KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

Plats och tid

2011-06-21, Biblioteket Torsby, kl 18:00-19:00

Beslutande

Håkan Laack (S)
Eva-Lena Gustavsson (S)
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Ann-Louise Brodén (S)
Birgit Dahlgren (S)
Åke Gustavsson (S)
Ann-Mari Uppvall (S)
Peter Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S)
Sture Persson (S)
Jörgen Nilsson (S)
Lars-Håkan Karlsson (S) ers för Hans
Lass (S)
Siri Sjögren (S) ers för Anna-Karin Gustavsson (S)
Rut Augustsson (S) ers för Eva
Nordvall (S)

Övriga

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Margot Enkvist, sekreterare
Angela Birnstein, ekonomichef § 63
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt § 66

Utses att justera

Anna-Lena Carlsson och Rune Mattsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2011-06-29

Avser paragrafer
Underskrifter

61 - 79

Sekreterare

................................................

Anna-Lena Carlsson (M)
Roger Ericsson (M)
Gustav Olsson (M)
Anders Wiss (M)
Mikael Persson (M)
Per-Arne Ludvigsson (M)
Lina Nilsson (M )
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Torbjörn Jansson (C)
Gunilla Boqvist (V), §§ 61-65, ers för
Bengt Berg (V)
Kent Hallesson (V) ers för Line Holt (V)
Gerd Person (FP) ers för Inger Larén (FP)
Karl-Erik Keck (MP)
Daniel Brosius (-)

Margot Enkvist

Ordförande

................................................
Eva-Lena Gustavsson

Justerande

...................................................................................
Anna-Lena Carlsson

Rune Mattsson

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-06-21

Datum för anslags uppsättande

2011-06-29

Datum för anslags nedtagande

2011-07-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Torsby

Underskrift

................................................
Margot Enkvist
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-06-21

§ 61

KST 2011/425

Ordet är fritt
Efter en lång tid av ovisshet har vi fått beskedet att flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda är
tryggad i fyra år framöver. Alf Larsson (C) vill framföra ett stort tack till alla som arbetat
med frågan.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

KST 2011/11

Ändringar i föredragningslistan
Ärenden som tillkom vid dagens sammanträde
1. Håkan Bengtsson (M) avsäger sig sina politiska uppdrag.
2. Motion från (MP) angående Torsby som Fairtrade kommun.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ovanstående tillägg till dagordningen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

KST 2011/383

Delårsuppföljning per 2011-04-30
Nämnder och kommunstyrelsen har stämt av sina verksamheter i samband med delårsuppföljning per 2011-04-30. En prognos har lämnats över hur verksamheterna kommer
att klara tilldelad budget för innevarande år. Resultatet för rapportperioden uppgår till
264 tkr vilket är ca 1,8 mkr bättre än periodbudget.
Den största avvikelsen redovisas av omsorgsnämnden vilken uppgår till -2,1 mkr mot
periodbudget. Det är främst inom hemtjänst, personlig assistans, kostnader för institutionsvård och omhändertagande av barn inom IFO som avvikelsen mot budget är störst.
Prognosen för omsorgsnämnden pekar på – 7 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på + 0,7 mkr till och med
2011-04-30 vilket främst beror på att kostnader för inköp och entreprenader utnyttjats
lågt i början av året för grundskolan. För helåret bedömer man att klara sin budget utan
avvikelse.
Kommunstyrelsens verksamheter ligger sammantaget ca +1, 9 mkr mot periodbudget,
där den största avvikelsen avser tekniska avdelningen beroende på intäktsöverskott på ej
periodiserade hyror, överskott på personal på grund av obesatta tjänster samt energifakturor som inte belastat perioden.
Kost- och städavdelningen redovisar en avvikelse på +1, 1 mkr som bland annat beror på
att man producerad flera matlådor till matdistribution än beräknat. Övriga kostnader har
också påverkats positivt genom avdelningens arbete med att komma tillrätta med utgifterna. Ett ekonomiskt sett bra livsmedelsavtal samt att arbetet med att minska svinnet är
en del av detta.
Övriga nämnder avviker endast marginellt mot budgeten. När det gäller prognosen inom
kommunstyrelsen är det också här enbart mindre avvikelser som troligen kan fångas upp
av överskott inom andra avdelningar.
Enligt prognos spås skatteavräkningen ge en positiv avräkning på ca +10, 9 mkr i år och
prognosen för stats- och utjämningsbidrag spås ett överskott på +2,8 mkr mot budget.
I sammanställd driftredovisning redovisas ett prognostiserat underskott mot budget 2011
med 7 398 000 kr på helår. Det är främst inom omsorgen 7 milj kr, men även inom övriga
nämnder och avdelningar. Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-08 att åtgärder skall vidtas för att minimera underskotten. Omsorgsnämnden ska vid nästa kommunstyrelsesammanträde 2011-09-21 redovisa vilka åtgärder som ska vidtas.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 63, delårsuppföljning per 2011-04-30
Handlingar i ärendet
Delårsuppföljning 2011-04-30, daterad 2011-05-31
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 82

Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsuppföljningen per 30 april 2011 har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter
och ersättare och läggs därmed till handlingarna.
2. Budget för skatteintäkter för 2011 höjs med 10 miljoner till 433 036 000 sek.
3. Budget för generella statsbidrag för 2011 höjs med 2 miljoner till 193 297 000 sek.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar under kommunstyrelsen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

KST 2011/341

Försäljning av fastigheten Vasserud 3:15
Industrifastigheten Vasserud 3:15 köptes av kommunen för att möjliggöra byggandet av
Omlastningscentralen. Fastigheten innehåller en industribyggnad på 1 500 m². Kommunen har prissatt fastigheten till 4 milj kr.
Två Torsbyplacerade industriföretag har anmält intresse för att köpa fastigheten. Båda
företagen har haft en stark utveckling, personal- och omsättningsmässigt, och deras nuvarande lokaler är för små för deras orderstock.
En reglering av fastighetens yta behöver göras vid en försäljning.

Yrkande
Anders Wiss (M); bifall till kommunstyrelsens förslag att sälja fastigheten Vasserud 3:15
till Ny Kraft Sverige AB med tillägg att intäkten från fastighetsförsäljningen, 4 milj kr, går
till att amortera av på kommunens lån.
Håkan Laack (S); med tanke på de prioriteringar kommunen behöver göra framöver, bland
annat ett större energibesparingsprojekt, yrkar jag avslag på Anders Wiss tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunfullmäktige
bifaller Håkan Laacks förslag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011-05-23 av teknisk chef Jan Esping
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011-05-24 § 77
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 83

Kommunfullmäktiges beslut
Industrifastigheten Vasserud 3:15 säljs för 4 milj kr till Ny Kraft AB.

Beslutet expedieras till
Ny Kraft AB
Tekniska avdelningen
Jan Esping
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

KST 2011/344

Försäljning av fastigheten Torsby Västanvik
1:694, Inova Park
MITAB Skogsbär AB bedriver verksamhet inom bärhantering och har hos kommunen
ansökt om att få köpa mark på industriområdet Inova Park för att uppföra två industribyggnader. Företaget har ansökt om att få köpa 10 000 m² mark.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011-05-24 § 80
Tjänsteskrivelse daterad 2011-05-23 av teknisk chef Jan Esping
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 84

Kommunfullmäktiges beslut
Torsby kommun säljer del av fastigheten Torsby Västanvik 1:694 (10 000 m² markyta) till
ett markpris på 10 kronor/m², samt krav på utförd exploatering inom två år och att fastighetsbildningskostnader betalas av köparen.

Beslutet expedieras till
MITAB skogsbär AB
Tekniska avdelningen
Jan Esping
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

KST 2004/380

Detaljplan för Torsby 4:23 mfl, Fridhem
Miljö- och byggkontoret har upprättat handlingar för antagande av detaljplan för Torsby
4:23 m.fl. (Fridhem).
Miljö-, bygg och räddningsnämnden har beslutat om godkännande av utställningsutlåtandet och lämnar över planhandlingar till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för
fortsatt handläggning och beslut om att anta planen.

Bakgrund
Fastigheten Torsby 4:23 som till stor del också utgör planområdet ägs av Torsby kommun
genom köpeavtal upprättat årsskiftet 2005/2006. Torsby kommun är tillika exploatör och
planintressent.
Syftet med planen är att möjliggöra flyttning av befintlig småbåtshamn samt göra området till ett tätortsnära rekreationsområde. Planen möjliggör också att försäljning fullföljs
av 500 m² mark från Torsby 4:23 till Fridhem 1.
Ett programförslag 2010-01-19 har i februari- mars 2010 genomgått samråd enligt PBL 5
kap 20 § vilket redovisas i en samrådsredogörelse del 1, 2010-07-15, vars synpunkter arbetats in i ett konkret planförslag – samrådshandlingar del 2.
Planförslaget, 2011-03-14, har enligt PBL 5 kap 20 – 21 §§ genomgått samråd del 2 med
sista dag för yttrande den 21 april 2011. En samrådsredogörelse 2011-04-21 har upprättats
och synpunkter i samrådet har inarbetats i utställningshandlingarna.
Förslaget till detaljplan var utställt för granskning under tiden från och med 9 maj till och
med 30 maj 2011. Utöver den formella utställningen på kommunbiblioteket visades också
handlingar på kommunens webbsida torsby.se. Utställningen kungjordes 2011-05-02 i
tidningarna NWT och VF.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2006-01-31 att köpa fastigheten Torsby 4:23.
Kommunstyrelsen beslutade 2007-01-15 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att
påbörja arbetet med en detaljplaneändring gällande området från och med restaurangen
Faktoriet till bostadsfastigheten Fridhem 1.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2009-02-26 att prioritera planarbetet som
prio 2 över aktuella planärenden samt miljö- och byggnämnden fick i uppdrag att sammankalla arbetsgruppen för att ta fram programhandling.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 66, detaljplan för Torsby 4:23 m fl, Fridhem
Miljö- och byggnämnden beslutade 2010-01-27 att godkänna miljöbedömning, och att en
MKB ska upprättas. Planläggning utförs med normalt planförfarande med programskede. Stadsarkitekten ska bedöma plankostnader och redovisa dessa till kommunstyrelsens
samhällsutskott samt programhandlingarna godkändes för samråd del 1 (programsamråd).
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2011-03-24, att den 2011-03-14 reviderade
miljöbedömningen godkänns, samrådshandlingar del 2 godkändes också för samråd.
Miljö, -bygg- och räddningsnämnden beslutade 2011-04-28 att godkänna samrådsredogörelse del 2 och utställningshandlingar 2011-04-21 godkändes att ställa ut.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-06-16 § 124
Kommunstyrelsen 2011-06-21 § 106

Handlingar i ärendet
Antagandehandlingar:
1.Planbeskrivning daterad 2011-06-07.
2. Genomförandebeskrivning daterad 2011-06-07.
3.Plankarta med bestämmelser daterad 2011-06-07
4.Utställningsutlåtande daterad 2011-06-16.

Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för Torsby 4:23 m fl antas. (Fridhem)

Beslutet expedieras till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

KST 2008/494

Hantering av bostadsanpassningsbidrag - justering av budgetramar
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-12-07 togs beslutet att omsorgsförvaltningen
från och med 2010-01-01 skulle ta över handläggningen av bostadsanpassningsbidrag
från tekniska avdelningen. Tekniska skulle fortsatt kostnadsfritt bistå omsorgsnämnden
med den tekniska kompetensen men all övrig handläggning skulle överföras till omsorgsnämnden. För att skapa ekonomiskt utrymme för detta sker en omfördelning av
ekonomiska medel från tekniska avdelningen till omsorgsnämnden.
Följande har noterats under 2010:
• Problem med att ta i bruk det nya ärendehanteringssystemet.
• Osäkerhet bland arbetsterapeuter angående sina egna delegationsbeslut.
• Oklarheter för handläggaren kring fakturahantering och ekonomiskt ansvar.
• Få nya ärenden. En stor del av ärendena var påbörjade före 2010.
I starten för en ny organisation med nya rutiner och system är ovanstående problem vanliga och idag fungerar samtliga moment allt bättre. Behovet av stöd från tekniska avdelningen minskar kontinuerligt men det har tagit lång tid och under hela 2010 får tekniska
avdelningen bistå betydligt mer än i bara tekniska frågor. Det är viktigt att det ges tid och
resurser för ärendehanteringssystemet samt att alla frågetecken kring ekonomi/ fakturahantering rätas ut.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011-05-24 § 88
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 85

Kommunfullmäktiges beslut
1. Omsorgsnämnden fortsätter med handläggningen av bostadsanpassningsärenden
från tekniska avdelningen med arbetsuppgifter motsvarande 25% av en heltidstjänst.
2. Ekonomiska medel motsvarande 25% av en heltidstjänst för 2011, 115 000 kr, överförs
från tekniska avdelningen till omsorgsnämnden genom en justering av budgetramar.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

KST 2011/339

Investering av fjärrvärme i Sysslebäck
I delar av Torsby kommuns och Torsby bostäders fastighetsbestånd i Sysslebäck sker
uppvärmning till stora delar med oljebaserad uppvärmning och direktverkande el. Den
årliga oljeförbrukningen för dessa fastigheter ligger på 150 m³ och elförbrukningen för
uppvärmning på ca 460 MWh.
För att minska beroendet av fossila bränslen och öka användandet av förnyelsebar energi
samtidigt som energikostnaden ska sänkas ses en fjärrvärmeetablering i Sysslebäck som
en bra lösning.
Tekniska avdelningen har under början av 2011 utrett vilka investeringskostnader en
fjärrvärmesatsning skulle ligga på. Man har då sett på kommunala fastigheter, fastigheter
ägda av Torsby Bostäder samt möjlighet för externa fastighetsägare att ansluta sig. Den
totala investeringskostnaden inkl markförvärv bedöms ligga på ca 12,6 milj kr.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011-05-24 § 76
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 90

Kommunfullmäktiges beslut
1. Jan Esping, teknisk chef får i uppdrag att begränsa investeringskostnaderna för en
fjärrvärmesatsning till maximalt 10 milj kr.
2. Tekniska avdelningen får ett utökat investeringsanslag på 10 milj kr för investering i
fjärrvärmeanläggning.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

KST 2011/41

Lån till projekt Dagens Ljus
Projektet Dagens Ljus startades för drygt 2 år sedan och var då ett socialt projekt. Planen
var att successivt närma sig arbetsmarknaden och målet var att starta ett socialt företag. I
dagsläget står projektet mellan det sociala och arbetsmarknaden. Projektet behöver någon
form av stöd för att kunna ta steget fullt ut mot ett socialt företag.
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning ser Dagens Ljus begäran om lån och/eller
borgensåtagande från Torsby kommun som ett alternativ för att stödja projektet i övergången till arbetsmarknaden.
Deltagarna i projektet, som i dag uppbär försörjningsstöd, är beviljade lönebidrag. Men
utbetalningarna sker med en fördröjning på några månader och Dagens Ljus har inga
pengar att betala ut i väntan på detta. Man önskar därför lån och/eller borgensåtagande
från Torsby kommun på maximalt 500 000 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011-05-31 av arbetsmarknadsstrateg Gösta Kihlgren
Skrivelse daterad 2011-05-23 av Christer Bönström, ordförande Dagens Ljus
Kompletterande skrivelse daterad 2011-05-30 av Christer Bönström, ordförande Dagens
Ljus
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 99

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ett lån på 500 000 kr till projekt Dagens Ljus. Pengarna ska
betalas tillbaka när lönebidragen betalas ut.
2. Under hela projekttiden har Dagens Ljus haft stöd av projektledare och en handledare från socialförvaltningen. Den fortsatta sociala handledarrollen är mycket viktig och
måste vara långsiktig för att Dagens Ljus ska kunna förverkliga sitt mål med ett socialt företag som är självförsörjande. Det förutsätts att socialförvaltningen även framöver ger detta stöd.

Beslutet expedieras till
Dagens Ljus
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

KST 2011/403

Lån till Föreningen Östmarksbygden - bensinmack i Östmark
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 300 000 kr i medfinansiering i projekt ”Förstudie fortsatt service i Östmark” vid sammanträdet 2008-04-21 § 59. Målet med förstudien
var att ta fram en plan för att utreda möjligheten till en ny bensinmack och en ny affär.
Arbetet delades upp i två delar där den ena delen gällde att lösa drivmedelsförsörjningen
och den andra att utveckla lanthandeln.
En kalkyl dels för den nya lanthandeln och dels för en bensinstation i Östmark har tagits
fram och finns som en handling i ärendet.
Östmarks Handels ABs budget för att bygga affärshus med inventarier är på 6,5 milj kr
och är finansierat genom lån, bidrag och eget kapital på motsvarande summa.
Föreningen Östmarksbygdens budget för markarbeten och drivmedelsstation är på 2,5
milj kr och är finansierat genom lån och bidrag så när som på ca 300 000 kr. I finansieringen ingår bidrag på 500 000 kr som Länsstyrelsen har beviljat, men dessa pengar kan
inte betalas ut förrän 2012.
Roger Ericsson (M) och Per-Arne Ludvigsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet
på grund av jäv.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-13 § 64
Kommunstyrelsen 2011-06-21 § 105

Kommunfullmäktiges beslut
1. Torsby kommun förskotterar Föreningen Östmarksbygden 500 000 kr (Länsstyrelsens
beviljade bidrag) som ett räntefritt lån.
2. Lånet betalas ut under förutsättning att finansieringsfrågan är löst för projektet i sin
helhet, och betalas tillbaka till kommunen då Länsstyrelsens beviljade medel betalas
ut till Föreningen Östmarksbygden.

Beslutet expedieras till
Dagens Ljus
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

KST 2011/353

Ny bolagsordning för Torsby Bostäder AB
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-04-26 § 40 antogs nytt ägardirektiv för
Torsby Bostäder AB. Huvudanledningen till det är den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag som trädde i kraft 2011.
För att ägardirektiven ska harmonisera med bolagsordningen är även den tvungen att
uppdateras. Ändringen avser även där främst § 3, som talar om uppdraget bolaget har.
Under § 7 värdet per aktie ersatts med antal aktier allt enligt bolagsverkets rekommendationer. Dessutom har det under § 8, tillsättning av styrelse, skett en förändring: ny styrelse utses från första januari året efter att ny fullmäktige valts, istället för som tidigare, vid
bolagsstämman. Detta har skett på önskemål av bolagets VD.
Förslag till bolagsordning bifogas paragrafen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-23 § 58
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 95

Kommunfullmäktiges beslut
Bolagsordning för Torsby Bostäder AB godkänns och sänds vidare till Torsby Bostäder
ABs bolagsstämma för fastställelse.

Beslutet expedieras till
Torsby Bostäder AB
Mikael Westin
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

KST 2011/351

Kompletterande avtal för medlemskap i Kommuninvest - regressavtal och garantiavtal
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att
medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, del ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpart exponering avseende derivat.
Regressavtal
Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan
medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot
någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare regleras den
närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem.
Garantiavtal
För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av
derivat som ett slags försäkringsinstrument. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart.
Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den
solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten. Samtliga
medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skulder en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en
förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-23 § 59
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 96

Kommunfullmäktiges beslut

*
*
*

*

Justerarnas sign

Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingår nytt regressavtal
regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavta, benämnt ”Avtal” daterat med början den 7 maj 1993
Kommuninvest i Sverige AB ingår avtal gällande Torsby Kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB: s motpartsexponeringar avseende derivat
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen bemyndigas att i förening underteckna ovan angivna avtal för Torsby Kommuns räkning.

Utdragsbestyrkande

17(25)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-06-21

forts kf § 72, kompletterande avtal för medlemskap i Kommuninvest regressavtal och garantiavtal
Beslutet expedieras till
Kommuninvest ek för
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-06-21

§ 73

KST 2011/369

Nyupplåning och omsättning av lån hos Kommuninvest
Ändrade rutiner har införts hos Kommuninvest. På grund av dessa förändringar är ekonomiavdelningen tvungen att aktualisera alla outnyttjade beslut på lånelöften.
Lånelöften som kan utnyttjas under 2011
• Om- och tillbyggnad av fastigheten Tingsbacka 9,
fd Tingshuset, dnr 2010/203.50, Kf § 68, 2010-06-22
• Tillbyggnad av industrilokal Swed-Jam, Skalleby 3:2
och 3:3, 2004-06-23, KF § 68
• Enligt investeringsbudget 2009-03-26 Kf § 25
dnr. 2008/352/100
KF § 138, 2008-11-27:
Ombyggnad Hälsolänken, Inova
Gödselbrunn Stensgård
Ombyggnad Tandkliniken i Sysslebäck
• Nya polislokaler Vasserud 3:8, dnr 2008/352/100,
• Ytterligare ombyggnad av nya polishuset, Vasserud 3:8
KST 2011/172, KF 2011-04-26, § 36
• Inköp Bergvik Skog kst 2010/205.50, kf 2010-10-26 § 100
• Alstigen Postlokaler enligt investeringsbudget 2008
• Fjärrvärmeverk i Östmark enligt investeringsbudget 2010
• Nya torget, etapp 1, KST 2011/173, kf 2011-04-26, § 37
• Trafikanordningar vid Gräsmarksvägen i samband
med ny infart till Berggårdsvägen (Konsum), KST 2011/174
KF 2011-04-26, § 38,
• Fjärrvärmeverk i Sysslebäck till kssu 2011-05-24

5 000 000 kr
800 000 kr

600 000 kr
500 000 kr
1 300 000 kr
5 200 000 kr
1 900 000 kr
4 150 000 kr
1 000 000 kr
200 000 kr
4 500 000 kr

1 000 000 kr
10 000 000 kr

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011-05-18 av ekonomichef Angela Birnstein
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 97

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen har under resten av året (från 1 juli 2011) rätt att nyupplåna, dvs.
öka kommunens skulder under år 2011 med totalt 36 150 000 kr .
2. Kommunstyrelsen har under år 2011 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

19(25)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-06-21

forts kf § 73, nyupplåning och omsättning av lån hos Kommuninvest
Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

20(25)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-06-21

§ 74

KST 2010/428

Tillgänglighetsplan för Torsby kommun
Torsby kommuns handikapplan antogs av kommunfullmäktige 2004-06-23 § 70.
Torsby kommuns tillgänglighetsplan (handikapplan) ska revideras en gång per politiskt
mandatperiod. Det diskuterades att planen ska vara tidsatt att gälla från ett år in på den
politiska mandatperioden till ett år in på nästa.
Förslag till Torsby kommuns tillgänglighetsplan 2011-2015 ligger som bilaga till paragrafen.
1. Torsby kommuns handikapplan byter namn till Torsby kommuns tillgänglighetsplan.
2. En verksamhetsplan ska kopplas till tillgänglighetsplanen och planens mål ska utvärderas.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur verksamheten sätter mål som redovisas för kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Kommunal handikapplan i Torsby kommun, kommunfullmäktige 2004-06-23 § 70
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-23 § 49
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 97

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Torsby kommuns tillgänglighetsplan (handikapplan).
Planen gäller 2011-07-01-2015-12-31.
2. Nästa tillgänglighetsplan (handikapplan) ska gälla 2016-01-01 – 2019-12-31.

Beslutet expedieras till
Gunilla Montan Halvarsson
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

21(25)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-06-21

§ 75

KST 2010/573

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunkansliet har sammanställt ett förslag till reglemente för kommunala handikapprådet. De föreslår att kommunala handikapprådet borde byta namn till kommunala tillgänglighetsrådet. Detta för att fokusera på tillgänglighet istället för handikapp.
Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (handikapprådet) daterat
2011-05-18
Kommunstyrelsen 2011-06-08 § 93

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunala handikapprådet (KHR) byter namn till kommunala tillgänglighetsrådet
(KTR).
2. Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (handikapprådet) antas.

Beslutet expedieras till
Gunilla Montan Halvarsson
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-06-21

§ 76

KST 2011/412

Håkan Bengtsson (M) avsäger sig sina politiska
uppdrag
Håkan Bengtsson (M) avsäger sig alla sina politiska uppdrag som är revisor i Fritid i
Nordvärmland AB, revisor i Stiftelsen Pakkalamp och revisor för den borgerliga kommunens och samtliga kommunala stiftelsers förvaltning.

Handlingar i ärendet
Håkan Bengtssons avsägelse daterad 2011-06-15

Kommunfullmäktiges beslut
1.Håkan Bengtsson beviljas entledigande från samtliga revisorsuppdrag.
2. Fyllnadsval efter Håkan Bengtsson tas upp vid nästa fullmäktigesammanträde.

Beslutet expedieras till
Håkan Bengtsson
Rune Mattsson
Lars-Erik Mattsson
Kf
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

23(25)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-06-21

§ 77

KST 2011/419

Motion från (MP) angående Torsby som Fairtrade kommun
Miljöpartiet de Gröna genom Karl-Erik Keck lämnar till dagens sammanträde en motion
som lyder;
"Som ett steg mot en rättvisare värld har fler och fler kommuner i Värmland utropat sig
som Fairtrads-kommuner. Detta innebär bla, att man vid upphandling köper rättvisemärkta varor där det är möjligt och verkar för att affärer i kommunen har rättvisemärkta
varor i sina sortiment,
Vi, Miljöpartiet De Gröna, menar att det är önskvärt att även vår kommun, Torsby diplomeras sig som Fairtrade-kommun. Det behöver då utredas vad som krävs för att uppnå detta mål”.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2011-06-20

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

24(25)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-06-21

§ 78

KST 2010/285

För kännedom; Omsorgsnämndens svar på revisorernas rapport från granskning av stöd till
våldsutsatta
Revisorerna har granskat omsorgsnämndens arbete med att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld.
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare tog del av rapporten 2010-09-28 § 92 samtidigt som man bad om att få ta del av omsorgsnämndens svar till revisorerna.
Till dagens sammanträde har omsorgsnämndens svar på revisorernas rapport delgetts
ledamöter och ersättare.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2010-09-28 § 92
Omsorgsnämnden 2010-12-13 § 184

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

25(25)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-06-21

§ 79

KST 2011/384

För kännedom; Länsstyrelsens protokoll från
inspektion hos överförmyndarnämnden i Torsby
5 maj 2011
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts Länsstyrelsens protokoll från
inspektion hos överförmyndarnämnden i Torsby den 5 maj 2011.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens protokoll daterat 2011-05-27

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

