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Nielas Persson (S) ersättare för Peter Jonsson (S)
Åke Gustavsson (S)
Mikael Bredesen (S)
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Dag Nyström (C)
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Torsby kommun
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PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 49 Kulturskolan underhåller
Dnr KST 2015/9

Sammanfattning av ärendet
Kornmunfullmäktiges presidium har tillsammans med kulturskolan och dess ledare
Mikael Åkerlund bestämt att om det är möjligt ska kulturskolan inleda varje
fullmäktigesammanträde.
På dagens sammanträde spelar Kajsa Andersdotter låten "Gu va dyrt blues" på
xylofon.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Kajsa för framträdandet.

Justerarens signatur

cf6) ~ qm_

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 5

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 50 Information om medborgarskaps-

.

ceremonter
Dnr KST 2015/10

Sammanfattning av ärendet
Kulturchef Annika W redenberg informerar om hur Torsby kommun ska genomföra
medborgarskapsceremonier den 6 juni. Ceremonierna genomförs i Torsby och i
Syssiebäck
Ceremonierna är en del i en lagändring som innebär att:
•
•
•
•

Ceremonier ska anordnas minst en gång per år
kommunen bjuder in alla som är folkbokförda i kommunen och som under de
senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare
tal hålls för att högtidlighålla medborgarskapet
diplomutdelning sker.

Handlingar i ärendet
skrivelse 2015-01-30.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 51 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden utgår:
Motion från Per-Olov Olsen(-).
Följande ärenden tillkommer:
Årsredovisning 2014 för Fryksdalens Samordningsförbund.
Motion från Ann-Katrin Järåsen (S).

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige godkänner ändringarna i föredragningslistan.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 52 Revisionsberättelse för 2014
Dnr KST 2015/338

Sammanfattning av ärendet
Samordnande revisor Anitha Syvertsson (M) lämnar en redogörelse för revisorernas
granskningar under 2014 samt för Torsby kommuns och de kommunala bolagens
årsredovisningar för 2014.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen tillämpar gällande lagar
och rekommendationer vid upprättande av årsredovisningen.
I rapporten lämnas mer detaljerade iakttagelser.

Handlingar i ärendet
Granskningsrapport 2015-04-14.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Ordföranden tackar för informationen.

2. Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Revisorerna

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-04-28

§ 53 Arsredovisning/Bokslut 2014
Dnr KST 2015/146

Sammanfattning av ärendet
Resultatet för 2014 är 9 346 tkr vilket är 2 616 tkr bättre än budgeterat.
Årets resultat innebär att nettokostnadsandelen uppgår till 98,6 %. Målet är att
nettokostnadsandelen 2014 ska uppgå till högst 99 %, vilket innebär att målet är nått
för 2014.
Målet att kommunens soliditet den 31 december 2014 ska uppgå till36% nås inte
eftersom soliditeten uppgår till35 %.
Det beviljade investeringsutrymmet för 2014 som inte utnyttjats eller överskridits
under 2014 förs över till2015.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 § 46.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 § 47.
Arbetsmaterial bokslutsberedning.
Driftsredovisning.
Finansrapport
Årsredovisning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom redovisad årsredovisning
2. Kommunfullmäktige ställer sig bakom redovisat bokslutsresultat
3. Kommunfullmäktige har tagit emot finansrapporten per den 2014-12-31
4. Kommunfullmäktige har tagit emot internkontrollrapporter för 2014-12-31
samt planer för 2015.
l.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Revisorerna

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 9

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 54 De kommunala bolagens årsredovisning
2014
Dnr KST 2015/290

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein redogör för de kommunala bolagens årsredovisningar
för 2014.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2014 för Torsby Bostäder AB.
Års~edovisning 2014 för Torsby Förvaltnings AB.
Årsredovisning 2014 för Torsby Flygplats AB.
Årsredovisning 2014 för Fritid i Nordvä1mland AB.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2D \s- os- D~ JCu

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 55 Ansvarsprövning
Dnr KST 2015/414

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet
och genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag även verksamheten i dessa
under 2014. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker även att de gemensamma nämnderna hjälpmedelsnämnden och
drifts- och servicenämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet för 2014 separat för varje
nämnd. Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar enbart i
beslut där jäv inte föreligger.
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen provat bolagens verksamhet och
konstaterat att de under föregående kalenderår bedrivit sin verksamhet i enlighet med
det fastställda kommunala ändamålet och att det utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapporter för kommunen och de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2014.

2.

Socialnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2014.

3. Barn- och utbildningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet
för 2014.
4.

Överförmyndarnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
2014.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-04-28

Forts Kf§ 55 Ansvarsprövning
5.

Hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2014.

6.

Drift- och servicenämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
2014.

7.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet för 2014.

8.

Valnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Revisorerna
Nämnderna

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 56 Fryksdalens Samordningsförbunds
årsredovisning 2014
Dnr KST 2015/80

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Samordningsförbund lämnar en årsredovisning.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kornmunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet
för 2014.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Fryksdalens Samordningsförbund

Justerarens signatur

vtf~ q~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 57 Med borgar- och demokratiberedning
Dnr KST 2015/350

Sammanfattning av ärendet
Eva-Lena Gustavsson (S) har lämnat en skrivelse som lyder:
"Fullmäktiges beredningar syftar till att stärka kommunen som beslutande organ,
vitalisera det politiska arbetet samt öka kvaliteten i beslutsfattandet.
Beredningars ledamöter och ersättare ska, inom sina respektive områden, ges
möjligheter att fördjupa sina kunskaper för att aktivt kunna bidra med dessa i sina
partigrupper samt i och utanför fullmäktige.
Beredningarna ska följa verksamheten i stort och särskilt ur ett medborgar- och
demokratiperspektiv.
Fullmäktiges beredningar ska också, i samråd med kommunfullmäktiges presidium, ta
initiativ till aktiviteter och seminarier som riktar sig till fullmäktiges ledamöter och
samverkansaktöreL Under förra mandatperioden har det endast inrättats en
beredning, Medborgar- och demokratiberedningen. Kommunfullmäktige kan vid
behov inrätta fler beredningar enligt sitt reglemente.
Erfarenheterna från beredningens arbete har varit mycket positivt. Därför föreslår
kommunfullmäktiges presidium att arbetet ska fortgå under innevarande mandatperiod med följande prioriterade områden i sitt arbete.
Medborgar- och demokratiberedningen
- Medborgar-och demokratiberedningen har till uppgift att utveckla formerna för
medborgardialog och hur verktyget fortsatt ska användas i bred samverkan med
nämnder och styrelser i kommunen.
- Ska lyfta barnrättsperspektivet och FN:s Barnkonvention.
-Beredningen ska vara politisk styrgrupp för arbetet med Toleransprojektet
- Stärka fullmäktiges roll i de sh·ategiska och viktiga utvecklingsfrågorna för
kommunen.
- Återrapportera sitt arbete i kommunfullmäktige och vid behov föreslå åtgärder.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Lo\ S-DS-0(. / lo

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

forts. Kf § 57 Medborgar- och demokratiberedning
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
Att inrätta en Medborgar-och demokratiberedning för 2015-2018 enligt de regler som
är fastställda i kommunfullmäktiges reglemente.
Att godkänna förslaget på prioriterade ansvarsområden."

Handlingar i ärendet
Skrivelse 2015-04-17.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Kommunfullmäktige inrättar en Medborgar- och demokratiberedning för 20152018 enligt de regler som är fastställda i kommunfullmäktiges reglemente.

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget på prioriterade ansvarsområden.
3. Partierna anmäler en ordinarie ledamot och en ersättare till beredningen via
kommunfullmäktiges sekreterare.

Beslutet skickas till
Eva-Lena Gustavsson (S)
Alf Larsson (C)
Inger Laren (FP)
Gustav Olsson (M)
Håkan Höglund (SD)
Bengt Berg (V)
Birgitta Karstensson (MP)
Per-Olov Olsen (obunden)

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 58 Inkallelseordning för ersättare i nämnder
och styrelser
Dnr KST 2015/84

Sammanfattning av ärendet
Efter samråd med alla partigrupper, lämnar valberedningens ordförande Åke
Gustavsson (S) förslag till inkallelseordning i nämnder och styrelser, när egen
partirepresentation saknas.

Handlingar i ärendet
skrivelse från valberedningen 2015-04-16.

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige godkänner följande inkallelseordning när egen partirepresentation saknas:
Socialdemokraterna

C, FP

Centerpartiet

FP,S

Folkpartiet

C, S

Moderaterna

lottning bland närvarande ersättare

Vänsterpartiet

lottning bland närvarande ersättare

Miljöpartiet

lottning bland närvarande ersättare

Sverigedemokraterna

lottning bland närvarande ersättare

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§59 Fyllnadsval
Dnr KST 2015/351

Sammanfattning av ärendet
Valberedningen lämnar en skrivelse som lyder:
"Ett fyllnadsval behöver ske för de tomma platser som finns i socialnämnden och
Torsby Bostäder AB.
Valberdningen föreslår:
Mikael Bredesen (S) som ny ersättare i Socialnämnden.
Peter Bengtsson (S) som ny ersättare i Torsby Bostäder AB ."

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Mikael Bredesen (S) blir ny ersättare i socialnämnden.

2.

Peter Bengtsson (S) blir ny ersättare i Torsby Bostäder AB.

Beslutet skickas till
Mikael Bredesen (S)
Peter Bengtsson (S)
Torsby Bostäder AB
Socialnämnden
Lars-Erik Mattsson, HR-avdelningen
Lilian Olovsson, kansliavdelningen

Justerarens signatur

li8)

k

Utdragsbestyrkande

~~

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 60 Redovisning av obesvarade motioner
Dnr KST 2015/329

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska två gånger va1je år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen skall göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
Vid den senaste redovisningen 2014-10-01 fanns 14 obesvarade motioner. Per den 31
mars 2015 finns det 12 obesvarade motioner.

Handlingar i ärendet
Skrivelse "Sammanställning över obesvarade motioner" 2015-04-09.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen över obesvarade motioner godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ann-Margreth Edberg, kansliavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 61 Svar på medborgarförslag angående
Torsby herrgård
Dnr KST 2014/163

Sammanfattning av ärendet
Tommy Orrestad har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Jag hoppas att Torsby Herrgård, som idag inhyser Torsby Finnkulturcentrum, blir ett
föreningshus där många föreningar kan ha sin verksamhet. I området finns ju flera
föreningar som har sina verksamheter och jag tycker då att det vore utmärkt för folk i
Torsby att få disponera denna byggnad. Några exempel PRO, Stövarklubben,
släktforskarföreningen med flera. Lokalerna kan ju säkert användas i befintligt skick
vilket är bra".
Svar:
Jan Esping, teknisk chet svarar följande med fokus på lokalanvändning:
Det har under en ganska lång tid pågått en diskussion mellan Torsby kommun och
Landstinget i Värmland om att starta en familjecentralsverksamhet i kommunen.
Parterna är överens om att en sådan verksamhet skall startas, dock så har det varit
svårt att finna en lämplig lokal för verksamheten. Efter det att parterna har inventerat
de befintliga lokaler som finns i Torsby tätort har man kommit fram till att Torsby
herrgård är en lämplig lokal som kan inrymma verksamhetens samtliga delar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-10 att säga upp nuvarande
hyresgäst och kommunstyrelsen beslutade 2015-03-02 att svara Landstinget i Värmland
enligt stycket ovan. Därmed har tekniska avdelningen fått i uppdrag att påbö1ja
förberedelserna för inrättande av familjecentral i herrgårdsbyggnaden.
Utökade lokaler för föreningslivet i Torsby kan iordningställas i befintliga
kompletteringsbyggnader inom herrgårdsområdet
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

forts. § 61 Svar p å medborgarförslag angående Torsby herrgård

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-04-07 § 66.

Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Tommy Orrestad
Jan Esping, tekniska avd elningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 62 Medborgarförslag - Mobiltelefontäckning i
Torsby kommun
Dnr KST 2015/321

Sammanfattning av ärendet
Rune Gripö och Tomas Lindgren lämnar ett medborgarförslag som i korthet lyder:
"God mobiltelefonitäckning är idag av stor betydelse för alla. Enskilda personer,
företag, organisationer och allmänna inrättningar är starkt beroende av att mobiltelefonitäckningen är tillfredsställande för att det dagliga livet ska fungera på ett
acceptabelt sätt. Att ha undermålig mobiltäckning gör att man hamnar utanför vad
som idag är normalstandard i Sverige. l Torsby kommun finns dock ett flertal områden
där mobiltelefonitäckningen är under all kritik.
Förslag: Torsby kommun bör besluta om en handlingsplan innehållande konkreta
åtgärder för att mobiltäckningen i kommunen blir väsentligt bättre i de områden där
mottagningen inte är tillräckligt bra. Det krävs inte bara insatser på ~änstemannanivå.
Här måste kommunens ledning och politiker från alla partier engagera sig och agera
kraftfullt för att något ska hända. Myndigheter och operatörer lyssnar idag inte
tillräckligt på landsbygden!"

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Rune Gripö och Tomas Lindgren 2015-04-08.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Cecilia Sjöden, bredbandssamordnare
Torbjörn Almroth, miljö-, byggchef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-04-28

§ 63 Motion rörande intern representation i
Torsby kommun
Dnr KST 2015/360

Sammanfattning av ärendet
Ann-Katrin Järåsen (S) lämnar en motion som lyder:
"Torsby kommun har en alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns
anställda som antogs av kommunstyrelsen 2008-01-14.
Den har, mig veterligen, inte varit utvärderad och omprövad sedan dess. Jag anser att
de policys som kommunen arbetar utifrån ska vara så tydligt utformade att de inte kan
missförstås.
Min bedömning är att det behöver göras ett förtydligande när det gäller kommunens
interna representation. För mig innebär skrivningen restriktivitet med alkohol
detsamma som förbud mot alkohol men jag inser att det kan tolkas olika.
Mitt förslag är:
att kommunen ser över gällande alkohol- och drogmissbrukspolicy och att en ändring
görs så att nuvarande skrivning "restriktivitet med alkohol ska iakttas" ändras så att
det blir tydligt att alkohol inte är tillåten i intern representation."

Handlingar i ärendet
Motion av Ann-Katrin Järåsen (S) 2014-04-21.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Anders Björck, bitr. kommunchef

Justerarens signatur

~ h

Utdragsbestyrkande

