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§ 32

KST 2011/232

Allmänhetens frågestund
Vid dagens sammanträde ställer John Ryberg en fråga till Håkan Laack (S) som lyder:
ʺHur blev det ekonomiska utfallet för kommunen när det blev en ny entreprenör för skol‐
skjutsarna?ʺ

Kommunfullmäktiges beslut
Håkan Laack ber att få svara på frågan vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Beslutet expedieras till
Håkan Laack
Kf
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

KST 2011/232

Svar på fråga från Allmänhetens frågestund
2011-03-29
Stig Larsson frågade Håkan Laack vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011‐03‐29 om
det stämmer att de medlemmar som är med i en förening i Branäs har ett avtal som inne‐
bär att de får subventionerade avgifter på 1000‐ tals kronor på vatten och avlopp. För
egen del har avgifterna för vatten‐ och avlopp höjts med 72% mellan åren 2006‐2010.
Vid dagens sammanträde lämnar Håkan Laack följande svar;
Torsby kommun levererar inte något vatten till Branäsområdet men kommunen tar emot
spillavloppsvatten från Branäsområdet i en anslutningspunkt nedanför Branäsanlägg‐
ningen. Torsby kommun renar avloppsvattnet i reningsverket i Ransby. Ersättningen för
emottagandet av spillvattenavloppsvattnet regleras i avtal mellan Torsby kommun, som
ansvarar för reningsverket och Branäs Fritidscenter AB som äger ledningssystemet fram
till anslutningspunkten. Prissättningen för kommunens emottagande av Branäs spillav‐
loppsvatten har höjts i den nya taxan med samma nivå som för övriga VA‐kunder. Bra‐
näs Fritidscenter AB äger rätten att teckna avtal om VA‐taxa med fastighetsägare inom
det allmänna VA‐området i Branäs och att ta betalt för vattentjänsten.
I brev till stugägare i Branäs daterat 2011‐02‐28, skriver Branäs Fritidscenter AB, att VA‐
anläggningen och ledningsnäten i Branäs ägs av Branäs och fram till år 2008 följde Branäs
Torsby kommuns VA‐taxa. I tiden därefter har Branäs legat under den kommunala taxan.
Man beskriver i ett stapeldiagram att för exempelhus Vargen är kostnaden för vatten‐
tjänsten under 2011 ca 6500 kronor enligt Branäs avgifter och att avgiften enligt den
kommunala VA‐taxan skulle vara ca 7200 kronor.
VA‐verkets kommentar; Den lägre avgiften (jämfört med kommunal taxa) som Branäs
Fritidscenter AB tar ut av fastighetsägarna i Branäs är inte ett resultat av kommunala
subventioner.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Stig Larsson
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

KST 2010/132

Bokslut 2010
Vid genomgång av bokslut för år 2010 har de olika nämnderna och kommunstyrelsen
lämnat redogörelser för sina verksamheter.
Verksamhetsbeskrivning för 2010 inkl redovisning av större budgetavvikelser och resul‐
tat, avstämning av mål/verksamhetsmått och internkontroll behandlades. I samband med
bokslutsberedningen så gavs också en möjlighet att diskutera vad som väntar inför plan‐
perioden 2012‐2014.
Resultatet för år 2010 visar ett överskott på ca 11 mkr att jämföras med ett budgeterat
resultat på 5,1 mkr. Driftnettot visar sammantaget ett minus på ca 5,4 mkr.
De största avvikelserna kommenteras här nedan;
Fritidsnämnden (‐1,7 mkr). Fritidsnämnden redovisar en negativ avvikelse som främst
beror på höga elkostnader, samt stora kostnader när det gäller reparationer på maskinell
utrustning och haverier. Nytt material till Frykenhallens gymnastikhall har köpts in efter
renovering p.g.a. att tidigare utrustning ej passar i den nyrenoverade hallen. Två evene‐
mang i Valberget har också bidragit till extra kostnader.
Omsorgsnämnden (‐3,9 mkr). Omsorgsnämndens avvikelse kan hänföras till handi‐
kappomsorgen som har en negativ avvikelse på 2,6 mkr. Ökade kostnader för personlig
assistans, där försäkringskassan ofta beviljar mindre tid än vad som är behov. Individ‐
och familjeomsorgen har en negativ avvikelse på 3,9 mkr där det främst är försörjnings‐
stödet som avviker mest. Äldreomsorgen avviker negativt med 1 mkr som främst beror
på ökade kostnader när det gäller hemtjänsten. Förvaltningsövergripande så redovisas ett
överskott på 3,7 mkr som täcker upp så att den negativa avvikelsen totalt sett för om‐
sorgsnämnden blir 3,9 mkr.
Kommunstyrelsen (‐1,3 mkr). Kommunstyrelsens negativa avvikelse beror främst på
turismverksamheten som avviker ‐566 tkr. Minskade inkomster för försäljning och bok‐
ning samt ökade personalkostnader p.g.a. ett ökat deltagande i olika marknadsaktivite‐
ter. Kommunkansliets avvikelse – 1,2 mkr beror på kostnader av engångskaraktär för
evenemang, samt avskrivning på osäkra kundfordringar.
I samband med bokslutsarbetet föreslås att infrastrukturnedskrivningar görs med 1,8
mkr och extra avskrivningar på anläggningstillgångar görs med 13,3 mkr. Resultatet före
bokslutsdispostioner uppgick till 26 mkr.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 34, bokslut 2010
Resultat före dispositioner

26 019 188

Avskrivning: vägverket

‐1 821 500

Nedskrivning Oleby skola

‐2 333 151

Nedskrivning Finnskogahemmet

‐5 438 898

Nedskrivning Björnevi

‐2 349 867

Nedskrivning Stöllet N 1:104 (Skolan)

‐2 163 180

Nedskrivning gamla hangarer

‐960 479

Resultat efter dispositioner

10 952 113

Årets resultat innebär att den så kallade nettokostnadsandelen uppgår till 98,3 %. Målet
är satt till 95 % vilket i kronor betyder cirka 20,7 mkr lägre resultat än målet hade krävt.
Med hänsyn taget till extra nedskrivningar skulle nettokostnadsandelen förutom detta
uppgå till 95,9 % vilket då betyder cirka 5,7 mkr lägre resultat än målet hade krävt.
Värdet på beviljat investeringsutrymme för 2010 som ej utnyttjats eller överskridits under
2010 förs över till 2011.
Kjell‐Erik Mattsson (S) kommunrevisionens sammankallande, redovisar revisorerna
granskning av kommunens bokslut för år 2010.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, samtliga nämnder och de förtroendevalda i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet 2010 samt att kommunens årsredovisning godkänns
Fullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts revisorernas revisionsberättelse för år
2010 tillsammans med granskningen av kommunens årsredovisning och årsbokslut för år
2010.
Fullmäktiges ledamöter och ersättare har också tagit del av Torsby Förvaltnings ABs,
Torsby Flvgplats ABs, Fritid i Nordvärmland AB och Torsbv Bostäder ABs årsredovis‐
ningar för år 2010.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2011‐03‐14 § 35
Torsby kommuns och samtliga bolags årsredovisningar
Revisionsberättelse för år 2010
Revisorernas granskning av kommunens årsredovisning och årsbokslut för år 2010
Granskningsrapporter och revisionsberättelser för de kommunala bolagen
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Internkontrollplaner för 2010
Skuldrapport per 2010‐12‐31

forts kf § 34, bokslut 2010
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom bifogade preliminära verksamhetsberättelser
och föreslaget driftresultat.
2. 6 miljoner av de återförda PO‐påläggen som avser avsättning för en negativ föränd‐
ring i semesterlöneskulden används till att investera i energibesparingsprojekt.
3. De extra 7 milj kr som avsattes 2009 och som skulle minska låneskulden enligt beslut i
Kf § 34 2010‐04‐27 upphävs och anses som uppfyllt i och med att motsvarande sum‐
ma i lånelöften kvittas mot planerad amortering på 7 miljoner. Kvittas mot lånelöften;
Kf § 149 år 2006 2,7 mkr och Kf § 88 år 2009 4,5 mkr .
4. Extra avskrivningar görs enligt bifogat förslag på 15,1 mkr.
5. Internkontrollrapporter för 2010 samt planer för 2011 har delgetts kommunfull‐
mäktige.
6. Lånerapport per 31.12.2010 har delgetts kommunfullmäktige för kännedom.
7. Tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen får i uppdrag att senast i nästa terti‐
alrapport ha en redovisning av våra affärsverksamheter inom tekniska avdelningen.
8. Kommunfullmäktige tillstyrker att kommunstyrelsen, samtliga nämnder och de för‐
troendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet 2010.
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 förvaltningar
Kf
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

KST 2011/130

Nya och ändrade avgifter med anledning av ny
Alkohollag
Riksdagen antog den 1 december 2010 en ny alkohollag (AL), som trädde i kraft den 1
januari 2011. Lagen medför att en rad nya serveringstillstånd kommer att kunna sökas,
såsom cateringverksamhet, gemensamma serveringsutrymmen och provsmakning. I AL
stadgas också att sökanden, enligt 8 kap. 12 §, ska avlägga ett kunskapsprov hos kom‐
munen för att visa att han eller hon har erforderliga kunskaper för att på ett lagligt sätt
kunna utöva serveringsverksamheten. Kravet gäller både stadigvarande och tillfälliga
serveringstillstånd.
Med anledning av detta föreslås tillägg och vissa ändringar i avgifterna för ansökan, till‐
syn och anmälan i enlighet med nya AL.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2011‐02‐25 § 21
Kommunstyrelsen 2011‐04‐01 § 45

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nya taxor med anledning av den nya alkohollagstiftningen antas enligt bilaga.
2. Omsorgsnämnden får i delegation att besluta om taxor, avgifter samt riktlinjer inom
det aktuella lagområdet.
3. De nya avgifterna gäller från och med 2011‐05‐01.

Beslutet expedieras till
Anna Ryttergård
Omsorgsnämnden
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

KST 2011/172

Investeringsanslag till ombyggnad av Vasserud
3:8 till Polishus
I samband med ombyggnation av Vasserud 3:8 till Polishus har investeringskostnaderna
ökat med 1,9 milj. utöver budgeterade medel. Orsakerna till de högre byggkostnaderna
har bl a varit extrakostnader som uppkommit på grund av tilläggsarbete på el och venti‐
lationssidan men även tilläggsarbeten på grund av den ursprungliga byggnadens beskaf‐
fenhet. Det har även varit kostnader som härrör till projekteringen.
I hyreskontraktet framgår att ʺHyreskostnaden fastställs efter att slutkostnaden redovi‐
sats och kostnadsfördelning gjorts efter att gränsdragningslista upprättatsʺ. Utifrån den‐
na skrivning för Tekniska avdelningen diskussion med Polisen om slutjustering av hy‐
ran.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011‐03‐21 § 35
Kommunstyrelsen 2011‐04‐11 § 51

Kommunfullmäktiges beslut
Tekniska avdelningen får ett lånelöfte på de kostnader som projektet har överskridit
budgeten med, dvs. 1,9 milj.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

KST 2011/173

Äskande av investeringsanslag för utförande av
projekt Nya torget etapp 1
För utförande av detaljplan Kv Snickaren, behöver ny yta för parkering utföras istället för
parkeringsytor som tas i anspråk för byggnation. Dessa parkeringar bör utföras innan
planerad byggnation på befintlig parkering påbörjas och anbudsförfrågan har skickats ut.
I projektkalkyl beräknas kostnaden för projekt Nya Torget bli 4 500 000 kronor.

Yrkande
Daniel Brosius (‐); yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Daniel Brosius yrkande mot kommunstyrelsens för‐
slag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011‐03‐21 § 37
Kommunstyrelsen 2011‐04‐11 § 52

Kommunfullmäktiges beslut
1. Investeringsanslag om 4 500 000 kronor beviljas till utförande av projekt Nya Torget.
2. Finansieras vid behov genom upplåning.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

KST 2011/174

Äskande av investeringsanslag för utförande av
trafikanordningar vid Gräsmarksvägen i samband med ny infart till Berggårdsvägen
För genomförande av detaljplan för Konsum erfordras ombyggnation av Berggårdsvä‐
gens anslutning till Gräsmarksvägen. I samband med ombyggnation av Berggårdsvägens
anslutning måste enligt trafikanalys trafiksäkerhetsåtgärder utföras, som anläggande av
nytt övergångsställe, ny bussficka och en mindre del ny GC‐väg samt omdragning av
befintlig GC‐väg. Kommunens del av dessa arbeten beräknas till 1 000 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐03‐14 av GVA‐chef Mikael Löfvenholm
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011‐03‐21 § 38
Kommunstyrelsen 2011‐04‐11 § 53

Kommunfullmäktiges beslut
1. Investeringsanslag om 1 000 000 kronor beviljas till utförande av rubricerade åtgär‐
der.
2. Finansieras vid behov genom upplåning.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

KST 2011/257

Finanspolicy för Torsby kommun
I november 2009 (kf § 187) antog kommunfullmäktige Torsby kommuns finanspolicy.
Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk som reglerar och styr den finansiella han‐
teringen inom Torsby kommun. I ekonomistyrdokumentet fastställs att finanspolicyn
skall uppdateras årligen. En sådan uppdatering/översyn har nu skett och presenteras av
ekonomichef Angela Birnstein.

Handlingar i ärendet
Förslag till Finanspolicy för Torsby kommun 2011
Kommunstyrelsen 2011‐04‐11 § 55

Kommunfullmäktiges beslut
Finanspolicy för Torsby kommun 2011 antas enligt bilaga.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Samtliga förvaltningar
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

KST 2011/80

Ägardirektiv för Torsby Bostäder AB
Med anledning av den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag som infördes den 1
januari 2011 skall ägardirektiven till Torsby Bostäder AB uppdateras. Lagkravet innebär
att verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer och inte längre enligt
självkostnadsprincip och utan vinstsyfte.
Ekonomichef Angela Birnstein redovisar det nya förslaget.

Yrkande
Anders Wiss (M) vill som tillägg till kommunstyrelsen förslag att bolagsordningen änd‐
ras så att den stämmer överens med ägardirektiven. Håkan Laack (S) instämmer i försla‐
get.

Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Anders Wiss tilläggsyrkande kan bifallas
och finner att kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐03‐22 § 30
Förslag till Ägardirektiv för Torsby Bostäder Aktiebolag
Kommunstyrelsen 2011‐04‐11 § 56

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ägardirektiv för Torsby Bostäder AB antas enligt bilaga.
2. Bolagsordningen för Torsby Bostäder AB ändras så att den stämmer överens med
antagna ägardirektiv.

Beslutet expedieras till
Torsby Bostäder AB
Torsby Förvaltnings AB
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

KST 2010/499

Minskning av antalet ledamöter i TUAB - Torsby
Utvecklings AB
I kommunfullmäktige 2010‐12‐21 § 174 togs beslut om ledamöter och ersättare i TUAB.
På grund av omorganisation i TUAB med bl a ändringar i ägardirektivet framförs försla‐
get att antalet ledamöter och ersättare ska minskas. Ledamöter är Håkan Laack
(S),Yvonne Broberg (S) och Christer Jænsson (M). Ersättare är Lars‐Håkan Karlsson (S),
Ingrid Larsson (C) och Stig Renhult (M).

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2010‐12‐21 § 174
Kommunstyrelsen 2011‐04‐11 § 62

Kommunfullmäktiges beslut
Antal ledamöter i TUAB minskas från 3 till 2. De 2 ledamöterna är Håkan Laack (S) och
Christer Jænsson (M). Ersättare för dem är Lars‐Håkan Karlsson (S) och Stig Renhult (M).

Beslutet expedieras till
TUAB
De valda
Stina Eklund
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

KST 2009/315

Svar på motion från Inger Larén (FP) om stöd till
barn i ekonomisk svaga familjer
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen (Kf § 117
2009) från Folkpartiet genom Inger Larén. Motionen lyder;
”På framsidan av förra veckans Torsbybladet fanns information från bland annat Torsby
kommun om sommarlovsaktiviteter. Det var ett omväxlande program, som nog kommer
att förgylla sommaren för många barn, men risken finns också att andra barn bara kan
konstatera att ”detta är inget för mig eftersom det kostar pengar”. Sämst ekonomsikt
ställt har barn till ensamstående föräldrar. Eftersom de ensamma ska svara för försörj‐
ningen påverkas de mer om de blir sjuka eller förlorar jobbet. I många kommuner finns
speciella åtgärdsplaner för familjer med försörjningsstöd så att barnen kan delta i olika
fritidsaktiviteter. Exempel på åtgärder kan vara busskort även på skollov, lägerkostnader
och fria inträden till sportanläggningar. Det är nu en finansiell kris och kommunen får
mer än nånsin vända på varje krona, men trots detta kan ett stöd till dessa barn var en
investering för framtiden. Vi yrkar därför på att Torsby kommun fastställer en policy för
stöd till barn i ekonomsikt svaga familjer”.

Förslag på hantering av motionen
Motionen behandlar en frågställning som vissa kommuner idag arbetar aktivt med, kan‐
ske inte så mycket utifrån den ekonomiska aspekten, dvs att inte ha råd att delta utan
mer ur ett integrationshänseende. Man uppger att detta är ett viktigt förebyggande arbe‐
tet som främjar en integration och därmed motverkar ett utanförskap. Begränsning att
inte kunna delta i olika aktiviteter kan bero på olika faktorer, det kan vara av ekonomisk,
kulturella, religiösa, social, fysisk eller psykisk karaktär.
För att undersöka hur andra kommuner har hanterat denna har kontakter tagits med
andra kommuner runt om i Sverige och även i Norge. Vad som kan konstateras är att
vissa kommuner hanterar frågan som en strikt resursfråga, dvs utifrån socialtjänstens
biståndsbedömning medan andra kommuner strävar efter att lösa det hela ur ett integra‐
tionshänseende.
Vad man generellt kan konstatera är att i vissa kommuner ser man möjligheten att inte
delta i olika aktiviteter oavsett orsak som ett utanförskap. Ett utanförskap som man tror
kan leda till en problematik på sikt varför man satsar resurser på att motverka denna typ
av segregation. Generellt kan man säga att de kommuner som har valt att aktivt jobba
med denna fråga har en bred ansats i den kommunala organisationen, dvs man har flera
olika kommunala verksamheter engagerade. Man har även knutit till sig föreningslivet
på ett tydligt sätt. Inom kommunen så är det socialförvaltningen, förskola, skola, fritid
och kulturverksamheten som har en aktiv roll och man tar hjälp av föreningslivet.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 42, svar på motion från Inger Larén (FP) om stöd till barn i ekonomisk svaga familjer
Vad gäller föreningslivet så strävar man efter en bredd, dvs man strävar inte bara efter att
få med sig idrottsföreningar utan det är viktigt med olika typer av kulturföreningar.
Samordningsansvaret i kommunen har man lagt endera på kultur‐ eller fritidsförvalt‐
ningen. Man strävar efter att erbjuda någon eller några aktiviteter som är gratis eller som
har en låg kostnad per lov/ledighet. Dessa aktiviteter är öppna och erbjuds till alla barn
och ungdomar som vill delta, något som är viktigt ur ett kommunalrättsligt perspektiv.
Ett förslag på hur man kan hantera frågeställningen i Torsby kommun kan vara att tillsät‐
ta en arbetsgrupp som får i uppdrag att tillskapa ett antal aktiviteter per skollov. Dessa
aktiviteter skall vara kostnadsfria eller erbjudas till låg kostnad. Arbetsgruppen bör ak‐
tivt involvera föreningslivet som finns i kommunen utifrån olika intresseområden. Ar‐
betsgruppen bör bestå av representanter från förskole‐ och skolverksamheten, socialför‐
valtningen, kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Samordningsansvaret för en sådan
arbetsgrupp bör läggas på fritidsavdelningen som redan idag har ett fungerande samar‐
bete med olika föreningar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐03‐22 av bitr. kommunchef Anders Björck
Kommunstyrelsen 2011‐04‐11 § 59
Inger Larén tackar för svaret på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses bifallen. En arbetsgrupp ska utses som skall ansvara för att ta fram ett
årligt aktivitetsprogram som vänder sig till barn och ungdomar. Kommunens fritidsav‐
delning har samordningsansvaret för detta uppdrag. Inger Larén (FP) deltar i arbets‐
gruppen.
Återrapportering skall ske till kommunstyrelsen i oktober 2011.

Beslutet expedieras till
Inger Larén
Ks 2011‐10
Stina Eklund
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

KST 2009/322

Svar på motion från (MP) och (V) ang invånarnas
syn på Torsby kommun
Kommunfullmäktige 2009 § 118, gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen
från Miljöpartiet de Gröna genom Birgitta Karstensson och Vänsterpartiet genom Bengt
Berg och Line Holt. Motionen lyder:
”Med anledning av SCBs medborgarundersökning hösten 2008 bör man fortsätta arbetet.
Därför yrkar vi att;
En tvärpolitisk beredningsgrupp tillsätts att se närmare på
• Arbetsmöjligheter
• Kommunikationer
• Äldreomsorg
• Kvinnor och mäns ev olika situationer/villkor i kommunen bör analyseras
• Utsatta människors situation i Torsby
Torsby kommun är en kommun som satsar mycket på turism så detta är högaktuellt både
med kommunikationer och annat.”
De av motionärerna framskrivna områdena är utifrån både medborgarundersökningen
och kommunens visioner och mål viktiga områden. Då kommunstyrelsen har beslutat
om att kommunens mål skall revideras under innevarande år så är det lämpligt att dessa
delar tas upp i denna process.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2011‐04‐11 § 60

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses bifallen och de områden som motionärerna har lyft fram ska beaktas i
det kommande visionsarbetet Vision 2020.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollén
Birgitta Karstensson
Bengt Berg
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

KST 2011/234

Redovisning av besvarade och obesvarade motioner
Två gånger varje år skall de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Vid sista redovisningen 2010‐11‐30 var det 8 obesvarade motioner.
Inför kommunfullmäktige 2011‐04‐26 finns det 9 obesvarade motioner.

Handlingar i ärendet
Förteckning över besvarade och obesvarade motioner.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen över obesvarade motioner godkänns.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

KST 2011/259

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Medborgarförslag infördes i Torsby kommun den 15 oktober 2010. I bilaga redovisas
besvarade och obesvarade medborgarförslag.
Inför kommunfullmäktige 2011‐04‐26 finns det 6 obesvarade medborgarförslag.

Handlingar i ärendet
Förteckning över besvarade och obesvarade medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen över besvarade och obesvarade medborgarförslag godkänns.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

KST 2011/265

Medborgarförslag från Harry Johnsson - sista
minutenförslag för utnyttjande av mejeritomten
Harry Johnsson Oleby har lämnar ett medborgarförslag som lyder:
”1.Slopa de nuvarande byggplanerna och gör parkeringsplatser på hela markområdet.
(Tänk på turismen både sommar och vinter)
2.Gör parkeringsplatser på hela området genom att asfaltera (asfalt är billigaste, snabbas‐
te och uthålligaste alternativet).
3.Ställ ut flyttbara blomkrukor med växter. (Kan lätt omflyttas vid politiska torgmöten
och andra evenemang samt ger enkel snöröjning vintertid).
4.Bygg några offentliga toaletter, behövs framför allt till turister och andra besökare, samt
äldre med prostatabesvär.
5.Lämna lämpliga platser för tillfällig torgförsäljning. (Kan anordnas genom att vissa
parkeringsplatser omdisponeras vid tillfälliga behov)
6.Taxistationen ska givetvis finnas kvar och ingå som en service för besökare. Taxi bör
ingå i den offentliga trafikplaneringen eftersom vi har flygplats men dåliga landsvägs‐
kommunikationer.
7.Slutligen kan Torsby Bostäder bygga det planerade hyreshuset på ovansidan järnvägen,
där nuvarande parkeringsplatsen är belägen”.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2011‐04‐08

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Ks
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

KST 2011/271

Medborgarförslag från Monica Eriksson angående vattenkranar vid Forsbacken
Monica Eriksson har lämnat ett medborgarförslag till dagens sammanträde som lyder:
ʺ Jag jobbar på förskolan Forsbacken och noterade att vi hade besök förra veckan av per‐
soner som kollade över våra lampor och detta var för att vi ska spara energi och då kom
jag på att på förskolorna vore det bra med en sådan där vattenkran som startar när man
sätter händerna under den. För som det är idag så är det många som inta kan sätta på
vattnet och många som glömmer att stänga av det. Jag pratade med en kollega i dag och
hon tyckte att det skulle vara ett jätte bra förslag. Så jag tycker att vi på Forsbacken skulle
pröva detta och då skulle det handla om ett inköp av 4 sådan kranar då det är vid tvätt‐
ställen som barnen använder. Jag tror att kommunen skulle spara en hel del med pengar
på detta.ʺ

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2011‐04‐26

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Ks
Monica Eriksson
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

KST 2011/153

Omsorgsnämndens svar på revisorernas
granskning av omsorgsnämndens ansvar för
placering av barn
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare delgavs revisorernas granskning av om‐
sorgsnämndens ansvar för placering av barn 2011‐03‐29 § 30. Kommunfullmäktige bad
om att få ta del av omsorgsnämndens svar på revisionsrapporten.
Till dagens sammanträde har omsorgsnämndens protokoll från 2011‐04‐05 § 44 delgetts
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2011‐05‐04 § 44

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

KST 2011/215

För kännedom - taxa för sotning och brandskyddskontroll från 2011-04-01
För kännedom har miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens beslut om taxa för sotning och
brandskyddskontroll delgetts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Handlingar i ärendet
Miljö,‐ bygg‐ och räddningsnämnden 2011‐03‐24 § 35

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Ann‐Charlotte Svanberg
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

