KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

Plats och tid

2012-03-19, Stjerneskolan Torsby, kl 18:00 -19:10

Beslutande

Håkan Laack (S)
Eva-Lena Gustavsson (S)

Anna-Lena Carlsson (M)
Lillemor Wass Ronge (M) ers för Roger
Ericsson (M)
Gustav Olsson (M)
Anders Wiss (M)
Mikael Persson (M)
Per-Arne Ludvigsson (M)
Lina Nilsson (M)
Alf Larsson (C)
Torbjörn Jansson (C)
Bengt Berg (V)
Gunilla Boqvist, (V)
Hans Lindberg (V)
Inger Laren (FP)
Karl-Erik Keck (MP)

Hans Lass (S)
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Ann-Louise Broden (S)
Anna-Karin Gustafsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Åke Gustavsson (S)
Ann-Mari Uppvall (S)
Peter Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S)
Sture Persson (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Övriga

Thomas Stjerndorft kommunchef
Margot Enkvist, sekreterare
Lena Bull, personalchef § 17

Utses alt justera

Annlouise Broden och Anders Wiss

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Torsby 2012-03-29

Avser paragrafer
Underskrifter
Sekreterare
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

KST 2012/75

§ 16

Kulturskolan underhåller
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan bestämt att om möjlig
het finns, skall varje fullmäktigesaImnanträde inledas med musik framförda av elever på
kulturskolan.
Vid dagens sammanträde framför gruppen The Singing Girls låten What are words och
Ewery time we touch .

Kommunfullmäktiges beslut
Ordförand en tackar för framförandet.

Utdragsbestyrkande

Justerarnas sign

~
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

§ 17

KST 2012/203

Information om kommunens arbetsmiljöarbete
Personalchef Lena Bull informerar om konununens arbetsmiljöarbete och de lagar på
arbetsmarknaden som slår fast de grundläggande reglerna för alla arbetstagare på ar
betsmarknaden. Kollektivavtalen anpassar dem till de förhållanden som råder på det
område avtalet gäller.
Lena informerar också om vad personalen i Torsby kommun tyckte i den medarbetaren
kät som alla måndasavlönade fick fylla i under våren 2011. Det var första gången den
genomfördes för alla verksamheter. Tanken är att den i fortsättningen ska genomföras
vartannat år. Svaren är nu sammanställda och Lena redovisar valda delar. Totalt svarade
94 % på enkäten. Resultaten jobbas vidare med på arbetsplatsen.
Fackens representanter är inbjudna till dagens s31mnanträde för att länma sin infonna
tion om det fackliga arbetsmiljöarbetet i kommunen. Närvarar gör Carina Björn för
Kommunalarbetarförbundet, Karin Sandström för Lärarnas riksförbund och Anna Ren
hult för Lärarförbundet.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Uldragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-1 9

KST 2012/193

§18

Allmänhetens frågestund
Stig Larsson har lämnat två frågor till dagens sammanträde.
Han frågar kommunchef Thomas StjerndorH;
Under tiden som tunnelprojektet pågick så gick Torsby konunun in med ett lån på 20 milj
kr om jag minns rätt. Detta var utöver andra kosh1ader som kommunen bidrog med . Hur
är det med det lånet? Är det återbetalt och i så fall när och var kan man hitta det i årsre
dovisningen?
Han ställer också en fråga till kommunalrådet Håkan Laack (S) som har en koppling till
de frågor han ställde vid fullmäktiges sammanträde 2012-01-23 angående byggnationen
på Mejeritomten.
Det gäller ekonomin som naturligtvis belastas av alla sådana åtaganden. Hur kOlmner
äldrevården - skolan att få känning av detta? Vilka höjninga r kOlmner? Är det vatten och
avlopps-taxan? Är det skattehöjningar? Är det någon annan taxa som skall höjas eller
någon ny avgift som skall införas? Detta är viktigt för kOlmnuninvånarna att veta, de vill
också planera sitt boende sin ekonomi och sin framtid.

Handlingar i ärendet
Fråga från Stig Larsson daterad 2012-03-15

Kommunfullmäktiges beslut
Frågorna besvaras vid nästa sammanträde.

Beslutet expedieras till
Stig Larsson
Håkan Laack
Thomas StjerndorH
Fullmäktige

/
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

§19

Ordet är fritt
Håkan Laack (S) informerar att det under senare tid märkts av ett ökat intresset från
markägare och vindkraftsbolag att etablera vindkraft i Torsby. Kommunen har därför
beslutat att ta fram en s.k. vindbruksplan. Det är en plan som ska visa vilka områden som
skulle kunna vara lämpliga för vindkraftverk och vilka områden som inte är lämpliga.
Som ett första steg i planeringen har kommunen tagit fram ett underlag som visar vilka
områden som har förutsättningar för vindkraft.
KOlllinunen behöver hjälp från allmänheten för att peka ut vilka områden som ska fort
sätta utredas och vilka områden som redan nu kan konstateras är olämpliga. I det här
tidiga skedet är det framförallt de stora dragen som~ ska bestämmas. Hur ska vindkraften
vägas mot andra intressen i de olika områdena?
Nu under våren inbjuder kOllli1LUnen till möten kring vindbruksplan. Det är ett underlag
som tagits fram till var vindkraftverk kan vara lämpliga eller mindre lämpliga att etable
ra. Invånarnas synpunkter på underlaget välkomnas.
Mötena kommer att hållas på följande platser:
Lokalkontoret Sysslebäck
Måndagen den 19 mars kl 18.30
Hemgården i Lekvattnet
Onsdagen den 21 mars kl 18.30
Skogsgården Kindsjön
Måndagen den 26 mars kl 18.30
Klarälvdalens Folkhögskola
Onsdagen den 28 mars kl 18.30
Synpunkter kan lämnas direkt på mötena. Det går även bra att lämna synpunkter med
brev eller e-post t.o.m den 23 april 2012 till Torsby kommun, 5. Miljö-, bygg- och rädd
ningsnämnden 685 80 Torsby eller maila på mbr@torsby.se.
Du kan läsa mer på www.torsby.se/invanare/byggabo/samhallsplanering/vindbrukspIan.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

l
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

§ 20

KST 2012/90

Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor
och Lag om brandfarliga och explosiva varor
Räddningstjänsten har hos miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-26 begärt att
från och med 2012-01-01 ta ut en avgift för utfört tillsynsarbete enligt lagstiftningarrla Lag
om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Tidigare har räddningsnämnden 1997-11-27 § 159, fått delegation av kOlllinunfulhnäktige
att fatta beslut om taxor inom den egna verksamheten, men då detta är en helt ny taxa
går därför denna begäran vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Taxan föreslås uppgå till 730 kronor/tillline under år 2012-02-27.
Timpriset innefattar
• Tillsyn av objektet
• Tillhörande förberedelse- och efterarbete
• Restiden till och från tillsyns objektet.
Detta innebär att avgift kOllliTler att tas ut endast för de timmar som åtgår för själva till
synen på plats. Tjänsterna som utförs för denna taxa är myndighetsutövning och är där
med momsfri. Det föreslagna timpriset är samma timpris som gäller under 2012 för den
externa utbildning som räddnings~änsten genomför.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnällli'lden 2012-01-26 § 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 22
Kommunstyrelsen 2012-03-05 § 29

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för räddnings~änsten på 730 kr per timme för utfört tillsynsarbete under 2012
antas.
2. Räddningschefen har rätt att fatta beslut om att avgiften enligt denna taxa kan ned
sättas eller efterskänkas då särskilda skäl föreligger
3. Den nya taxan gäller från 2012-04-01

Beslutet expedieras till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Justerarnas sign
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

§ 21

KST 2012/67

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

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping 2012-02-13
KOlnmunstyrelsens santhällsutskott 2012-02-20 § 17
Kommunstyrelsen 2012-03-05 § 27

Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten Torsby Ambjörby J :346 säljs till Rolf Eskilsson, till av kommunstyrelsen fast
ställt pris 5 kronor per m 2 •

Beslutet expedieras till
Rolf Eskilsson
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

§ 22

KST 2012/53

Ramar för nyupplåning och omsättning av lån
samt borgen under 2012
Kommunfullmäktige har den 29 november 2011 fattat beslut om nyupplåning och om
sättning av lån för kOlmnunen under 2011. Sammanlagt har kommunstyrelsen haft rätt
att teckna nya lån om 86 150 000 sek, samt att sätta om lån som under året förfaller till
betalning. Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en ge
nerell borgen om 184 257 000 sek.
Sedan detta beslut har kommunstyrelsen ökat kommunens låneskuld med 15 000 000 sek.
Detta gör att ramen för nyupplåning under 2012 belöper sig på 71150 000 sek. Övriga
poster är oförändrade.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein 2012-01-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17 § 11
Kommunstyrelsen 2012-02-06 § 18

Kommunfullmäktiges beslut
KOlmnunstyrelsen har under 2012 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under 2012 med 7l 150 000 sek.
2. Kommunstyrelsen har under år 2012 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp mot
svarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.
3. Kommunstyrelsen har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 184 257 000 sek, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skul
debrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
1.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kristel Pärlin

sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

§ 23

KST 2008/127

Revidering av köpekontrakt för del av fastighe
terna Västanvik 1 :396 och Torsby 1 :98
Konsum Värmland bygger ny dagligvarubutik vid E45längs Gräsmarksvägen rnot Tors
by centrum. För att möjliggöra byggandet av butiken med tillhörande kundparkering och
ytor för intransport av varor samt lägga del av Berggårdsvägen i nytt läge med ny gc
väg, trafikanordningar, gatubelysning och dagvatten/va-ledningar beslöt kommunfull
mäktige 2011-03-29 § 17 att sälja del av kommunens fastigheter enligt upprättat exploate
ringsa vtal.
Enligt ful1mäktigebeslutet säljer Torsby kommun till KonSUln Värmland Fastigheter kb
område av fastigheten Västanvik 1:396 och område av fastigheten Torsby 1:98 för en kö
peskilling av 286 525 kr.
I kommunstyrelsen informerade Jan Esping, teknisk chef att fullmäktiges beslut måste
ändras eftersom Konsum Värmland Fastigheter kb inte kan äga fastigheten utan att den
måste ägas av Konsum Värmland ekonomisk förening. Vidare har skrivningen i § 4 i kö
pekontral<tet ändrats så att KonSUln Värmland har rätt att disponera området för byggna
tion enligt tecknat exploateringsavtal.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2011-03-29 § 17
Kommunstyrelsen 2012-03-19 § 37

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2011-03-29 § 17 upphävs
2. Torsby kommun säljer till Konsum Värmland ekonomisk förening område av fastig
heten Västanvik 1:396 och område av fastigheten Torsby 1:98 för en köpeskilling av
286525 kr och i övrigt enligt upprättat köpekontrakt.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Jan Esping
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

§ 24

KST 2009/482

Svar på motion om trygghetsboende från Inger
Laren (FP)
Kommunfullmäktige gav kOlmnunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen om trygg
hetsboende (Kf 2009-11-05 § 162) från Folkpartiet genom Inger Laren . Motionen lyder;
"Torsby Kommun har i motsats till många andra kommuner ett överskott på platser
inom särskilt boende, men vi har många gamla som har behov av ett tryggare boende än
vad de idag har hemma. De känner sig otrygga ensamma och har behov av regelbundna
kontakter, men de uppfyller inte kraven för Olnsorg. Vi i Folkpartiet i Torsby tror att
många skulle må bra av att bo i det, som nu kallas trygghetsboende. Det är en typ av
äldreboenden som inte ska vara behovsprövade utan som man själv som äldre kan söka
sig till. Där finns tillgång till gemensamhetsutrymn,en samt stationerad pers 0 
nal/hem~änstteam, aktiviteter, mathållning, trygghetslarm med mera. Den enskilde beta
lar inte en dyr insats utan lägenheterna förmedlas som hyresrätter.
Det kanske vore möjligt att göra om några av våra särskilda boenden till trygghetsboen
den. För närvarande satsar regeringen 500 miljoner kronOr årligen på investeringsstöd för
äldres boende. Stödet är tillgängligt såväl för nybyggnad som för ombyggnad till särskilt
boende och trygghetsbostäder.
Jag yrkar därför på att Torsby Kommun
- tar fram en plan för olika slags boende för de äldre
- ser över möjligheterna att söka investeringsstöd för förändringen av boendeformerna".
Motionen hanterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2011 § 6. Vid
detta sammanträde fick förvaltningen i tilläggsuppdrag att utreda frågan om en etable
ring av ett trygghetsboende i kOlmnunen. Under 2011 har förvaltningen sett på olika al
ternativa lösningar där man har funnit att den fastighet som är bäst lämpad i kommunen
är Valbergsgården.
Under hösten har det genomförts en projektering och under december månad lämnades
det in en ansökan till Länsstyrelsen om investeringsbidrag för ombyggnation av Val
bergsgården. Ansökan omfattade dels renovering av befintliga lägenheter men även
tillskapande av några nya lägenheter inom befintlig fastighet.

Handlingar i ärendet
Motion om trygghetsboende, Inger La ren (FP) 2009-11-05
Omsorgsnämnden 2010-12-13 § 185
Kommunstyrelsen 2011-01-10 § 6
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17 § 7
Kommunstyrelsen 2012-02-06 § 16

(
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

forts kf § 24, svar på motion om trygghets boende från Inger Laren (FP)
Kommunfullmäktiges beslut
Utifrån ovan anförda skäl anses motionen bifallen.

Beslutet expedieras till
Inger Laren
Emelie Ollen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

§ 25

KST 2012/210

Val av ombud i Näckåns El
Olof G Norder (M) avled under 2011. Han satt som ombud i Näckåns El. KOllununfull
mäktige har att utse nytt ombud efter Norder.

Kommunfullmäktiges beslut
Anna-Lena Carlsson (M) väljs som ombud för Näckåns El.

Beslutet expedieras till
Anna-Lena Carlsson
Näckåns El
Stina Eklund
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

§ 26

KST 2012/62

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden
efter Ingela Kåreskog (5)
Ingela Kåreskog (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Ingela Kåreskog daterad 2012-01-22

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Ingela Kåreskog entledigas från uppdraget som ledamot i barn- och utbildnings
nämnden.
Fyllnadsval gärs vid ett kommande sammanträde.

Beslutet expedieras till
Ingela Kåreskog
Barn- och utbildningsnämnden
Rune Mattsson
Stina Eklund
Fullmäktige
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

KST 2012/189

§ 27

.Interpellation från Inger Laren (FP) om Nya Per
spektiv
För att medborgare ska få rätt service och bemötande inom områden som psykisk hälsa,
äldrevård och missbruksvård krävs ett bra och nära samarbete mellan landsting och
kommuner. I Värmland har man sedan några år arbetat med utvecklingsarbetet Nya per
spektiv för att hitta nya samverkansfonner som förbättrar vård och omsorg för den en
skilde medborgaren.
Verksamheten bedrivs inom fyra huvudområden:
•
Den sårbara familjen
•
Riskbruk och riskbeteende
•
Psykisk hälsa
•
Äldres hälsa
Några exempel på mål och/eiler aktiviteter inom projektet är:
o
o
o
o
o
o
o

Bygga upp hälsodatabank för skolhälsovården
Ge möjlighet till föräldrastöd
Förebygga övervikt och fetma samt främja hälsa hos barn och unga genom goda
matvanor och ökad fysisk aktivitet
Fokus tobak på alla arenor som möter barn. Påverka attityder och utbilda personal i
skolan Rökfri arbetstid och tobaksfri skoltid
Verka för en höjning av debutålder för alkohol. Primärvård, mödrahälsovård o soci
altjänst bör tidigt upptäcka riskbruk.
Psykiska hälsan ska öka främst hos gruppen unga vuxna genom samordning av vård
och stöd, självhjälpsgrupper, tydliggörande av första linjen för barn och unga.
Bättre liv för sjuka äldre i Värmland genom god vård i livets slutskede, rehabilitering
god vård vid demenssjukdom, samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande, anhö
rigstöd

Alla kan ju se att det är områden som är mycket väsentliga inte minst för medborgarna i
vår kOlmnun. Med gott samarbete mellan förvaltningar, kommuner och landsting har
man möjlighet att nå långt.
Verksamheten med Nya Perspektiv haT pågått ett antal år och i många kommuner ser
man positivt på de framgångar man uppnått. Jag vill därför fråga ordförandena i Om
sorgsnämnden och Barn och utbildningsnämnden hur arbetet bedrivs och vilka resultat
man uppnått i Torsby Kommun inom de olika verksamhetsområdena i Nya Perspektiv.

Handlingar i ärendet
Interpell ation daterad 201 -03-18

Uldragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

forts kf § 27, interpellation från Inger Laren (FP) om Nya
Perspektiv
Kommunfullmäktiges beslut
Svar på Inger Larens interpellation lämnas vid nästa fullmäktigesammanträde .

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Åke Gustavsson
Hans Lass
Håkan Laack
Fullmäktige

(
Utdragsbestyrkande

l
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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2012-03-19

KST 2010/462 .

§ 28

För kännedom - Svar på medborgarförslag om
Samverkanshus i Branäs
Annette Axelsson Juullämnade ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i novem
ber 2011 där hon föreslår att kommunen aktivt initierar ett Resque-centerhus (samver
kanshus) i Branäs där samverkande aktörer finns under samma tak. Polis, räddnings
tjänst, vårdcentral. ambulans, apotek samt Branäs säkerhetspersonal m.m. Detta skulle
gagna de flesta medborgare här i norr eftersom personal och lokaler skulle kunna samut
nyttjas på samma plats och ge ökad tillgänglighet. Idag finns verksamheterna utspridda i
Sysslebäck, Likenäs, Branäs samt Torsby.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Räddningschef Bengt Carlsson och stadsarkitekt/miljö- och byggchef
TOl·björn Almroth 2011-12-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 26
Kommunstyrelsen 2012-03-05 § 31
Stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth har på uppdrag av kommunstyrel
sen svarat på frågan och kommunicerat kOlmnunens svar med Annette Axelsson Juul.
Kommunstyrelsen har ställt sig bakom svaret.
KOlmnunfullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts frågan och svaret.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Annette Axelsson Juul
Emelie OIIen

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

KST 2011/451

§ 29

För kännedom - Svar på medborgarförslag om 
Husbilsturism
Eva Forsgren lämnade till fullmäktiges sanunanträde 2011-09-27 § 91 ett medborgar
förslag om husbilsturism i Torsby kommun.

Handlingar i ärendet
Turistchef Mats Olssons ~änsteskrivelse 2012-01-18
Konununstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 25
Turistchef Mats Olsson har på uppdrag av kommunstyrelsen svarat på frågan och kom
munlcerat kOlmnunens svar med Eva Forsgren.
Kommunstyrelsen har ställt sigbakom svaret.
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts frågan och svaret.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Eva Forsgren
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande

19(19)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-03-19

§ 30

KST 2012/46

För kännedom - höjning av avgift för kost sär
skilda boende
Omsorgsnämnden har i beslut 2012-01-24 § 14 räknat om förbehållsbeloppet vid mer
kostnad för mat i särskilt boende. KOlmnunfullmäktiges ledamöter och ersättare har del
getts den nya avgiften.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämndens protokoll 2012-01-24 § 14

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande

