KOMMUNSTYRELSEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 12 april 2010 kl 10.00‐12.00, 13.00‐16.30
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Håkan Laack (S), ordförande
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S), §§ 38, 40‐62
Olle Adolfsson (S)
Annlouise Brodén (S), ers för Gösta Kihlgren (S)
Kent Hallesson (V)
Inga‐Britt Keck Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Per‐Arne Ludvigsson (M)
Anders Wiss (M), §§ 38, 40‐62
Anna‐Lena Carlsson (M)

Övriga deltagare

Se bilaga

Justerare

Anna‐Lena Carlsson

Tid för justering

2010‐04‐22

Paragrafer

38 ‐ 62

Sekreterare
Margot Enkvist

Ordförande
Håkan Laack

Justerare
Anna-Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-04-12
2010-04-21
2010-05-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Margot Enkvist

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Övriga deltagare
Inger Larén (FP)
Thomas Stjerndorff, kommunchef
Angela Birnstein, ekonomichef
Margot Enkvist, sekreterare
Sven‐Åke Pettersson, vd Torsby Bostäder AB §§ 39‐40
Karl‐Åke Backlund, budget‐ och skuldrådgivare § 42
Jan Esping, teknisk chef §§ 44‐46
Siv Martinsson, personalassistent §§ 50‐52
Linda Harkman, Karlstad Universitet § 53
Mats Olsson, turistchef § 53
Sune Eriksson, renhållningsingenjör § 58
Per‐Arne Persson, miljö‐ och hälsoskyddsinspektör § 58

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 38

Ändringar i föredragningslistan
Kst dnr 2010/30.10

Ärenden som tillkom vid dagens sammanträde
1. Förslag på styrelseledamot i styrelsen för stiftelsen Fryk Center.
2. Viljeyttring 2010‐2013 för det fortsatta arbetet inom integrationsområdet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ovanstående ändringar.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 39

Information om Torsby Bostäder ABs lån, förfallotider mm
Kst dnr 2009/232.03

I samband med att Torsby Bostäder AB begärde hos kommunfullmäktige om förnyelse
av borgensåtaganden för ett antal lån beslutade kommunstyrelsen att från Torsby Bo‐
städer AB infordra rapport över bolagets samtliga lån, förfallodagar mm.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2009‐05‐11 § 75.
Anders Wiss (M) och Rune Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet.
Torsby Bostäders ABs vd Sven‐Åke Pettersson presenterar vid dagens sammanträde en
sammanställning över hur bolaget förvaltar sina lån. Låneskulden uppgår idag till 177
milj kr fördelad på 75% med rörlig ränta och 25 % med fast ränta.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att det sätt som bolaget hanterade sina lån avviker i
princip på alla punkter från Torsby kommuns finanspolicy. Efter redogörelsen ställer
sig kommunstyrelsen bakom Sven‐Åke Petterssons rapport och är beredd att acceptera
att bolagets hantering avviker från policyn.

Beslutet expedieras till
Torsby Bostäder AB
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 40

Torsby Bostäder ABs villkor för byggstart på
Mejeritomten
Kst dnr 2008/289.03

Torsby Bostäder ABs planer och villkor för en byggnation på Mejeritomten behandla‐
des vid fullmäktiges sammanträde 2010‐03‐30.
Torsby Bostäder ABs styrelse beslutade 2010‐02‐16 att en förutsättning för att en bygg‐
nation skall komma till stånd är att




att upplåtelseformen skall vara bostadsrätt
90% tecknade bindande avtal
eller 65% tecknade bindande avtal med en garanti från Torsby kommun som må‐
nad för månad betalar hyran för fyra lägenheter upp till 90% gränsen.

Kommunfullmäktige 2010‐03‐30 återremitterade ärendet till kommunstyrelsen för
komplettering av ekonomiska förutsättningar för det kommunala åtagandet samt att
en bortre gräns är angiven för hur länge garantin skall gälla. Vidare skall prospekt tas
fram som visar storleken på de olika lägenheterna och aktuella siffror.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige
Torsby Bostäder AB
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

2008‐11‐27 § 140
2010‐02‐16 § 4
2010‐03‐15 § 27
2010‐03‐30 § 22

Vid dagens sammanträde är Sven‐Åke Pettersson, vd för Torsby Bostäder AB, inbju‐
den för att tillsammans med kommunstyrelsen diskutera vilka ytterligare underlag
som behöver tas fram innan ärendet kan tas upp igen i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Så snart erforderligt underlag finns framtaget tas ärendet upp igen i kommunstyrelsen.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

forts ks § 40, Torsby Bostäder ABs villkor för byggstart på Mejeritomten
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Torsby Bostäder AB
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 41

Finansiering av Karlstad Airport
Kst dnr 2010/61.01

Regeringen fattade den 19 mars 2009 beslut om statens ansvar för ett basutbud av
flygplatser i Sverige. De flygplatser som omfattas av det ansvaret ska även fortsätt‐
ningsvis drivas och förvaltas av LFV. Ett antal flygplatser i landet som inte ingår i bas‐
utbudet ska på sikt kunna överlämnas till regioner för att drivas i regional eller annan
regi. Länsflygplatsen i Värmland är en sådan flygplats.
Region Värmland har i en skrivelse daterad 2010‐02‐25 lämnat förslag på en framtida
finansiering av driften av Karlstad flygplats. Förslaget innebär att Region Värmland
årligen kommer att debitera Värmlandskommunerna en procentsats av driftunderskot‐
tet.
Respektive kommun behöver formellt ta ställning till ett godkännande av den före‐
slagna finansieringsmodellen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag från regionstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010‐02‐15 § 16
2010‐03‐02
2010‐03‐22 § 25

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun ställer sig inte bakom Region Värmlands förslag till finansiering av
Karlstad Airport. Den beräkningsmodell som ligger bakom förslaget är inte godtagbar
för Torsby kommun

Beslutet expedieras till
Region Värmland
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 42

Information om budget- och skuldsanering i
Torsby kommun
Kst dnr 2009/192.01

Budget‐ och skuldsanerare Karl‐Åke Backlund är inbjuden till dagens sammanträde
för att informera om budget‐ och skuldsaneringen i Torsby kommun
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 43

Information om ny chef- och förvaltningsorganisation
Kst dnr 2009/246.10

Kommunfullmäktige beslutade 2009‐09‐24 § 140 om förändrad nämndorganisation
från 2011‐01‐01. Beslutet innebär en minskning av antalet ledamöter i kommunfull‐
mäktige, fritid‐ och kulturnämnden samordnas med kommunstyrelsen och bygg‐ och
miljönämnden samordnas med räddningsnämnden.
Samtidigt fick Kommunchef Thomas Stjerndorff fick i uppdrag att göra en översyn av
kommunens chef‐ och förvaltningsorganisation utifrån tagna beslut.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2009‐09‐24 § 140
2010‐02‐15 § 24

Vid dagens sammanträde redovisar Thomas Stjerndorff hur långt han kommit i arbetet
med att ta fram förslag till chefs‐ och förvaltningsorganisation.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 44

Information om övertagande av Torsby badhus
Kst dnr 2010/112.50

Kommunfullmäktige beslutade 1999‐04‐29, § 54 att godkänna upprättat avtal mellan
Team Torsby och Torsby kommun gällande uppförande av badhus å fastigheten
Orren 1 i anslutning till Stjerneskolans gymnastikhall.
Avtalet trädde i kraft 2000‐05‐01 och med en löptid på 10 år, alltså t o m 2010‐04‐30.
Enligt särskilda bestämmelser, bilaga 5, till avtalet har kommunen rätt och skyldighet
att efter hyrestiden utgång 2010‐04‐30 lösa in byggnaden för 10 miljoner kronor.
För finansiering av del av badhusbyggnationen lämnade kommunen Team Torsby ett
lån på 20 milj kronor, som amorterats med 1 miljon per år. Betalning skall ske genom
att Team Torsbys resterande skuld på 10 milj kronor till kommunen skrivs av.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges protokoll
1999‐04‐29, § 54
Hyreskontrakt mellan Team Torsby och Torsby kommun, daterat 1999‐05‐03
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2010‐03‐24 § 29
Jan Esping, teknisk chef tillsammans med Anders Björck, bitr kommunchef har upp‐
draget att upprätta en formell handling, där villkoren och förehavandena mellan par‐
terna regleras.

Kommunstyrelsens beslut
Information om övertagandet av Torsby badhus delges kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 45

Inköp av mark från fastigheten Torsby Bergeby
1:14
Kst dnr 2010/33.50

Advokat Tor Drape, representant för ägarna av fastigheten Torsby Bergeby 1:14 erbju‐
der kommunen att förvärva den del av fastigheten, ca 2000 m², som ligger inom plan‐
lagt område för omlastningscentralen för 26 000 kronor i ett för allt. Lantmäterikostna‐
der betalas av köparen.
Förvärv av markområdet innebär att kommunen äger all mark, exklusive två samfällda
markområden där fastighetsreglering kan begäras genom Lantmäteriet, inom planom‐
rådet varvid exploatering kan ske.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2010‐01‐20 från Jan Esping, teknisk chef
Förslag till köpekontrakt
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2010‐01‐26 § 5

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen förvärvar ett markområde om ca 2 000 m² av fastigheten Torsby Ber‐
geby 1:14 för en överenskommen köpeskilling på 26 000 kronor och i övrigt enligt
upprättat köpekontrakt.
2. Finansiering sker från eget kapital.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 46

Markanvisningsavtal Västanvik Södra, del av
Västanvik 1:396
Kst dnr 2009/449.50

Björklidenhus AB, Karlstad har anmält intresse av att uppföra flerbostadshus inom
planområdet Västanvik Södra, del av fastigheten Västanvik 1:396.
Företaget avser att uppföra ett 20‐tal lägenheter i två‐ och fyrbostadshus och anhåller
om en niomånaders dispositionsrätt till mark inom fastställd detaljplan och i anslut‐
ning till Vallmovägen.
Jan Esping, teknisk chef, redogör för förda diskussioner om anvisning av mark, omfat‐
tande del av Västanvik 1:396 inom detaljplan för Västanvik Södra. Vidare redovisas
förslag till markanvisningsavtal mellan Torsby kommun och Björklidenhus AB.

Handlingar i ärendet
Framställan från Björklidenhus AB, daterat 2009‐10‐14
Förslag till markanvisningsavtal
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2010‐01‐26 § 3

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan Torsby kommun och Björk‐
lidenhus AB enligt redovisat förslag.

Beslutet expedieras till
Björklidenhus AB
Tekniska avdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 47

Remiss – Se medborgarna - för bättre offentlig
service (SOU 2009:92)
Kst dnr 2010/8.01

Torsby kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över betänkandet Se medbor‐
garna – för bättre offentlig service (SOU 2009:92)

Bakgrund
I regeringens uppdrag till utredaren så skall denne lämna förslag till en förbättrad till‐
gänglighet till offentlig service i hela landet. Det skall dock fortsatt vara möjligt att
effektivisera den offentliga tjänsteproduktionen. Regeringen har understrukit att ut‐
redningsarbetet ska stödja olika former av samverkan mellan statliga myndigheter, och
med kommuner i syfte att bryta utanförskapet hos den enskilde individen. Samverkan
för staten enskilt och tillsammans med kommunerna kan ske genom exempelvis till‐
skapandet av servicekontor eller nystartscentrum.
Bitr kommunchef redovisar kommunens förslag till yttrande.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisat förslag till yttrande. Yttrandet ligger
som bilaga till paragrafen.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 14

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 48

Yttrande över granskning av styrning och kontroll avseende kommunens EU-projekt
Kst dnr 2010/80.15

Kommunens revisorer har givit KPMG i uppdrag att granska styrning och kontrollen
av de EU‐projekt som kommunen bedriver.
Bitr kommunchef redovisar förslag till yttrande.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisat förslag till yttrande. Yttrandet ligger
som bilaga till paragrafen.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 49

Yttrande över Hotell Björnidets ansökan om
restaurangkasinotillstånd
Kst dnr 2010/157.01

Hotell Björnidet i Torsby har hos Lotteriinspektionen ansökt restaurangkasinotillstånd.
Lotteriinspektionen har remitterat ansökan till Torsby kommun som har att yttra sig i
ärendet.

Handlingar i ärendet
Lotteriinspektionens anmodan om yttrande daterad 2010‐03‐16

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

Beslutet expedieras till
Lotteriinspektionen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 16

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 50

Ersättning till feriearbetande ungdomar 2010
Kst dnr 2010/118.02

Skolungdomar som går i årskurs 8 och 9 får genom kommunens förmedling möjlighet
till feriearbete under tre veckor, 6 timmar per dag, totalt 90 timmar.
Ifjol fick alla 270 elever möjlighet till feriearbete. I år är det 313 elever som går i årskurs
8 och 9.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010‐03‐22 § 22

Kommunstyrelsens beslut
1. Timersättningen till feriearbetande ungdomar i årskurs 8 och 9 är oförändrat 45 kr
per timme (inklusive semesterersättning) under 2010.
2. Ersättningen till feriearbetande ungdomar finansieras inom arbetsmarknadsenhe‐
tens budget.

Beslutet expedieras till
Gudrun Eriksson
Rolf Henriksson
Personalavdelningen
Samtliga nämnder
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 51

Ungdomslöner 2010
Kst dnr 2010/119.02

Kommunens kollektivavtal för löner gäller för anställda som fyllt 19 år. Kommunsty‐
relsen har tidigare avtalsperioder fastställt lönenivåer för yngre personal som ibland
anställs under semesterperioden och kring storhelger.
Personalchefen föreslår en justering av lönerna för 16‐18 åringarna att gälla från 2010.
18 år ‐ födelseår 1992 – 93,00 kr/tim, 15 345 kr/månaden
17 år – födelseår 1993 – 87,52 kr/tim, 14 440 kr/månaden
16 år – födelseår 1994 – 82;06 kr/tim, 13 540 kr/månaden
Lönesättningen gäller från och med det år den anställde uppnår ovanstående ålder.
För ungdomar som är födda 1991 gäller att ”vanlig” lön utbetalas månaden efter fyllda
19 år.

Handlingar i ärendet
Personalchefens tjänsteskrivelse 2010‐03‐11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐03‐22 § 23

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisat förslag till ungdomslöner enligt ovan.
De nya lönerna gäller från 2010‐01‐01

Beslutet expedieras till
Personalavdelningen
Samtliga nämnder
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 52

Underlagssumma för lönebidrag 2010
Kst dnr 2010/120.01

Torsby kommun lämnar 5 % i bidrag på en underlagssumma till föreningens lönekost‐
nad om föreningen har ersättning från arbetsförmedlingen med högst 80 %.
Underlagssumman för lönebidrag till föreningar i Torsby kommun revideras årligen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐03‐22 § 24

Kommunstyrelsens beslut
Underlagssumman för lönebidrag till föreningar i Torsby kommun höjs från 17 700
kr/månad till 18 050 kr/månad. Höjningen gäller från 2010‐01‐01

Beslutet expedieras till
Fritidsnämnden
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 53

Effekter kring Fortum Ski Tunnel Torsby
Kst dnr 2010/158.01

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet har på
uppdrag av Torsby kommun utfört en studie angående effekter kring Fortum Ski Tun‐
nel Torsby.
Linda Harkman från Karlstad Universitet och Mats Olsson turistchef presenterar rap‐
porten för kommunstyrelsen.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 54

Torsby kommuns och bolagens årsredovisningar
Kst dnr 2009/183.03

Torsby kommuns och de kommunala bolagens årsredovisningar har delgetts kom‐
munstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Årsredovisningar för kommunen och bolagen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisade årsredovisningar.
2. Redovisningarna överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 55

Övertagande av aktier i Fritid i Nordvärmland
AB
Kst dnr 2009/136.03

Fritid i Nordvärmland AB kommer att redovisa ett negativt resultat för verksamhetsår
2009. Det negativa resultatet består främst av uteblivna hyresintäkter från cafeterian
som uppgår till ca 600 tkr. Till detta skall en ackumulerad förlust från föregående verk‐
samhetsår läggas på motsvarande 1,7 mkr.
Det återkommande underskottet riskerar att medföra att fokus på besöksnäringsut‐
veckling istället koncentreras på diskussioner och oro kring att täcka underskott för
verksamheten.
Vad det gäller intresset av att vara med och täcka uppkomna förluster för bolaget så
har intresset varit litet hos de flesta minoritetsägare. Något som till slut kommer inne‐
bär att bolagets fortlevnad kommer att riskeras.
Torsby förvaltnings AB beslutade att man önskar gå ut med erbjudande om att utan
vederlag överta minoritetsägarnas aktier i Fritid i Nordvärmland AB. Ägare som tidi‐
gare bidraget utifrån ägarandel med förlusttäckningsbidrag skall kompenseras till ful‐
lo.
Torsby förvaltnings AB:s förslag skall godkännas av kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Torsby Förvaltnings AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009‐12‐07 § 5
2010‐03‐22 § 31

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget från Torsby Förvaltnings AB:s , dvs.
att bolaget utan vederlag överta samtliga aktier i Fritid i Nordvärmland AB.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

forts ks § 55, övertagande av aktier i Fritid i Nordvärmland AB
Reservation
Kent Hallesson (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 56

Förlagslån till Kommuninvest
Kst dnr 2009/527.03

Allmänt
Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i
föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna.
Torsby kommun är medlem i Kommuninvest. Kommuninvest har snabbt utvecklats
till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i
Sverige och internationellt som Kommungäld.
I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas
medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i
ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra finansieringslösningar.
För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som bl.a.
•
•
•

Ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska
borgensåtagandet.
Innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse
med andra aktörer på marknaden.
Säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa
finansieringsvillkoren för medlemmarna.

Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman 2010‐03‐25 beslutat
förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB
genom att ta upp ett förlagslån på högst 1 000 mkr från medlemmarna i föreningen.
Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av
ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 procent av
balansomslutningen senast 2012. Det åstadkoms med det aktuella förlagslånet i kom‐
bination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från nya med‐
lemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

forts ks § 56, förlagslån till Kommuninvest
Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett 20‐tal
medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande kommunerna och
landstingen haft en positiv inställning till förslaget och förväntas teckna sin andel av
lånet eller mer.
Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade förluster
och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget.
Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för risker som sammanhänger med
den normala löpande verksamheten.
Torsby kommun har erbjudits att teckna 2,5 mkr av detta förlagslån. Beloppet motsva‐
rar vår kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapi‐
tal. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så
kallade pro rata‐del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de
medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana över‐
teckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter.
Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har indikativt
angivits till följande nivåer1.
Lånedel

Indikativ ränta per
2010‐02‐28

Ränta på pro rata‐delen

3 månaders STIBOR + 1,22 %

Ränta på övertecknat och tilldelat belopp

3 månaders STIBOR + 3,22 %

1

Räntesatsen på pro rata-delen skall vara rörlig och kopplad till STIBOR, motsvarande en räntesats som med
0,50 % -enheter överstiger räntan på ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta från bolaget till en kommun eller
landsting/region (mätt vid början av förlagslånets löptid). Den definitiva räntebasmarginalen fixeras i slutet av
november 2010. Räntebasmarginalen ändras inte under lånets löptid. För lånedel som tecknats och tilldelats
utöver pro rata-andelen är räntesatsen 2 % -enheter högre än den räntesats som gäller för pro rata-delen.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
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forts ks § 56, förlagslån till Kommuninvest
Räntebasen 3 månaders STIBOR är rörlig och motsvarade 0,48 % per 2010‐02‐28. Den
genomsnittliga 3 månaders STIBOR‐nivån under perioden 1990‐2009 uppgick till 5,73
% beräknat på respektive årsgenomsnitt.
Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte av
Kommuninvests solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är fördelaktig, men
räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får ekonomiska problem. Det aktuella
lånet har låg likviditet och får inte utan föreningens medgivande överlåtas till någon
annan än den som är medlem i föreningen. Lånets formella villkor och en beskrivning
av de risker man bör beakta framgår av bilagda erbjudande.
Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanlig standardiserad placerings‐
form, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra med insatskapital eller
aktiekapital och är mycket långfristigt till sin karaktär. Det är direkt sammankopplat
med kommunens medlemskap i Kommuninvest. Av dessa skäl förordas att beslutet
om att delta i emissionen fattas av kommunfullmäktige.
Lånets löptid är 30 år. Som framgår av de allmänna villkoren2 för lånet (ej bifogad detta
dokument), kan det under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i förtid.

Teckning och betalning
Kommunen kan teckna sig för förlagslånet under perioden 2010‐04–06–09‐30. Likvid‐
dag för utbetalning av lånevalutan är satt till 2010‐11‐30. Teckningsanmälan är bin‐
dande.

Övrigt
Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen avstår från att delta, erbjuds vår
del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större belopp.
Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att dess syfte inte
kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna ske om en allt för stor del av
medlemmarna avstår från att delta. Det bedöms som viktigare att lånet har ett brett
stöd hos medlemmarna, än att just den planerade lånesumman inflyter.

1

Allmänna villkor för Kommuninvest ekonomisk förening trettioårigt förlagslån, avsnitt 4.3.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

forts ks § 56, förlagslån till Kommuninvest
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om förlagslån till Kommuninvest
ekonomisk förening.
2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, att genom förlagslån till Kommu‐
ninvest ekonomisk förening, låna ut högst 2 500 000 kr på de villkor som framgår
av föreningens erbjudande daterat mars 2010
3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att finansiering av utlåningen skall
ske genom upplåning
4. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att kommunstyrelsen har rätt att
inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låne‐
avtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats
kommunen.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_____
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 57

Svar på motion om kvalitetssäkringsprogram
för familjehem
Kst dnr 2007/394.70

Till fullmäktiges sammanträde 2007‐09‐20 § 117 lämnade Inger Larén (fp) en motion
som lyder:
”Familjehemsföräldrar utför ofta en ovärderlig samhällsinsats, som bör stödjas och
stimuleras. Samtidigt finns det tyvärr familjehemsplacerade barn som far illa. Så får
inte ske. För att i möjligast mån säkerställa att familjehemsplaceringen i Torsby kom‐
mun är bra anser vi att det behövs ett kvalitetssäkringsprogram för familjehemmen.
Det bör utformas ett liknande program som det som tagits fram för personliga assi‐
stenter.”
Omsorgsnämnden lämnade ett svar till motionen 2008‐12‐16. Kommunstyrelsen åter‐
remitterade motionen till nämnden för ett förtydligande om hur man arbetar med kva‐
litetssäkring och möjligheten att ta fram ett kvalitetssäkringsprogram.

Omsorgsnämndens svar
Det finns en avgörande skillnad mellan att vara anställd i ett lönearbete och att arbeta i
den enskildes hem som personlig assistent eller att vara familjehem och ta emot andras
barn för stadigvarande boende. För bägge uppdragen krävs dock att man har en god
människosyn och en värdegrund som överensstämmer med uppdraget. Som familje‐
hem tar man emot ett barn i sitt eget hem. Inför placeringen har familjehemmet ge‐
nomgått en utredning och godkänts för uppdraget. I samband med placeringen upp‐
rättas förutom avtal för ersättning i form av arvode och omkostnad även en behand‐
lingsplan samt genomförandeplan för syftet med placeringen. I socialtjänstlagen samt i
förordning återfinns lagtext som bl.a. rör familjehemsvård. En statlig översyn pågår för
närvarande gällande all den lagskrivning som finns för barn och unga inom social‐
tjänsten. Syftet med översynen är att stärka barnens situation inom socialtjänsten och
däribland återfinns även de familjehemsplacerade barnen. Den nya lagen som sanno‐
likt kommer att heta LBU (lagen om barn och unga) beräknas att tidigast komma att
träda i kraft 2011.
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forts ks § 57, svar på motion från Inger Larén (FP) om kvalitetssäkringsprogram för familjehem
Inom omsorgsnämnden har vi förstärkt vår utredningsverksamhet genom att ge hand‐
läggare kunskap enligt Kälvestens metoden, ett djupintervjusinstrument som omfat‐
tande ska belysa blivande familjehems kapacitet. Det är omsorgsnämndens uppfatt‐
ning att en grundlig utredning är nödvändig att genomföra för att komma till en så
säker bedömning som möjligheter om familjens lämplighet. Detta faktum tillsammans
med täta uppföljningar och bl.a. enskilda barnsamtal anser vi vara att kvalitetssäkra
verksamheten. Tillsammans med andra kommuner eller enskilt så erbjuder vi även
flera familjehem extern handledning som är ytterligare ett led i att höja kvalitén i om‐
sorgen av våra barn.
Tf bitr förvaltningschef Birgitta Bergh anser inte att en policy liknande den som utarbe‐
tats för personliga assistenter är direkt överförbar till familjehemsvården. I den utred‐
ning som ligger till grund för godkännande för uppdrag ska familjens förhållanden,
synsätt och förhållningssätt vara så allsidigt belysta och genomdiskuterade att om‐
sorgsnämnden ska vara övertygade om deras lämplighet.

Handlingar i ärendet
Motion från Inger Larén (fp) daterad
Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden

2007‐09‐13
2008‐12‐16 § 229
2009‐01‐19 § 19
2010‐02‐09 § 21

Yrkande
Håkan Laack (S); ge omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram kvalitetssäkringsprogram
för familjehem och därmed bifalla motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

forts ks § 57, svar på motion från Inger Larén (FP) om kvalitetssäkringsprogram för familjehem
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram kvalitetssäkringsprogram för familjehem
och därmed anses motionen bifallen.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______
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Ks § 58

Information om ny renhållningsordning inkl avfallsplan för Torsby kommun
Kst dnr 2010/159.40

Sune Eriksson, renhållningsingenjör och Per‐Arne Persson, miljö‐ och hälsoskyddsin‐
spektör ger en kort information om det pågående arbetet med ny renhållningsordning
och avfallsplan för de fyra SuToHaMu‐kommunerna, Sunne, Torsby, Hagfors och
Munkfors.
Renhållningsordningen innehåller de bestämmelser som skall gälla för hanteringen av
hushållsavfall i kommunen. Bestämmelserna föreslås vara lika för de fyra kommuner‐
na men det kommer att finnas vissa möjligheter att anpassa verksamheten efter lokala
förhållanden. Avfallsplanen skall gälla för perioden 2011‐2016 och innehåller bl a mål
för återvinningen och utvecklandet av samarbetet.
Ordföranden tackar för informationen.
_______
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Ks § 59

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning
Kst dnr 2010/90.01

Sammanfattning
Kommunens arkivvård regleras i arkivlagen (SFS 1990:782) samt arkivförordningen
(SFS 1991:446). Enligt kommunens arkivreglemente1 ska kommunstyrelsens
arbetsmarknadsavdelning upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Planen tar bland annat upp
gallringsfrister som anger när en handling kan gallras eller om den ska bevaras för
framtida forskning.
För närvarande saknas en komplett dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens
arbetsmarknadsavdelning. I samråd med berörd personal och med hjälp av
gallringsråden ”Bevara eller gallra?” gallringsråd nr. 12 och nr. 53 har ett förslag till
plan upprättats. När det gäller dokumentation i EU‐projekt har kommunen följt
Mariebergs arkivbyrå AB:s rekommendationer4. Planen ska godkännas och antas av
nämnden innan den kan tas i bruk av tjänstemän i verksamheten.
Fryksdalens samordningsförbund betraktas som en egen juridisk person och kommer
därför att få en egen dokumenthanteringplan. Det blir förbundsstyrelsen som antar sin
plan.

Kommunstyrelsens beslut
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning antas.

Beslutet expedieras till
Kristina Hellberg,
Arbetsmarknadsavdelningen
_______

1

Kommunfullmäktiges protokoll 1995-11-23, § 188
SKL (1997), Bevara eller gallra? nr. 1, -Råd för kommuner och landsting
SKL (2006), Bevara eller gallra? nr. 5, -Råd för den kommunala socialtjänsten, sid. 76-78
4
Mariebergs arkivbyrå AB (2009), Förslag till Dokumentplan EU-projekt 2009
2
3
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PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 60

Meddelanden för kännedom
Kst dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2010‐02‐16 – 2010‐03‐16.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
_____
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-04-12

Ks § 61

Förslag på ledamot i FrykCenters styrelse
Kst dnr 2010/160.10

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun föreslår Anna‐Lena Carlsson (M) som ledamot i styrelsen för stiftel‐
sen FrykCenter.

Beslutet expedieras till
Anna‐Lena Carlsson
FrykCenter
_______
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PROTOKOLL
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Ks § 62

Viljeyttring 2010-2013 för det fortsatta arbetet
inom integrationsområdet
Kst dnr 2010/161.10

Länsstyrelsens strategiska ledningsgrupp för integrationsfrågor har uppdragit åt dess
arbetsutskott att ta fram en viljeyttring för det fortsatta arbetet inom integrationsområ‐
det. Viljeyttringen översänds nu till länets kommuner och organisationer för ställnings‐
tagande.
Viljeyttringen omfattar tiden 2010‐2013 och har följande inledning ”Gemensamt och i
linje med det regionala utvecklingsprogrammet, verkar vi för att Värmland ska attra‐
hera en ökad andel personer med utländsk bakgrund och i synnerhet nyanlända in‐
vandrare att bo och arbeta i länet. Vi ska arbeta för att Värmland kännetecknas av ett
öppet och tillåtande klimat där all mångfald ses som en tillgång.”

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens skrivelse 2010‐02‐17

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun ställer sig bakom den av Länsstyrelsen föreslagna viljeyttringen för
fortsatt arbete inom integrationsområdet 2010‐2013.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Samtliga nämnder
_______
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