tillva‐
ra våra byggnader i samhället. Kontor har funnits i Tingshuset ett antal år där polisen
varit kommunens hyresgäst. Nu flyttar polisen till nya lokaler på Bergebyvägen och
frågan har beretts och diskuterats i samhällsutskottet där man konstaterar att utöver
LRFs önskemål finns ingen stor efterfrågan på lokaler.
En viktig och avgörande del är att företaget LRF Media AB utökar sin verksamhet och
kommer att ha ca 60 anställda.
Håkan visar en bild över Tingshusområdet och de förslag som finns utöver ombygg‐
naden för LRF Media. Ett område kommer att kunna användas för kommersiellt än‐
damål ex servering eller liknande. Ett annat område är avsett för mindre barn med
lekutrustning och en del av parken anpassas för olika arrangemang.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 62

Ordet är fritt
Kst dnr 2010/94.10

Anders Wiss (M) rapporterar från hönsbytardagen som hölls på Kollsberg den 19 juni.
Den kan sammanfattas med ett ord SUCCÉ. Den 21 augusti ges ett nytt tillfälle att be‐
söka Kollsberg för en ny hönsbytardag.
Vidare vill Anders Wiss redan nu informera om att nordiskt mästerskap i grötkokning
kommer att hållas på Kollsberg den 28 maj nästa år.
Bengt Berg (V) läser dikten ”Sômmarn är här” av Gunnar Ehne.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 63

Delårsuppföljning per 30 april 2010
Kst dnr 2010/132.03

Delårsuppföljning per 2010-04-30
Nu har nämnder och kommunstyrelsen stämt av sina verksamheter i samband med
delårsuppföljning per 2010‐04‐30. En prognos har lämnats över hur verksamheterna
kommer att klara tilldelad budget för innevarande år.
Resultatet för rapportperioden uppgår till ca 7 mkr vilket är ca 3 mkr bättre än period‐
budget.
De största avvikelserna redovisas av fritidsnämnden som avviker ‐1 mkr mot period‐
budget. Barn‐ och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på + 2,1 mkr till och
med 2010‐04‐30 och beror främst på kommande kostnader som ej belastar resultatet
ännu. Kommunstyrelsens verksamheter ligger sammantaget ca +2,4 mkr mot period‐
budget, där den största avvikelsen avser tekniska avdelningen beroende på intäkts‐
överskott på kvartalsfakturering. Övriga nämnder avviker endast marginellt mot bud‐
geten.
Enligt prognos spås skatteavräkningen ge en positiv avräkning på ca +8,2 mkr i år,
medan prognosen för stats‐ och utjämningsbidrag spås en negativ förändring på ‐1,3
mkr.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen och dess förvaltningar avviker med +2,4 mkr mot budget. Här är
det tekniska avdelningen som står för den största delen +1,1 mkr beroende på intäkts‐
överskott på kvartalsfakturering. Ekonomiavdelningen redovisar en avvikelse på +433
tkr som till viss del beror på påminnelseavgifter på kundfakturor och debitering in‐
ternt på grund av bristande information på inkommande fakturor och nyuppläggning
av leverantörer. Turismverksamheten har en negativ avvikelse på ‐193 tkr som främst
beror på att intäktssidan är lägre än budgeterat. Merparten av intäkterna kommer in i
juni‐augusti och oktober‐november.
När det gäller prognosen så bedömer de flesta förvaltningar att de ska klara årets till‐
delade budget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 63, delårsuppföljning per 30 april 2010
Avvikelsen totalt för kommunstyrelsen beräknas till ‐320 tkr och består av arbetsmark‐
nadsavdelningen som har svårigheter att få kostnadstäckning inom integration och
beräknat underskott är ‐500 tkr. Ekonomiavdelningens interndebiteringar på 180 tkr
avseende bristande information på inkommande fakturor och nyupplägg av leverantö‐
rer förväntas bidra med ett överskott på 180 tkr. När det gäller turismverksamheten
och kost‐ och städavdelningen så beräknar de att kunna hålla sig inom budget, positivt
med tanke på tidigare års svårigheter. Prognosen totalt för kommunstyrelsen med en
negativ avvikelse på ‐320 tkr bedöms osäker på grund av tidigare års nämnda problem
för en del avdelningar att hålla sig inom budgetramen.

Fritidsnämnden
Verksamheten visar för årets första 4 månader ett underskott på ‐1 mkr, som främst
beror på stora energikostnader på anläggningssidan. Nämnden prognostiserar ett un‐
derskott för helåret på ‐300 tkr. Fortsatt arbete pågår med att minska personalkostna‐
der och en analys och plan har gjorts för att öka intäkterna.
Prognosen bedöms osäker, då nämnden även tidigare år haft problem att hålla sig
inom budgetramen. Arbetet med att minska personalkostnader har däremot börjat ge
resultat i mars‐april.

Kulturnämnden
För perioden till och med den 30 april redovisar kulturnämnden en positiv avvikelse
på 53 tkr. Den beror främst på att årsanslagen till studieorganisationer inte är betalt
fullt ut än, samt att huvudparten av kulturprogrammen inte genomförs än. Enligt pro‐
gnos bedömer kulturnämnden att de kommer att rymmas inom tilldelad budgetram.
Bedöms som rimligt då de tidigare år inte haft problem med det.

Barn- och utbildningsnämnden
Resultatet för barn‐ och utbildningsnämnden avviker med +2,1 mkr till och med
2010‐04‐30 som främst beror på att kostnaden för kommande läsårs förbrukningsmate‐
rial köps in under sommaren och ej belastar ännu. Utfallet för personalkostnader till
och med 2010‐04‐30 är högre än budgeterat, men beroende på färre personal från och
med höstterminen så kommer den avvikelsen att justeras. Nämndens prognos är att de
ska hålla sig inom budgeterad ram, vilket bedöms som rimligt.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 63, delårsuppföljning per 30 april 2010
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse med +310 tkr totalt till och
2010‐04‐30, men det finns stora underskott främst i handikappomsorgen med personlig
assistans och kostnad för boende enligt LSS för elever i andra kommuner. Inom IFO är
det främst ekonomiskt bistånd som ökar.
Nämnden prognostiserar ett underskott på ‐1,4 mkr. Personalförändringar göras inom
handikappomsorgen och stor restriktivitet råder vid inköp och bemanning.
Med tanke på tidigare års svårigheter att hålla sig inom budgetramen, så känns pro‐
gnosen osäker, kan det ta längre tid än förväntat att nå önskad ekonomisk effekt.

Miljö- och byggnämnden
Verksamheten har en avvikelse på ‐235 tkr som till viss del beror på lägre intäkter för
miljötillsyn och bygglov. Tillfälligt lägre personalkostnader förväntas kompensera
eventuellt lägre intäkter.
Nämnden prognostiserar att hålla sig inom budgeterad ram, vilket bedöms som rim‐
ligt.

Räddningsnämnden
Räddningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på +194 tkr som främst beror på
lägre personalkostnader gentemot budgeterat.
Nämnden prognostiserar med att hålla sig inom budgeterad ram, vilket bedöms som
rimligt.

Överförmyndarnämnden
Verksamheten visar på ett mindre underskott på ‐37 tkr per 2010‐04‐30. Nämnden be‐
dömer för helåret att man kommer att inrymmas inom budgeterad ram. Prognosen
bedöms som rimlig, men med en notering att man ännu inte vet hur arbetet med de
ensamkommande barnen kommer att påverka nämnden.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 63, delårsuppföljning per 30 april 2010
Nämnd/Styrelse
Tkr
Kommunfullmäktige

Nettobudget

Nettoutfall

2010-04-30

2010-04-30

-494

-351

Avvikelse

Nettobudget

Prognos

Avvikelse

2010

2010

Prog-Budg

143

-1 436

-1 336

100
60

Fullmäktige

-282

-205

77

-822

-762

Revision

-212

-146

66

-614

-574

40

-36 174

-33 731

2 443

-99 003

-99 323

-320
0

Kommunstyrelsen
Kommunalråd

-793

-698

95

-2 327

-2 327

Kansliavdelningen

-16 052

-15 676

376

-43 381

-43 381

0

Arbetsmarknadsavdelningen

-868

-1 156

-288

-2 588

-3 088

-500

Ekonomiavdelningen

-1 910

-1 477

433

-5 696

-5 516

180

IT-avdelningen

-1 109

-619

491

-3 267

-3 267

0

Personalavdelningen

-2 556

-2 534

22

-7 680

-7 680

0

Tekniska avdelningen

-11 628

-10 556

1 072

-31 669

-31 669

0

Turismverksamheten

-836

-1 029

-193

-2 395

-2 395

0

Kost- och städavdelningen

-422

13

435

0

0

0

373

-117

-490

1 125

1 125

0

Skogsförvaltningen
Fastighetsförsäljning

0

0

0

0

0

0

Fritidsnämnden

-5 385

-6 421

-1 036

-16 814

-17 114

-300

Kulturnämnden

-3 610

-3 557

53

-10 788

-10 788

0

Barn- och utbildningsnämnden

-76 974

-74 842

2 132

-236 579

-236 579

0

Omsorgsnämnden

-77 454

-77 143

311

-239 362

-240 761

-1 399

-814

-1 049

-235

-2 366

-2 366

0

Miljö- och byggnämnden
EU-samordning

-414

-762

-348

-1 230

-1 230

0

-4 864

-4 670

194

-14 532

-14 532

0

-72

136

208

-198

-198

0

-297

-334

-37

-891

-891

0

-206 179

-202 840

3 339

-622 075

-623 993

-1 918

Avgår kapitalkostnader

16 664

15 806

-858

50 000

47 419

-2 581

Avskrivningar

-8 002

-8 699

-697

-24 000

-26 097

-2 097

0

0

0

Räddningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndare
Driftnetto

Nedskrivningar
Personalkostnader finansförvaltning
Pensionsutbetalningar
Verksamhetens nettokostnader

Justerarens signatur

-7 004

-6 084

920

-21 000

-21 000

0

-204 521

-201 817

2 704

-617 075

-623 671

-6 596

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 63, delårsuppföljning per 30 april 2010
Nämnd/Styrelse

Nettobudget

Nettoutfall

2010-04-30

2010-04-30

138 596

139 043

Tkr
Skatteintäkter
Generella statsbidrag

Avvikelse

Nettobudget

Prognos

Avvikelse

2010

2010

Prog-Budg

447

415 710

423 886

8 176

63 118

62 594

-524

189 300

187 782

-1 518

Extra statsbidrag

3 998

4 070

72

12 000

12 209

209

Kommunal fastighetsavgift

6 332

5 708

-624

19 000

19 000

0

LSS-utjämningsavgift
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Skatter och bidrag inkl. finansnetto
Förändring eget kapital
Nettokostnadsandel

-803

-668

135

-2 419

-2 003

416

1 034

258

-777

3 100

2 000

-1 100

-3 216

-2 012

1 204

-14 500

-11 200

3 300

209 059

208 993

-66

622 191

631 465

9 483

4 538

7 176

2 638

5 116

8 003

2 887

97,8%

96,6%

99,2%

98,8%

Handlingar i ärendet
Delårsuppföljning per 30 april 2010.
Kommunstyrelsen
2010‐06‐07 § 77

Kommunfullmäktiges beslut
Delårsuppföljningen per 30 april 2010 har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare och läggs därmed till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen,
Arbetsmarknadsavdelningen
Personalavdelningen
IT‐avdelningen
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 64

Räntefritt lån till föreningsrådet Stjärnan
Kst dnr 2009/497.90

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009‐11‐23 § 122, beviljade Föreningsrådet Stjärnan
300 000 kr till digitalisering och övrig tekniskt utrustning under förutsättning att
Svenska Filminstitutet (SFI) också beviljade bidrag.
Svenska Filminstitutet beviljade 2009‐12‐19, 100 000 sek för teknisk upprustning och
450 000 sek för digitaliseringen av biografen Stjärnan.
De båda bidragen kan rekvireras först efter avslutad åtgärd. Detta medför att förening‐
en under projektets genomförande får likviditetsproblem och ansöker därför hos Tors‐
by kommun om hjälp genom ett kortfristigt lån.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Svenska Filminstitutet, beslutsmeddelande
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2010‐11‐23 § 122
2009‐12‐19
2010‐05‐17
2010‐05‐17 § 51
2010‐06‐07 § 78

Kommunfullmäktiges beslut
Föreningsrådet Stjärnan beviljas ett tidsbegränsat räntefritt lån om 550 000 sek som ska
återbetalas senast 30 september 2010.

Beslutet expedieras till
Föreningsrådet Stjärnan
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 65

Underhållsbehov Torsby flygplats
Kst dnr 2010/169.03

Landningsbanan – rullbanan på Torsby flygplats behöver ha en ny beläggning – för‐
segling. Det förlänger banans livslängd om man gör detta underhåll nu. Väntar man i
några år blir det en högre kostnad.
Kostnaden är beräknad till 250 ‐350 tkr plus en tillkommande banmålning för ca 100
tkr.

Handlingar i ärendet
Torsby Flygplats AB Verksamhetsrapport
Ekonomichef Angela Birnstein tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2010‐03‐12 § 3
2010‐05‐17 § 53
2010‐06‐07 § 79

Kommunfullmäktiges beslut
Tekniska avdelningens budget förstärks med 500 000 kr till underhåll av flygplatsens
landningsbana. Medlen tas från ökade skatteintäkter.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 66

Brand och räddningstjänst på Torsby flygplats
Kst dnr 2010/130.30

Bakgrund
Vid start och landning vid Torsby flygplats kan flygoperatören beställa brand‐ och
räddningstjänst. Torsby Flygplats AB har avtal med den kommunala räddningstjäns‐
ten för att leverera tjänsten. Det som den kommunala räddningstjänsten kan erbjuda
möter för närvarande ej de krav som operatörerna har rätt att ställa. För att komma
runt det i dagsläget kan flygplatsen avtala bort vissa delar och därigenom få operatö‐
rerna att godkänna den kommunala räddningstjänsten. En del flygbolag har valt att ej
landa på Torsby flygplats då räddningstjänsten ej klarar uppställda krav.
Vad som krävs för en fullt godkänd brand‐ och räddningstjänst vid flygplatsen är att
brandmännen har den speciella utbildningen för brand och räddning vid flygplatser,
samt eventuellt vissa tillägg på utrustningssidan. Torsby Flygplats AB har tidigare fört
diskussioner med kommunens räddningstjänst för att få till denna utbildning för ett
antal brandmän för att därigenom öka flygplatsens attraktivitet och möjliggöra charter‐
trafik med större flygplan än vad flygplatsen kan ta emot idag. I dagsläget krävs inte
annat än kommunal räddningstjänst för den flygplansstorlek vi bedriver linjefarten
med men utredningar och förslag till lagändringar pågår.

Framställan
Varken Torsby Flygplats AB eller räddningstjänsten har i dagsläget medel att bekosta
utbildning i brand‐ och räddningstjänst vid flygplatser. Torsby Flygplats AB önskar
med denna skrivelse aktualisera frågan med kommunstyrelsen för att äska medel till
att bekosta utbildning för tio brandmän. Det handlar dels om utbildningskostnaden
som uppgår till cirka 100 tkr plus ersättning till brandmännen under en veckas utbild‐
ning, drygt 100 tkr.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. kf § 66, brand och räddningstjänst Torsby flygplats
Handlingar i ärendet
Torsby Flygplats AB Verksamhetsrapport,
Kommunchef Thomas Stjerndorff tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2010‐03‐12 § 3
2010‐05‐17 § 54
2010‐06‐07 § 80

Arbetsutskottets ledamöter anser att det är viktigt för Torsby kommun att flygplatsen
har fullt godkänd brand‐ och räddningstjänst, för att öka flygplatsens attraktivitet och
möjliggöra chartertrafik med större flygplan än vad man kan ta emot idag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Räddningsnämnden ser till att 10 brandmän utbildas till brand och räddningstjänst
vid flygplatsen
2. Räddningsnämndens budget förstärks med 200 000.
3. Utbildningen skall genomföras under hösten 2010.
4. Medlen tas från ökade skatteintäkter.

Beslutet expedieras till
Räddningsnämnden
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 67

Hemsändningsbidrag
Kst dnr 2010/208.03

Vitsandsboa har framställt önskemål om en höjning av hemsändningsbidraget som för
närvarande är 120 kr/order varav kommunen betalar 60 kr. Länsstyrelsen betalar
samma belopp som kommunen upp till bidragstaket 60 kr/order.
EU‐samordnare Elisabet Olsson har fått i uppdrag att utreda vad som kan anses vara
rimligt bidragsbelopp och har därför undersökt nivåerna hos andra kommuner samt
samrått med bl.a. omsorgen i Torsby kommun, Länsstyrelsen i Värmland och Lands‐
bygdsservice.
Både Landsbygdsservice och Länsstyrelsen anser att en höjning vore angelägen. Men
det finns för närvarande inget som tyder på att staten skulle höja sitt bidragstak. En
eventuell höjning kommer därför uteslutande att finansieras av kommunala medel.
Då kostnaderna stigit sedan den senaste höjningen av bidraget bör det vara lämpligt
med en höjning av ersättningen till Lanthandeln ökas till 150 kr/order. En del av denna
höjning bör kunna debiteras kunden t.ex. 10 kr.

Handlingar i ärendet
EU samordnare Elisabet Olsson tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐05‐17 § 55
Kommunstyrelsen
2010‐06‐07 § 65

Kommunfullmäktiges beslut
1. Hemsändningsbidraget höjs med 30 kr till 150 kr/order. Höjningen motsvarar en
ökning på drygt 97 000 kr per år.
2. Omsorgsnämndens budget förstärks med 50 000 kr för 2010 och finansieras från
skatteintäkter.
3. För 2011 och framåt förstärks omsorgsnämndens budget med 100 000 kr per år.
Finansieringen tas upp i höstens detaljbudgetplanering.
4. Höjningen av hemsändningsbidraget gäller från 1 juli 2010.
5. Riktlinjerna för hemsändningsbidrag skall uppdateras

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

forts kf § 67, hemsändningsbidrag
Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen
Elisabet Olsson
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

Kf § 68

Om- och tillbyggnad av fastigheten tingsbacka
9, fd Tingshuset – utökning av investeringsmedel
Kst dnr 2010/203.50

Rubricerad fastighet inrymmer för närvarande Polisens verksamhet i Torsby. Under
hösten kommer verksamheten att flyttas över till det nya Polishuset och fastigheten
blir tillgänglig för ny verksamhet.
Under ca ett års tid har LRF Media AB fört diskussioner med kommunen om att få
utökade lokalytor pga att deras verksamhet ökar i Torsby. Man har sett på möjlighe‐
terna till en utbyggnad av de lokaler i kommunhuset som företaget hyr idag.
I samband med att det blev klart att lokaler i före detta tingshuset kommer att bli till‐
gängliga, har kommunen och företaget undersökt om lokalerna kan anpassas till före‐
tagets framtida verksamhet. Förutom en omfattande ombyggnad krävs en tillbyggnad
på ca 70 m².
Tekniska avdelningen har gjort en beräkning på vad en om‐ och tillbyggnad skulle
kosta och det rör sig omkring 7 milj kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2010‐05‐11 från Mats Ågren
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2010‐05‐18 § 55
Kommunstyrelsen
2010‐06‐07 § 92

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ytterligare investeringsmedel på 5 milj kr anvisas till projektets genomförande.
2. Finansieringen av investeringsmedlen sker via upplåning.
3. Hyreskontraktet skall tecknas innan projektet påbörjas.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

Kf § 69

Svar på motion från Anders Wiss (M) angående
aktieutdelning i kommunens bolag
Kst dnr 2009/248.10

Bakgrund
Kommunfullmäktige 2009‐04‐29 § 81, gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda mo‐
tionen från Anders Wiss (M). Motionen lyder enligt följande;
”Det bör utformas regler och system för hur kommunens egna och samägda bolag
skall ge aktieutdelning till ägarna”.
Ägarna har satsat aktiekapital och det är skäligt att bolaget betalar för ”lånade” pengar
efter insats och förmåga.
Hänsyn tas till bland annat
6.
7.
8.
9.

Aktiekapital som satsats (ev. annat)
Soliditet i bolaget
Bolagets egna kapital
Kassalikviditet i bolaget”

Förslag på hantering av motionen
Det finns svårigheter i att utforma generella regler för hur man skall hantera frågan om
aktieutdelning eller ej från aktiebolag, så att de blir praktiskt tillämpbara. Frågan om
huruvida det skall utgå någon aktieutdelning eller ej till bolagets ägare är därmed ett
ärende som skall hanteras på respektive företags bolagsstämma, och prövas från år till
år utifrån bland annat resultat med mera.

Handlingar i ärendet
Motion inlämnad till kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse Anders Björck
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2009‐04‐29
2010‐04‐13
2010‐04‐19 § 41
2010‐06‐07 § 94

TORSBY KOMMUN

sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

forts. kf § 69, svar på motion från Anders Wiss (M) angående aktieutdelning i kommunens bolag
Anders Wiss (M) tackar för svaret på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utifrån ovanstående anförda är motionen besvarad.
2. Ägardirektiven för kommunens bolag ska ses över senast 2011‐01‐01.

Beslutet expedieras till
Anders Wiss
Stina Eklund
Anders Björck
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

Kf § 70

Svar på motion från Birgitta Karstensson (MP)
angående bidrag till Norra Ny hockeyklubb
Kst dnr 2008/460.10

Birgitta Karstensson (MP) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2008‐11‐27 §
147, angående bidrag till Norra Ny hockeyklubb.
Fritidschef Kicki Velander lämnar följande förslag på svar på motionen.
Norra Ny Hockeyklubb fick 2007 ett driftsstöd på 80 000 kr för att täcka driftskostna‐
derna, 2008 fick föreningen ett bidrag på 60 000 kr. Målet var att föreningen skulle öka
de egna intäkterna för att nå en högre grad av självfinansiering av verksamheten, i
samband med att ovanstående bidrag beviljades bildades en arbetsgrupp bestående av
tre tjänstemän, gruppen bildades för att hjälpa föreningen med att se över verksamhet
och ekonomi. Arbetsgruppen har haft regelbundna möten med föreningen där man
stöttat med tips och idéer på hur man kan utveckla verksamheten, vi har även anlitat
SISU Idrottsutbildarna som diskuterat föreningsutveckling med föreningen.
Ovanstående förening har även erbjudits att mot ett bidrag driva Stöllets Fritidsgård,
detta för att hjälpa föreningen ekonomiskt och dels för att ha möjlighet att rekrytera
fler barn och ungdomar till föreningens verksamhet, p.g.a. brist på föreningsledare
tackade föreningen nej till erbjudandet.
Fritidschefen har varit i kontakt med skolchef Fredrik Norlin som informerar att Stjer‐
neskolan har sedan 2002 bedrivit utbildning i specialidrott i ishockey som en inriktning
på idrottsgymnasiet. Utbildningen har utformats så att Stjerneskolan i princip ansvarar
för elevernas individuella utbildning genom träningar dagtid, medan Sunne DC har
ansvarat för kvällsträning med fokus på lagspel mm. Eleverna har också genom Sunne
IK fått möjlighet att delta i seriespel på elitnivå för både J18‐ och J20lagen. Flera elever
har också spelat i Sunne IKs A‐lag i div. 1.
På grund av att seriespel och kvällsträningar har Sunne som bas så bor ishockeyele‐
verna i Sunne. De allmänna kommunikationer som finns kvällstid möjliggör tyvärr
inte ett boende i Torsby.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 21

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

forts kf § 70, svar på motion angående bidrag till Norra Ny hockeyklubb
Som en följd av detta förläggs även dagträningarna till Sunne ishall eftersom elevernas
personliga utrustning finns där samt att isträning kan bedrivas inomhus. Dagträning i
Sunne kan också kombineras med skolan i Torsby p.g.a. de allmänna kommunikatio‐
ner som finns dagtid.
Samarbetet med Sunne IK och de framgångar som man rönt gemensamt har gjort att
Stjerneskolans hockeygymnasium har fått ett mycket gott anseende och varje år mottar
ett stort antal sökande.
Utifrån vad som sagts ovan är det inte rationellt och praktiskt möjligt att förlägga
hockeygymnasiets träningar till Stöllet om man vill vidmakthålla den kvalitet som
utbildningen har i dag.

Handlingar i ärendet
Birgitta Karstensson (MP) Motion inlämnad
Fritidschef Kicki Velander, tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2008‐11‐27§ 147
2010‐04‐15
2010‐05‐17 § 52
2010‐06‐07 § 95

Norra Ny hockeyklubb har inte sökt aktivitets‐ och lokal bidrag 2009, bidrag som före‐
ningar kan söka från fritidsnämnden.
Fritidsgården i Stöllet utarrenderas och drivs av Nordvärmlands FF.
Birgitta Karstensson tackar för svaret på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Utifrån ovanstående redovisning avslås motionen.

Beslutet expedieras till
Birgitta Karstensson
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

Kf § 71

Svar på motion från Birgitta Karstensson (MP)
angående möjlighet att underlätta för ungdomar som vill starta eget
Kst dnr 2009/523.10

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen (Kf § 199,
Kst dnr 2009/523.10) från Miljöpartiet de Gröna genom Birgitta Karstensson. Motionen
lyder;
”Bakgrunden är den att det är svårt för ungdomar att starta eget med de kommunala
hyror vi har. När vi har ungdomar som vill etablera sig bör vi ta emot dem med glädje
och hjälpa till.
Därför anser jag att vi ser på möjligheten att ha hyresrabatter på kommunala hyror,
och att vi hjälper till med kostnadsfri ekonomisk rådgivning och bokföring”.
Förslaget om att stödja enskilda företag i form av subventionerad hyra och kostnadsfri
bokföring enligt förslaget i motionen är inte enligt kommunallagen möjlig. Det strider
mot kommunallagens likställighetsprincip (KL 2 kap 2 §) dvs att kommunen skall be‐
handla alla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Vad
det gäller frågan om att erbjuda fri bokföringshjälp så ligger detta utanför den kom‐
munala kompetensen varför kommunen ej får ägna sig åt sådan verksamhet externt.
Sådana skäl skall vara reglerat i speciallagstiftning vilket ej är fallet i detta förslag. Vad
det gäller kostnadsfri ekonomisk rådgivning så ligger detta till viss del inom TUAB:s
ansvarsområde.

Handlingar i ärendet
Motion 2009‐11‐26 från Birgitta Karstensson (MP)
Tjänsteskrivelse 2010‐05‐07 från bitr. kommunchef Anders Björck
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2010‐05‐18 § 53
Kommunstyrelsen
2010‐06‐07 § 96

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 23

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

forts kf § 71, svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) angående
möjlighet att underlätta för ungdomar som vill starta eget
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska avdelningen får i uppdrag se vad som är möjligt när det gäller mark‐
nadsanpassning av hyror och även hyreskontrakts längd.
2. Med hänvisning till ovanstående är motionen besvarad.

Beslutet expedieras till
Birgitta Karstensson
Tekniska avdelningen
Stina Eklund
Ks
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 24

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

Kf § 72

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

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2010‐04‐27 § 44, lämnade 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
Omsorgsnämndens ordförande Åke Gustavsson (S) lämnar ett skriftligt svar på inter‐
pellationen som delges kommunfullmäktiges ledamöter. Svaret ligger som bilaga till
paragrafen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 25

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

forts kf § 72, Svar på interpellation från Inger Larén (FP) om rätten att
leva tillsammans hela livet
Beslutet expedieras till
Inger Larén
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 26

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

Kf § 73

Region Värmlands revisionsberättelse
Kst dnr 2010/149.03

Region Värmlands revisionsberättelse för år 2009 har delgetts kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelse för år 2009.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 27

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

Kf § 74

Ks protokoll från 2010-04-12 § 39; Torsby Bostäder ABs lån, förfallotider mm
Kst dnr 2009/232.03

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts kommunstyrelsens § 39
från 2010‐04‐12. Paragrafen handlar om den information som Torsby Bostäders vd
Sven‐Åke Pettersson lämnade om bolagets lån, förfallotider mm.
Vid dagens sammanträde lämnar ekonomichef Angela Birnstein kompletterande in‐
formation i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 28

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

Kf § 75

Bokslut 2009 för Värmlands läns Vårdförbund
Kst dnr 2010/253.10

Värmlands läns Vårdförbund har översänt bokslut 2009 med revisionsberättelse för
fastställelse av ägarkommunernas kommunfullmäktigen. Revisorerna tillstyrker att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning god‐
känns.

Handlingar i ärendet
Vårdförbundets bokslut, verksamhetsberättelser och revisionsrapport.

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

Beslutet expedieras till
Värmlands läns Vårdförbund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 29

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-06-22

Kf § 76

Motion från Birgitta Karstensson (MP) – Torsby, en freonfri kommun
Kst dnr 2010/267.10

Vid dagens sammanträde lämnar Birgitta Karstensson (MP) en motion som lyder;
”Runt om i landet pågår arbetet med att fasa ut freon. Ett i högsta grad önskvärt arbete
men som går långsamt. Freon används fortfarande i en mängd anläggningar trots att
alternativ finns. Skälen kan vara ekonomiska eller att befintliga anläggningar väntar på
konvertering. Ytterligare skäl kan vara okunskap eller slöhet.
Låt kommunen aktivt driva arbetet med utfasning. Med olika åtgärder bör detta kunna
påskyndas. Tänkbara är;
-

Identifiera punktkällor

-

Vara en föregångare med egna anläggningar

-

Bedriva aktiv rådgivning inom kommunen

-

Uppdatera sitt eget kunnande

-

Eventuella bidrag. Överväga om detta kan vara en framkomlig väg.

Att befinna sig i spetsen för ett sådant arbete innebär god moral, ansvarstagande inför
kommande generationer, bra PR och inte minst bättre nattsömn”.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2010‐06‐22

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

