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TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 139

Tilläggsbudget 2011och detaljbudgetavstämning
Kst dnr 2010/413.03

Ekonomichefen presenterar detaljbudget avseende 2010 för de avdelningar som rap‐
porterar under kommunstyrelsen. I detta ingår detaljerna kring verksamheten, mål och
nyckeltal samt investeringsäskanden. Det fanns även tillfälle för andra förvaltningar
och nämnder att framföra avvikelser som uppstått under arbetet med detaljbudgeten.
Förutsättningen för att bevilja ytterligare medel för 2011 är en uppdatering av intäkts‐
sidan. Där ligger som tidigare Sveriges kommuner och landstings (SKL´s) bedömning
till grund med undantag av slutavräkningen för 2011 och uppgifterna kring den kom‐
munala fastighetsavgiften, då bedömningen är att dessa medel i sin storlek är osäkra.
Befolkningsprognosen är inte ändrad. Sammantaget betyder det att resultatet bedöms
kunna bli högre än i tidigare beslutad rambudget, kommunfullmäktige 2010‐05‐25
§ 49.

Sammanfattning av förutsättningar för beräkning av budget 2011
2. Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund
för beräkningarna av budget 2011‐2014.
2. Befolkningsprognos antagen av kommunstyrelsen justerad för verkligt utfall,
minskning 2011 till 180 personer.
2. Oförändrad skattesats 2011.
2. Internpriser får höjas med max 1%.
2. Sociala avgifter; 42,8 % (lika 2010, 39,08 % enl. SKL + 3,5 % enl. nytt beslut KF)
I budgetförslaget nedan har hänsyn tagits till beslutade organisationsförändringar in‐
för 2011 som innebär att kulturnämnden och fritidsnämnden ingår som avdelningar i
kommunstyrelsen. En ny avdelning inrättas under kommunstyrelsen som handhar
näringslivsrelaterade frågor och är direkt underställd kommunchefen. Där ingår sen
tidigare avdelningar som turism, inköp, EU‐samordning, information, arbetsmarknad
och webbdesign. Nytt är att näringslivsstrategen flyttas från TUAB. I nedanstående
uppräkning finns bara de verksamheter under kommunledningskansli (tidigare kansli)
uppräknade som har förändrat budgetanslag. För mera information hänvisas till det
separata budgetunderlag som bifogas.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts ks § 139, tilläggsbudget 2011 och detaljbudgetavstämning

RESULTATBUDGET/PLAN

Därav

Kommunfullmäktige

Budget

Förslag enl.

Budget

2011 *

AU 101019

2011

-1 450

0

-1 450

Fullmäktige

-830

0

-830

Revision

-620

0

-620

-129 275

-4 400

-133 675

Kommunalråd

-2 300

0

-2 300

Kommunlednings kansli

-52 300

-2 800

-55 100

-35 558

-2 400

-37 958

-2 400

-600

-3 000

Kommunstyrelsen

Kommunchef
Handlingsprogram

Torsby Skitunnel

-1 200

0

-1 200

Näringslivsavdelning

-10 126

-400

-10 526

AME

-2 500

-400

-2 900

-5 416

0

-5 416

-5 800

0

-5 800

Kommunkansliet
Ekonomiavdelningen
IT-avdelningen

-3 500

0

-3 500

Personalavdelningen

-7 500

-600

-8 100

Tekniska avdelningen

-31 400

0

-31 400

Fritidsavdelningen

-16 600

0

-16 600

Kulturavdelningen

-11 000

0

-11 000

Kost- o städavdelningen

0

-1 000

-1 000

Skogsförvaltningen

1 125

0

1 125

Fastighetsförsäljning

0

0

0

Barn- o utbildningsnämnden

-231 800

-5 340

-237 140

Omsorgsnämnden

-239 800

-7 000

-246 800

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

-17 000

-200

-17 200

M&B

-2 100

-200

-2 300

Räddning

-14 900

Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Justerarens signatur
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-14 900

0

0

0

-1 200

0

-1 200
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forts ks § 139, tilläggsbudget 2011 och detaljbudgetavstämning
Därav
RESULTATBUDGET/PLAN

Budget

Förslag enl.

Budget

2011 *

AU 101019

2011

-620 525

-16 940

-637 465

Avskrivningar

-29 351

-40

-29 391

Pensionsutbetalningar

-22 000

0

-22 000

56 323

-496

55 827

8 000

0

8 000

0

0

0

-607 553

-17 476

-625 029

Skatteintäkter

422 937

99

423 036

Generella stb och utjämning

186 686

4 611

191 297

Extra statsbidrag

0

0

0

Särskild sysselsättningsstöd

0

0

0

19 000

0

19 000

555

4 344

4 899

2 500

0

2 500

Finansiella kostnader

-14 500

0

-14 500

INTÄKTER

617 178

9 054

626 232

9 625

-8 422

1 203

Summa driftnetto

Kapitalkostnader
Överuttag PO
Nedskrivningar
VERKSAMHETSNETTO

Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Finansiella intäkter

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

(* enligt ny organisation)

Sammanfattning
Arbetsutskottet föreslår att driftbudgeten utökas för 2011 med 16 940 tkr. Därutöver
har de finansiella posterna (avskrivningar och internränta) ökat med 536 tkr. Detta
finansieras genom att intäkterna har ökat med 9 054 tkr samt från resultat med 8 422
tkr. Som en konsekvens därav hamnar resultatet för 2011 på 1 203 tkr.
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forts ks § 139, tilläggsbudget 2011 och detaljbudgetavstämning
Det betyder också att driftbudgeten utökas från 2010 till 2011 med 2,4 %. Mot detta
skall ställas en minskande befolkning samt pga. lågkonjunktur en nästan obefintligt
pris‐ och löneutveckling. Därför understryker arbetsutskottet att det nu är av stor vikt
att alla förvaltningar och nämnder håller sig inom föreslagna ramar.
2011 års resultat ligger långt under de kort‐ och långsiktiga planer fullmäktige antagit i
maj 2010. Dock bör det påpekas att 2011, på grund av den senaste finanskrisen, be‐
skrivs som ett av de ekonomiskt mest utmanande år inom den offentliga ekonomin.
Det kan därför anses vara befogat att under en kortare period minska på den uttalade
ambitionsnivån för att inte försämra kvaliteten på den kommunala servicen. Detta krä‐
ver dock att de av kommunfullmäktige antagna delmål återigen måste uppdateras.
För att förtydliga målsättningen har målen delats i långsiktiga mål att uppnås senast
2015 och delmål som beskriver det kommande året och är utfall av den föreslagna
budgeten.

Långsiktiga finansiella mål enligt KF:



Nettokostnadsandel bör senast år 2015 uppgå till 95 %
Kommunens soliditet bör senast år 2015 uppgå till minst 38 %

Det tredje finansiella målet
 2011 kommer 3,5 % av lönesumman att avsättas i första hand att täcka semes‐
terlöneskuldens förändring och i andra hand att användas att amortera på
kommunens banklån,
uppfyller enligt revisorerna inte kravet på ett mål utan utgör en resultatplaneringspost.
Den delen som talar om att minska låneskulden tolkas att den totala lånesumman skall
minska och bör i så fall omformuleras.

Delmål för 2011




Kommunen skall 2011 redovisa ett positivt resultat som skall uppgå till minst
0,2 % av intäkter inkl finansnettot (detta som en konsekvens av resultatet på
1 200 tkr)
Kommunens soliditet skall vid bokslut 2011 uppgå till 35 %
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forts ks § 139, tilläggsbudget 2011 och detaljbudgetavstämning
Investeringar
Enligt ekonomistyrdokumentet tilldelas alla förvaltningar årligen de medel till reinve‐
stering motsvarande de belopp man bidrar själv med och som motsvarar värdet av
avskrivningarna. Hur dessa medel används rapporteras till varje nämnd och beslutas
där.
Medel som äskas utöver detta och som skall utgöra värdehöjande investeringar som
finansieras från resultatet kan sökas och beslutas om när behoven uppstår. Några så‐
dana investeringar har framförts.

Kommunstyrelsens beslut
1. Omsorgsförvaltningen och tekniska avdelningen får i uppdrag att utvärdera
handläggningen av bostadsanpassningen.
2. Personalavdelningen skall under 2011 införskaffa ett nytt PA‐system (personalad‐
ministrativt system) i samarbete med flera andra kommuner. Detta byte beräknas
uppgå till ca 1 200 tkr. Arbetsutskottet ställer sig positiv till bytet av PA‐systemet
och ser fram emot detta. Man ber dock att få hänskjuta finansieringsfrågan till ett
senare möte, gärna i samband med att offertutvärderingen är avslutad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till driftbudgetförändring 2011
Kommunstyrelsen
Kommunledningens kansli
Kommunchef

400 tkr för fortsatt tätortstrafik
900 tkr för att förstärka TUAB´s budget
500 tkr till kommunchefens förfogande att användas
som lokala utvecklingsmedel
600 tkr handlingsprogram avsett att främja samver‐
kan mellan Arbetsmarknadsenheten (AME), omsorg
och skola i ett förebyggande arbete

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts ks § 139, tilläggsbudget 2011 och detaljbudgetavstämning
Kommunchef

400 tk har återförts till arbetsmarknadsavdelningen
för att kunna finansiera Finsam och Sverige Amerika
Centret (Emigrantregistret) i Östmark (KS au dnr
2010/334.03 § 93)
600 tkr, biträdande kommunchefens budget har för‐
stärkts för att kunna tillgodose behov av kompetens‐
utveckling och friskvård i ett koncernperspektiv

Personalavdelningen

460 tkr, personalpoolen flyttas till personalavdel‐
ningen från omsorgsnämnden (en heltidstjänst)

Kost‐ och städ

1 000 tkr kost‐ och städavdelningen. Under 2010 har
en utredning gjorts av kost‐ och städavdelningens
verksamheter, där man kommit fram till att priser för
mat till omsorgsförvaltningen är för lågt beräknade
och kommer därför under 2011 göra ett minus på
närmare en miljon. Samtal med omsorgsförvaltning‐
en har påbörjats för att senast 2012 kunna justera
priser i samförstånd. Tillskottet gäller 2011 och är en
omställningsbudget.

Barn‐ och utbildnings‐
nämnden

4 200 tkr ytterligare anslag för det utökade behovet
av barnomsorg
740 tkr av det generella statsbidraget destineras me‐
del direkt till BUN för bl. a barnomsorg, allmän för‐
skola, nationella ämnesprov mm (BUN dnr
2010/134.03, § 36)
400 tkr kompensation för ökad hyra för skidelevernas
testcenter
När det gäller kostnader för en lärartjänst i svenska II
finansieras den av BUN och AME gemensamt och
inom befintliga utrymmen.

Justerarens signatur
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forts ks § 139, tilläggsbudget 2011 och detaljbudgetavstämning
Omsorgsnämnden
har framfört sina äskanden
utifrån dagens utfall och de
brister som idag syns i förhål‐
lande till budget. Förslaget är
att förstärka omsorgsnämn‐
den enligt följande:
Miljö‐ och bygg

Socialbidrag
1 600 tkr
Familjehem för barn
400 tkr
Institutionsvård
900 tkr
Handikappomsorgen
500 tkr
Kostnadsökningar inom
äldreomsorgen
3 600 tkr
460 tkr, personalpoolen flyttas från omsorgsnämnden
till personalavdelningen (en heltidstjänst)
Förstärkning 200 tkr

2. Eventuell revidering av kommunens finansiella mål tas upp vid arbetsutskottets
sammanträde 2010‐11‐22.
3. Personalpoolen flyttas från omsorgsnämnden till personalavdelningen. Budget‐
överflyttning sker till ett värde av en heltid: 460 tkr. Kostnader för systemet ligger
redan idag hos personalavdelningen.
4. Verksamhet ”skidtunnel” under kommunchefen kommer från 2011 att ingå i en ny
verksamhet ”Torsby Sportcenter” med förstärkt budget.
5. Tidigare beslut att förstärka omsorgsnämndens budget från 2011 med 100 tkr per
år för att finansiera höjningen av hemsändningsbidrag återkallas. De ökade kost‐
naderna tas inom befintlig ram (KF protokoll 10‐06‐22, § 67).

Investeringar
6. Följande äskade investeringar beviljas;
‐ Tekniska avdelningen, medel för att arbeta med
översvämmningsförebyggande åtgärder
7 000 tkr
‐ Kulturavdelningen, inköp och införande av RFID
(Radio Frequency Identification)
500 tkr
‐ Fritidsnämnden, inköp av maskinell utrustning
600 tkr
7. Följande äskade investeringar avslås;
‐ Turistverksamheten, ansöker om 50 tkr för inköp av inventarier. Detta bör
köpas inom ramen för verksamheten för att inte öka kapitalkostnaderna.

Justerarens signatur
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forts ks § 139, tilläggsbudget 2011 och detaljbudgetavstämning
‐ Kost‐ och städavdelningen, äskar 200 tkr för inköp av värmeskåp. Detta skall
inrymmas inom driftbudgeten som tillfälligt utökats med 1 000 tkr. Även detta
för att minska framtida kapitalkostnader.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
Omsorgsnämnden
Tekniska avdelningen
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur
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Ks § 140

Taxa för lotteritillstånd 2011
Kst dnr 2010/465.80

I fritidsnämndens förslag till driftbudget för 2011 föreslås oförändrade avgifter för
lotterier.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avgifter för lotterier behålls oförändrade 2011.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur
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Ks § 141

Grundbelopp för bygglovtaxa
Kst dnr 2010/445.40

Alla bygglovavgifter debiteras enligt Kommunförbundets plan‐ och bygglovtaxa 2004.
I de formler som tillämpas enligt denna taxa ingår det så kallade grundbeloppet ”G”
som för närvarande är 26 kronor. Grundbeloppet föreslås höjt inför år 2011.

Bakgrund
Förslag till detaljbudget (separat ärende) har upprättats med förutsättning att grund‐
beloppet höjs enligt förslag. I förhållande till jämförbara kommuners taxa utgör försla‐
get en fortsatt relativt låg nivå trots långa resor och mycket restid vilket inte debiteras
enligt taxan. Med 2 % inflation per år hade utifrån 2006 års nivå kan en taxa för 2011 på
28:70 motiveras.

Tidigare beslut
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2005‐10‐26 att föreslå Kommunfullmäktige om att
anta en ny taxekonstruktion för byggärenden. Detta innebär att i Torsby kommun gäll‐
er att den nya taxan gäller i tillämpliga delar (inom miljö‐ och byggnämndens an‐
svarsområde) och ansluter till Svenska kommunförbundets ʺplan‐ och bygglovtaxa
2004ʺ. Taxan kompletterades med grundfaktor 3 G för handläggning av beslut rörande
byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Grundbeloppsfaktorn G sattes till 25
(förslag till beslut enligt sammanträde 2005‐09‐28) samt att taxan gäller från och med
2006‐01‐01.
Svenska Kommunförbundets bygglovtaxa antogs av Kommunfullmäktige 2005‐12‐15,
§ 160 och tidigare taxor för planer och bygglov upphävdes från och med den nya tax‐
ans införande.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2006‐02‐22 att taxan för strandskyddsdispens änd‐
ras från 100G till 50G.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2006‐03‐29 att timtaxan för stadsarkitektens
planarbete sätts till 750 kronor/timme.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2008‐01‐30 att bygglovtaxan ändras från objekts‐
faktor 4 till 3, inom intervallet 50‐99 m² för mycket enkla anläggningar/byggnader och
från objektsfaktor 4 till 3, inom intervallet 1‐49 m² för standardbyggnader.

Justerarens signatur
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forts ks § 141, grundbelopp för bygglovtaxa
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2009‐10‐28 att föreslå kommunfullmäktige att be‐
sluta att Torsby kommuns grundbelopp för beräkning av bygglovsavgift enligt bygg‐
lovstaxa höjs från 25 till 27 kronor från 2010‐01‐01.
KF beslutade 2009‐11‐26 att Torsby kommuns grundbelopp för beräkning av bygg‐
lovsavgift enligt bygglovstaxa höjs från 25 till 26 kronor från 2010‐01‐01, och föränd‐
ringen (jämfört med miljö‐ och byggnämndens förslag) finansieras inom miljö‐ och
byggnämndens budgetram.

Handlingar i ärendet
Jämförelse grundbelopp kommuner i Värmland 2010‐10‐13.
Miljö‐ och byggnämnden 2010‐10‐20 § 174

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Torby kommuns grundbelopp för beräkning av bygglovsavgift enligt bygglovstaxa
höjs från 26 till 28 kronor från och 2011‐01‐01.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______
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Ks § 142

Maxtaxa inom barnomsorgen
Kst dnr 2010/461.60

Barn‐ och utbildningsnämnden föreslår oförändrade avgifter för maxtaxa inom barn‐
omsorgen 2011.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr. skolchef Birgitta Olsson, 2010‐10‐20
Barn‐ och utbildningsnämnden
2010‐11‐11 § 74

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Maxavgift för barn i förskoleverksamhet enligt följande:
-

Barn 1:

3 % av inkomsten, dock högst 1 260 kronor/månad

-

Barn 2:

2 % av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad

-

Barn 3:

1 % av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad

-

Barn 4:

Ingen avgift

2. Maxavgift för barn i skolbarnomsorg enligt följande:
-

Barn 1:

2 % av inkomsten, dock högst 840 kronor/månad

-

Barn 2:

1 % av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad

-

Barn 3:

1 % av inkomsten, dock högst 420 kronor/månad

-

Barn 4:

Ingen avgift

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur
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Ks § 143

Taxa vid kopiering
Kst dnr 2010/466.01

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun
eller en myndighet. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän handling har
kommunen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift skall vara fastställd av
kommunfullmäktige ex. genom en kopieringstaxa. Inga övriga tjänster utförs utöver de
i taxan angivna.
Kommunkansliet föreslår oförändrade taxor för 2011.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar följande kopieringstaxa för 2011:
Kopiering till allmänhet (sv‐vitt)
A4
2 kr
A3
3 kr
Kopiering till ideella föreningar (sv‐vitt)
A4
50 öre/kopia
A3
1 kr/kopia
Kopiering internt i sv‐vitt
A4 och A3
25 öre/kopia
Kopiering internt i färg
A4 och A3

2.00/kopia

Kopiering av allmänna handlingar
Upp till 10 kopior ingen avgift – därutöver 2 kr/kopia.
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Laminering internt
A4
A3

5.00/st
10.00/st

2. Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare tjänster utöver de som
angivits i kopieringstaxan.
3. Kommunens faxar får endast användas av kommunens egna verksamheter.
4. Moms tillkommer på samtliga avgifter utom vid interndebitering.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______
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Ks § 144

Avgifter för renhållning 2011
Kst dnr 2010/397.50

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till nya avgifter för renhållning. På grund
av sänkta förbränningskostnader föreslås att renhållningstaxan sänks med i genom‐
snitt 8 % från och med 2011‐01‐01.
Avgift 2011
exkl moms

Avgift 2011
inkl moms

1 308 kr

1 635 kr

Månadshämtning, 190‐l kärl

814 kr

1 018 kr

Fritidshus, 190‐l kärl, hämtning var 14:e dag, från och
med 15 maj till och med 15 september

662 kr

828 kr

Containerområde

662 kr

828 kr

Minimihämtning, 190‐l kärl,
hämtning vecka 27/28 och 43/44

396 kr

495 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonne‐
mangsavgift. Varje ytterligare hushåll betalar varsin av‐
gift om 320 kr.

320 kr

400 kr

Avgift per extra sopsäck

38 kr

47,50 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtnings‐
period vid fritidshus

50 kr

62,50 kr

2 hämtningar/vecka 360 l kärl

10 080 kr

12 600 kr

2 hämtningar/vecka 660 l kärl

16 384 kr

20 480 kr

Veckohämtning 360 l kärl

5 040 kr

6 300 kr

Veckohämtning 660 l kärl

8 192 kr

10 240 kr

14‐dagarshämtning 360 l kärl

2 520 kr

3 150 kr

14‐dagarshämtning, 190‐l kärl

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts. ks § 144, avgifter för renhållning 2011
14‐dagarshämtning 660 l kärl

4 096 kr

5 120 kr

Sommarhämtning 360 l kärl

1 180 kr

1 475 kr

Sommarhämtning 660 l kärl

1 824 kr

2 280 kr

Extrahämtning 360 l kärl

112 kr

140 kr

Extrahämtning 660 l kärl

184 kr

230 kr

Hyra 360 l kärl

60 kr/mån

75 kr/mån

Hyra 660 l kärl

120 kr/mån

150 kr/mån

Tömning av container 3 m³

580 kr

725 kr

Tömning av container 8 m³

1 172 kr

1 465 kr

Tömning av container 10 m³

1 380 kr

1 725 kr

Hämtning av löskubikmeter

184 kr

230 kr

2000 kr

2 500 kr

Sopbil – Kärl 15 – 30 m

20 kr

25 kr

Sopbil – Kärl 30 – 50 m

40 kr

50 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exklusive
hämtningsavgift
Extra debitering/hämtning för lång hämtningsväg

Handlingar i ärendet
Samhällsutskottet

2010‐10‐18 § 114

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ovanstående avgifter för renhållning fastställs att gälla fr o m 2011‐01‐01.
2. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 145

Avgifter för avlämning av externslam 2011
Kst dnr 2010/398.50

Tekniska avdelningen föreslår avgifter för avlämning av externslam enligt följande:
Exklusive moms

Inklusive moms

0‐3 m³

180 kr

225 kr

Större mängd än 3 m³

68 kr per m³

85 kr mer m³

Handlingar i ärendet
Samhällsutskottet

2010‐10‐18 § 115

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgifter för avlämning av externslam fastställs att gälla från och med 2011‐01‐01
enligt ovanstående förslag.
2. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 146

Va-taxa 2011
Kst dnr 2010/400.50

Tekniska avdelningen föreslår en höjning av anläggningsavgifterna och brukningsav‐
gifterna med 5 %. Dessa taxehöjningar och viss ändring och tillägg i taxans villkor
framgår av bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Samhällsutskottet

2010‐10‐18 § 116

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslagna förändringar i VA‐taxan fastställs fr o m 2011‐01‐01.
2. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 147

Fjärrvärmetaxa 2011 – Östmarks fjärrvärmeanläggning
Kst dnr 2010/401.50
Tekniska avdelningen har upprättat förslag till fast avgift och rörlig avgift för fjärrvärme
att gälla från 2011‐01‐01 enligt följande:
Avgift exkl.
moms

Avgift inklusive
moms

Rörlig avgift
kr/kWh

0,65

0,8125

Fast avgift kr/år

2 470

3 087

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2010‐10‐11 av fastighetschef Mats Ågren
Samhällsutskottet
2010‐10‐16 § 117

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ovanstående avgifter för fjärrvärme fastställs att gälla fr o m 2011‐01‐01.
2. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 148

Tomtpriser för 2011
Kst dnr 2010/402.50

Kommunfullmäktige har i beslut 2006‐12‐20, § 152 delegerat beslutanderätten gällande
fastställelse av priser vid försäljning av tomtmark för bostads‐, fritids‐, handels‐ re‐
spektive industriändamål inom och utom detaljplanområden till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2010‐10‐12 av Tekniska avdelningen
Samhällsutskottet
2010‐10‐18 § 118

Kommunstyrelsens beslut
Nedanstående oförändrade tomtpriser skall gälla från och med 2011‐01‐01:
1. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus inom
detaljplanområden skall ske till följande priser:
A. i Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan)
B. i kommunen i övrigt
Dessa priser inkluderar avstyckningskostnader.

50 kr /m²
25 kr/m²

2. Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus utanför
detaljplanområden i hela kommunen skall ske till ett pris av 5 kr/m².
Detta pris gäller exklusive avstyckningskostnad, som betalas av köparen direkt till
lantmäteriet.
3. Priser vid försäljning av tomtmark för flerbostadsbebyggelse, fritids‐, handels och
industriändamål fastställs i respektive ärende.
4. Innan tomtförsäljning sker skall sökanden ha beviljats bygglov. Vidare skall an‐
slutningsavgiften för vatten och avlopp betalas i samband med köpet.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen
Emelie Ollén
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 149

Timpris för GS-arbete från och med 2011-01-01
Kst dnr 2010/395.50

GS står för Gemensamma Specialverksamheter men kallas i dagligt tal för hantverkar‐
tjänster.
Tekniska avdelningen föreslår timpris för GS‐personal (hantverkare och maskinförare)
enligt följande:
Exkl. moms Inkl. moms
För debitering av externa kunder föreslås
332 kr/tim
415 kr/tim
För debitering av interna kunder föreslås
300 kr/tim

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad av Tekniska avdelningen 2010‐09‐29
Samhällsutskottet
2010‐10‐18 § 112

Kommunstyrelsens beslut
1. GS‐arbete debiteras för 2011 enligt ovanstående.
2. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen
Emelie Ollén
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 150

Driftbidrag och iståndsättningsbidrag till enskilda vägar 2011
Kst dnr 2010/396.50

Tekniska avdelningen föreslår att driftsbidraget till enskilda vägar med statsbidrag
återställs till 2009‐års nivå, nämligen 10 %. Kommunala bidraget baseras på den kost‐
nad, som Vägverket beräknar för årlig drift.
För enskilda vägar utan statsbidrag föreslås oförändrat bidrag med 1,50 kr per meter.
Vidare föreslås att iståndsättningsbidrag återställs till 10 % för enskilda vägar med
statsbidrag samt att oförändrat iståndsättningsbidrag på 40 % utgår till vägar som sak‐
nar statsbidrag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2010‐10‐13 av Tekniska avdelningen
Samhällsutskottet
2010‐10‐18 § 113

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag utgår med 10 % av den kostnad
som Vägverket beräknat för årlig drift.
2. Driftbidrag till vägar utan statsbidrag utgår med 1,50 kr per meter.
3. Extra driftbidrag till Klarbro‐Tutstadholmens VSF utgår med 5 000 kr.
4. Iståndsättningsbidrag för enskilda vägar med statsbidrag utgår med 10 %.
5. Iståndsättningsbidrag för enskilda vägar utan statsbidrag utgår med 40 %.
6. Vägbidragen skall omprövas inför budgetåret 2012.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 151

Ändring av taxa inom livsmedelskontrollens
område
Kst dnr 2010/446.40

Kommunfullmäktige antog 2006‐12‐20, § 148 en taxa för miljö‐ och byggnämndens
verksamhet offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Ändringar p.g.a. ändrad lag‐
stiftning infördes 2009‐11‐26, § 193. Taxans grundbelopp 700 kronor per timme har
dock inte justerats sedan taxan trädde i kraft 2007.
Timavgiften behöver nu revideras p.g.a. ökade lönekostnader och allmänna kostnads‐
ökningar. Taxans grundbelopp, timavgiften, föreslås ändras från 700 till 750 kronor.

Allmänt om kommunal tillsyn och taxor
Riksdagen har slagit fast att tillsynsmyndigheten ska ha tillräckligt med resurser och
kompetens för att utöva tillsyn, prövning m.m. De nödvändiga resurserna för detta
kan antingen skattefinansieras eller tillgodoses genom avgifter.
Principen att förorenaren skall betala ligger till grund för ekonomiska ställningstagan‐
den inom livsmedelskontrollens och miljöbalkens områden och inom livsmedelsområ‐
det har regering och riksdag beslutat att finansieringen skall ske genom avgifter.
Full kostnadstäckning är för denna typ av verksamhet inte möjlig, och kanske heller
inte önskvärd, eftersom allt arbete inte kan kopplas till tillsyn. En del av arbetet inne‐
bär service och rådgivning till kommunmedborgare och företag. Dessutom krävs insat‐
ser för ett mer långsiktig miljöarbete bl.a. i samarbete med andra kommuner, länssty‐
relsen o.s.v.
Nuvarande och den föreslagna taxan baseras på en timavgift som multipliceras för att
beräkna årsavgifter. Skillnaden är stor mellan landets lägsta respektive högsta tim‐
taxor. I Värmlands län har timavgifterna en spännvidd mellan 500 och 800 kronor. Nio
av länets sexton kommuner har idag en timavgift på 750 kronor eller mer.

Konsekvenser av förslaget
Den föreslagna höjningen av timavgiften skulle innebära en höjning med ca 7 procent
av timavgifterna och årsavgifterna som är det sedvanliga sättet att debitera nämndens
kostnader för den offentliga kontrollen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts ks § 151, ändring av taxa inom livsmedelskontrollens område
En restaurang eller en pizzeria som idag betalar 5 600 i årsavgift skulle med förslaget
betala 6 000 kr. En större livsmedelsbutik som idag betalar 11 200 kr i årsavgift skulle
få sin avgift höjd till 12 000 kronor per år

Handlingar i ärendet
Miljö‐ och byggnämnden

2010‐10‐20 § 176

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna ändring från 700 till 750 kr per timme av
timavgiften i den av fullmäktige sedan tidigare antagna taxan för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 152

Ändring av taxa inom miljöbalkens område
Kst dnr 2010/447.40

Kommunfullmäktige antog 2009‐06‐25, § 107 en reviderad taxa för miljö‐ och bygg‐
nämndens tillsyn inom miljöbalkens område. Taxans nuvarande grundbelopp 700 kro‐
nor per timme beslutades av kommunfullmäktige 2008‐11‐27, § 143.
Timavgiften behöver nu revideras p.g.a. ökade lönekostnader och allmänna kostnads‐
ökningar. Taxans grundbelopp, timavgiften, föreslås ändras från 700 till 750 kronor.

Allmänt om kommunal tillsyn och taxor
Riksdagen har slagit fast att tillsynsmyndigheten ska ha tillräckligt med resurser och
kompetens för att utöva tillsyn, prövning m.m. De nödvändiga resurserna för detta
kan antingen skattefinansieras eller tillgodoses genom avgifter.
Principen att förorenaren skall betala ligger till grund för ekonomiska ställningstagan‐
den inom miljöbalkens och livsmedelskontrollens områden.
Full kostnadstäckning för denna typ av verksamhet är inte möjlig, och kanske heller
inte önskvärd, eftersom allt arbete inte kan kopplas till tillsyn. En del av arbetet inne‐
bär service och rådgivning till kommunmedborgare och företag. Dessutom krävs insat‐
ser för ett mer långsiktig miljöarbete bl.a. i samarbete med andra kommuner, länssty‐
relsen o.s.v.
Nuvarande och den föreslagna taxan baseras på en timavgift som multipliceras för att
beräkna årsavgifter. Skillnaden är stor mellan landets lägsta respektive högsta tim‐
taxor. I Värmlands län har timavgifterna en spännvidd mellan 500 och 800 kronor. Nio
av länets sexton kommuner har idag en timavgift på 750 kronor eller mer.

Konsekvenser av förslaget
Den föreslagna höjningen av timavgiften skulle innebära en höjning med ca 7 procent
av timavgifterna och årsavgifterna som är det sedvanliga sättet att debitera nämndens
kostnader för den offentliga kontrollen. En djurhållare som idag betalar 1 400 kronor i
årsavgift skulle med detta förslag betala 1 500 kr. Ett kommunalt reningsverk som idag
betalar 7 000 kr i årsavgift skulle få sin avgift höjd till 7 500 kronor per år.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts ks § 152, ändring av taxa inom miljöbalkens område
Handlingar i ärendet
Miljö‐ och byggnämnden

2010‐10‐20 § 175

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna ändring från 700 till 750 kr per timme av
timavgiften i den av fullmäktige sedan tidigare antagna taxan för tillsyn inom miljö‐
balkens område.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 153

Taxa för kontroll av handel med vissa läkemedel
Kst dnr 2010/440.70

Kommunfullmäktige beslutade 2010‐03‐02 § 8 att omsorgsnämnden ska svara för de
uppgifter som enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel åvilar
kommunen. Omsorgsnämnden ges delegation att utforma samt att besluta om tillsyns‐
avgifter för kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotekens
verksamhetsområde.
Kommunfullmäktige fastställer taxan. Förändringar av den av fullmäktige fastställda
taxan tas av omsorgsnämnden.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige
2010‐03‐02, § 8.
Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Anna Ryttegård.
Omsorgsnämndens arbetsutskott
2010‐10‐19, § 188.
Omsorgsnämnden
2010‐11‐02 § 154

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
En årlig avgift om 1 500 kronor uttas per försäljningsställe av näringsidkare som bedri‐
ver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 29

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 154

Nya matpriser inom kosten
Kst dnr 2010/444.03

På grund av höjda råvarupriser samt löneökningar föreslås följande prishöjningar
Valbergsgården:
Varmrätt inklusive smör, bröd och dryck 52,00 kr
Hämträtt utan smör, bröd och dryck
47,00 kr
Stjemeskolan:
Frukost
Middag

20,00 kr
40,00 kr

Frukost serveras mellan 7.30‐ 8.15 må‐fre under läsårets alla skoldagar.
Middag serveras mellan 15.30‐16.45 må‐to under läsårets alla skoldagar.
Övriga portionspriser i våra skolmatsalar förblir oförändrade dvs:
Lunch för personal och gäster
Pedagogiska lunchmåltider

45,00 kr
45,00 kr

Personalen betalar själva en del av den pedagogiska måltiden och skolans verksamhe‐
ter betalar resten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nya matpriser fastställs enligt ovan att gälla från 2011‐01‐01.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 30

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 155

Detaljbudget 2011 för kommunstyrelsen
Kst dnr 2010/413.03

Ekonomiavdelningen har sammanställt detaljbudget för de avdelningar som rapporte‐
rar till kommunstyrelsen. I detta ingår detaljerna kring verksamheten, mål och nyckel‐
tal samt investeringsplaner.

Handlingar i ärendet
Detaljbudget 2011 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisade detaljbudgetar 2010 för kommunsty‐
relsens avdelningar.

Beslutet expedieras till
Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 31

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 156

Kommunalrådets arvode
Kst dnr 2010/414.02

Kommunfullmäktige beslutade 2002‐09‐26 § 72 att principen för nivån på kommunal‐
rådets heltidsarvode från och med 2004 ska motsvara ett genomsnitt av chefsgruppens
löneutveckling inklusive kommunchefens lön under året. Chefslönerna för 2009 gav ett
utfall av 3.00% i höjning. Nuvarande arvodesnivå är 40 425 kr/månad. Beräknad ök‐
ning föreslås till 1 250 kr/månad.
Kommunalrådets arvode från 2010‐01‐01 föreslås uppgå till 41 675 kr/mån. Nytt
arvode utbetalas i november och retroaktiv ersättning perioden januari – tom oktober
utbetalas i december 2010.

Handlingar i ärendet
Personalchef Lena Bull, tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010‐10‐19 § 101

Håkan Laack (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunalrådets arvode från 2010‐01‐01 höjs med 1 250 kr till 41 675 kr/mån

Beslutet expedieras till
Håkan Laack
Personalavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 157

Arvode till förtroendevalda från 2010-01-01
Kst dnr 2010/415.02

Kommunfullmäktige beslutade 2006‐10‐26 § 97 att kommunstyrelsen årligen beslutar
om höjning av förtroendevaldas arvoden med utgångspunkt från kommunalrådets
arvode.
Kommunalrådets arvode höjs från 2010‐01‐01 till 41 675 kr/mån enligt av fullmäktige
beslutad princip. Som följd av detta ska förtroendevaldas arvoden höjas enligt nedan.
Utöver månadsarvodet utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och arvode.

Förslag för 2010
Uppdrag

Arvode per månad
2009

Arvode per månad
2010

Kommunstyrelsens ordförande =

Ett genomsnitt av den del av chefsgrup- 40 425 kr
pens löner som kommunchefen förhandlar jämte kommunchefens lön

41 675

Kommunstyrelsens vice ordf

2 021 kr (5%)

2 085

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande

2 021 kr (5%)

2 085

Kommunstyrelsens samhällsutskotts
ordförande

2 021 kr (5%)

2 085

Omsorgsnämndens ordförande

4 043 kr (10%)

4 170

Omsorgsnämndens vice ordförande

2 021 kr (5%)

2 085

Omsorgsnämndens arbetsutskott ordförande

2 021 kr (5%)

2 085

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

4 043 kr (10%)

4 170

Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande

2 021 kr (5%)

2 085

Miljö- och byggnämndens ordförande

3 234 kr (8%)

3 335

Miljö- och byggnämndens vice ordförande 1 213 kr (3%)

1 250

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 33

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts. ks § 157, arvode till förtroendevalda 2010
Fritidsnämndens ordförande

2 021 kr (5%)

2 085

Kulturnämndens ordförande

2 021 kr (5%)

2 085

Räddningsnämndens ordförande

2 021 kr (5%)

2 085

Kommunfullmäktiges ordförande

1 213 kr (3%)

1 250

Överförmyndarnämndens ordf

2 021 kr (5%)

2 085

Torsby Bostäders ordf

2 021 kr (5%)

2 085

Fritid i Nordvärmlands ordf

2 021 kr (5%)

2 085

Torsby Flygplats AB ordf

2 021 kr (5%)

2 085

Revisorer i kommunen

1 213 kr (3%)

1 250

Valnämndens ordförande

Årsarvode 10 000 kr

Årsarvode: 10 000

(valår 10000)

Kommunstyrelsens ordförande får inget ytterligare arvode utöver kommunalrådslö‐
nen.
Om omsorgsnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/hon
årsarvode för detta.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar mm ersätts enligt samma regler
som gäller för ledamot.
Timarvodet för 2010 ligger kvar på 170 för inställelsetimme och 103 för påföljande
timmar.
Vid dagens sammanträde diskuteras bland annat vad som ingår i ett ordförandeupp‐
drag, restid kontra förlorad arbetsförtjänst, ledighet för de som arbetar natt mm.

Handlingar i ärendet
Personalchef Lena Bull; Uppräkning av förtroendevaldas arvoden
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐10‐19 § 102

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 34

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts. ks § 157, arvode till förtroendevalda 2010
Kommunstyrelsens beslut
Kansliavdelningen tillsammans med personalchef Lena Bull får i uppdrag att göra en
översyn av arvoden till förtroendevalda.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förtroendevaldas arvoden höjs från 2010‐01‐01 enligt ovanstående förslag

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
Lena Bull
Au
Kansliet
Anders Björck
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 35

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 158

Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA
Kst dnr 2010/470.02

Sveriges Kommuner och Landsting har med de centrala fackliga organisationerna er‐
satt Bil 01 med ett nytt bilersättningsavtal – BIA. Överenskommelsen gäller med samt‐
liga fackliga organisationer.

Handlingar i ärendet
Sveriges kommuner och Landstings cirkulär 10:64

Kommunstyrelsens beslut
Genom de centrala parternas överenskommelse ersätts Bil 01 med BIA. Man är ense
med de centrala parterna om att ett lokalt kollektivavtal, LOK, har kommit till stånd
genom att arbetsgivaren beslutar att anta BIA som lokalt kollektivavtal. Avtalet gäller
från 2010‐04‐01. Arbetsgivaren tillställer de lokala arbetstagarorganisationerna beslu‐
tet.

Beslutet expedieras till
Lena Bull
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 36

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 159

Försäljning av fastigheten Oleby 1:178, fd förskolan Lillhem
Kst dnr 2009/281.50

Fastigheten Torsby Oleby 1:178, f d Förskolan Lillhem, har varit utbjuden till försälj‐
ning. Fastigheten är ursprungligen uppförd som ett enfamiljshus.
Förlag till köpekontrakt föreligger där fastigheten säljs till Monica Holöien och Erik
Axelsson för en köpeskilling på 650 000 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad
Samhällsutskottet

2010‐10‐12
2010‐10‐18 § 106

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Torsby Oleby 1:178 säljs till Monica Holöien och Erik Axelsson för en över‐
enskommen köpeskilling på 650 000 kr och i övrigt enligt kontraktets villkor.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 37

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 160

Markdispositionsavtal Oleby 1:63
Kst dnr 2010/471.50

Vid kommunens förvärv av mark inom Oleby industriområde förbehölls rätten för
Arne och Karin Carlsson att disponera bostadshus (fritidshus) med tillhörande tomt‐
område å fastigheten Oleby 1:63, under deras livstid. Därefter fick dottern Anne Ols‐
son överta föräldrarnas dispositionsrätt till huset enligt avtal tecknat fr o m 2004‐10‐01.
Upplåtelsetiden löper ut 2014‐09‐30. Mot den bakgrund att Olsson gjort kostsamma
reparationsåtgäder på fastigheten under senare år samt att hon står inför en ny kostnad
för att säkra vattentillgången till fastigheten anhåller Olsson om en upplåtelsetid på 10
år fr o m 2010‐12‐01. Övriga villkor i avtalet skall gälla.

Kommunstyrelsens beslut
Upplåtelsevtalet mellan Anne Olsson och Torsby kommun skall gälla för en tid på 10
år fr o m 2010‐12‐01 och i övrigt på oförändrade villkor.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Anne Olsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 38

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 161

Delegering generella pensionslösningar
Kst dnr 2009/546.03

För att det skall ske en harmonisering vad det gäller personaldelegationen så föreslås
att den generella pensionslösning som kommunfullmäktige i Torsby beslutade om den
2 mars 2010, Kf § 5 vidaredelegeras. Vidaredelegation av beslutet bör ske till kommun‐
chefen som blir ordinarie delegat och som ersättare utses bitr. kommunchef. Delega‐
tionen omfattar beslut inom kommunstyrelsens verksamhetsområden

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010‐03‐02 § 5
2010‐10‐19 § 103

Kommunstyrelsens beslut
Rätten att besluta om generella pensionslösningar enligt kommunfullmäktiges beslut
2010‐030‐02 § 5 vidareregleras till kommunchefen, och som ersättare i dennes ställe
bitr. kommunchef.

Beslutet expedieras till
Thomas Stjerndorff
Anders Björck
Kommunstyrelsens chefer
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 39

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 162

Yttrande över betänkandet - Effektivare planering av vägar och järnvägar, SOU 2010:57
Kst dnr 2010/339.01

Bakgrund
Torsby kommun har getts möjlighet att yttra sig över utredningen Effektivare planering
av vägar och järnvägar, SOU 2010:57. Utredningens uppdrag har varit att effektivisera
planeringsprocessen för transportinfrastrukturen. Man skall analysera planeringspro‐
cessen för förebyggande transportinfrastruktur och föreslå ändringar i väglagen och
lagen om byggande av järnväg. Syftet är att förkorta ledtiden till dess att projektet är
genomfört. Man har även haft uppgiften att se över tillåtlighetsprövningen enligt mil‐
jöbalken samt frågor om samordning med Plan‐ och bygglagen (PBL).

Synpunkter
Torsby kommun anser att det är mycket viktigt att processen kring planering och för‐
verkligande av väg‐ och järnvägsprojekt tidsmässigt effektiviseras genom en snabbare
planerings‐ och handläggningsprocess. Kommunen kommenterar och framför sina
synpunkter enligt den rubricering som följer av utredningen.

Den fysiska planeringen i praktiken
Kommunen är mycket positiv till utredningens förslag som syftar till att korta de
ibland orimligt långa planeringstiderna avseende nybyggnation av väg och järnväg.
Det bör vara rimligt att tro att utredningsförslaget kommer att leda till en kortare pla‐
neringsprocess vilket både tidsmässigt och ekonomiskt kommer att vara positivt för
projektförverkligande. En enklare och tydligare planprocess bör även innebära att pro‐
cessen bör bli mer lättöverskådlig för den enskilde medborgaren såväl som för kom‐
munen.
Kommunernas handlingsutrymme bör förenklas då man inte under långa tidsperioder
behöver låsa upp markområden som eventuellt kan komma ifråga för väg‐ eller järn‐
vägsprojekt. Det skapar även mindre oro hos den enskilde medborgaren som äger
mark inom de stråk som har varit utpekade som aktuella stråk.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 40

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts ks § 162, yttrande över betänkandet - Effektivare planering av vägar och järnvägar, SOU 2010:57
Torsby kommun delar utredarens uppfattning om att väg‐ och banlagen bör i mycket
större omfattning samordnas. Lagstiftningarna bör kunna gå upp i en ny gemensam
lag i syfte att förenkla hanteringen och handläggningen och därmed generellt effektivi‐
sera styrningen och planprocessen.

Effektivare sammanhållen fysisk planeringsprocess
Kommunen anser i likhet med utredaren att man i ett tidigt skede bör göra ett urval
utifrån den ekonomiska planeringsprocessen. Det är även viktigt att kommunernas
översiktsplaner används som ett urval i denna process. Det är även viktigt för den
sammanhållna processen att den ekonomiska planeringsprocessen utformas så att det
blir möjligt att göra förberedande studier som är trafikslagsövergripande och baseras
på fyrstegsprincipen. Något som kommunen tror är avgörande för att planeringspro‐
cessen skall bli kortare än vad som är aktuellt idag. Det finns dock frågetecken i och
med att det ekonomiska planeringssystemet ännu ej är utformat.
Kommunen delar även utredningens förslag om att den fysiska planeringsprocessen,
bestående idag av tre skeden bör samlas till en sammanhållen process men en gemen‐
sam miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Kommunen anser att en mer sammanhållen planeringsprocess är en grundförutsätt‐
ning för att processen skall kunna bli effektivare och tydligare. Det kommer även att
förbättra möjligheten för kommunen och andra intressenter att delta i processen på ett
bättre sätt. Det kommer dock att ställa stora krav på en fungerande organisation, ut‐
formning, styrning, kontinuitet och förankring. Detta kommer även att kräva att Tra‐
fikverket är aktiva och för en dialog med kommunerna och att man utvecklar olika
former för samråd och kommunicerar på ett tydligt sätt med berörda parter.
Det är otydligt i utredningen hur samordningen mellan staten och kommunen skall
genomföras. Torsby kommun är av den uppfattningen att det alltid skall ske en sam‐
ordning med kommunernas översikts‐ och detaljplanering.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts ks § 162, yttrande över betänkandet - Effektivare planering av vägar och järnvägar, SOU 2010:57
Förändringar av tillåtlighetsprövningen
Kommunen är positiv till att inte tillåtlighetsprövningen skall vara obligatorisk. Tillåt‐
lighetsprövning bör som utredningen föreslår finnas kvar på regeringsnivån eftersom
det är viktigt i vissa större och komplexa projekt att det sker en övergripande politisk
bedömning. Man kan däremot ställa fråga om vilka kriterier som skall vara uppfyllda
för att ett projekt skall tillåtlighetsprövas eller ej. Det är därför viktigt att regeringen
utarbetar tydliga kriterier när prövning skall ske samt att man begränsar prövningen
tidsmässigt. Prövningen får inte bli ett nytt tidsmässigt hinder då man prövar vissa
projekt.

Samordning och samverkan
Torsby kommun ställer sig mycket positiv till utredarens förslag om att planeringen av
vägar och järnvägar skall göras i större utsträckning tillsammans med kommunerna än
vad som görs idag.
Kommunen motsätter sig förslaget om att regeringen kan fastställa en trafikplan i det
fall som Trafikverket och kommunen inte kan komma överens mot kommunens vilja.
Det vill säga ett sådant beslut som kräver att kommunen anpassar detaljplaner och
områdesbestämmelser så att en byggnation av väg eller järnväg kan genomföras. Tors‐
by kommun anser att en sådan förändring är ett mycket stort ingrepp i den kommuna‐
la självbestämmanderätten som utgör grunden för plan‐ och bygglagen (PBL).
Det kommunala planmonopolet är en av de viktigaste förutsättningarna för den kom‐
munala självstyrelsen i Sverige. Det är ingen annan än kommunerna som kan eller ska
bestämma över användningen av mark och vatten. Eventuella meningsskiljaktigheter
måste kunna gå att lösa lokalt mellan kommunen och Trafikverket. Staten har redan
idag utifrån gällande lagstiftning möjlighet att besluta i en tvist som rör nationella väg‐
och järnvägsintressen. Det system som idag redan finns i PBL bör vara tillräckligt.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 42

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts ks § 162, yttrande över betänkandet - Effektivare planering av vägar och järnvägar, SOU 2010:57
Staten kan redan idag meddela kommunen ett planföreläggande vilket innebär att
kommunen skall ta fram och anta en detaljplan när det uppstått tvister som inte går att
lösa. En åtgärd som är mycket lågt frekventerade då det endast har förekommit två
gånger i historien. Kommunen anser att det är orimligt att skärpa lagstiftningen enligt
utredarens förslag utifrån endast dessa två fall som grund.

Överklagande av väg- och järnvägsplaner
Torsby kommun är av samma uppfattning som utredaren, dvs att handläggningstiden
för överklagade väg‐ och järnvägsplaner bör bli kortare. Långa handläggningstider
bidrar till dels fördyrningar men det skapar även en oro hos de individer som är be‐
rörda av förslagen. Det är även viktigt att hanteringen av överklagade detaljplaner blir
kortare annars kommer väg‐ och järnvägsprojekten ändock försenas.

Handlingar i ärendet
Bitr kommunchef Anders Björcks yttrande daterad 2010‐11‐05

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovanstående förslag till yttrande.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 163

Reglemente för miljö-, bygg-, och räddningsnämnden
Kst dnr 2010/448.01

Den 1 januari 2011 slås fd. miljö‐ och byggnämnden och fd. räddningsnämnden sam‐
man och bildar en ny nämnd, miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden.
De fd. nämndernas reglementen upphör med automatik att gälla 1 januari 2011 och
kommunfullmäktige har att besluta om ändringen i reglementet för den nybildade
miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden.
Däremot upphör inte andra regler, taxor, bidrag etc. per automatik för att nämnden
upphör. Inte heller ska de upphöra, om inte annat beslutats.
Successivt, i samband med att regler, taxor, bidrag etc. ändras kommer namnen på de
fd. nämnderna att bytas ut till de nya namnen. Men tills det har skett på alla områden,
kommer det på olika ställen att fortfarande vara hänvisat till ”miljö‐ och byggnämn‐
den” respektive ”räddningsnämnden”.
För att inga oklarheter ska gälla kring detta föreslås kommunfullmäktige att genom ett
beslut göra ett förtydligande, enligt nedan.

Handlingar i ärendet
Reviderat reglemente för miljö, bygg, och räddningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Som en följd av att miljö‐ och byggnämnden och räddningsnämnden upphör
1 januari 2011 gör kommunfullmäktige följande förtydligande:
Från och med 1 januari 2011 ska referenser i t.ex. regler och riktlinjer, taxor och av‐
gifter, bidrag etc. gjorda till de upphörda nämnderna miljö‐ och byggnämnden och
räddningsnämnden att istället gälla till miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden (för
fd. miljö‐ och byggnämnden och fd. räddningsnämnden).
2. Reglemente för miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden antas att gälla från
2011‐01‐01. Bilaga till protokollet.

Justerarens signatur
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PROTOKOLL
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forts ks § 163, reglemente för miljö, bygg, och räddningsnämnden
Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 164

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Kst dnr 2010/449.01

Den 1 januari 2011 ingår då fd. fritidsnämndens och fd. kulturnämndens verksamheter
i kommunstyrelsen.
De fd. nämndernas reglementen upphör med automatik att gälla 1 januari 2011 och
kommunfullmäktige har beslutat om ändringen i kommunstyrelsens reglemente att
börja gälla då.
Däremot upphör inte andra regler, taxor, bidrag etc. per automatik för att nämnden
upphör. Inte heller ska de upphöra, om inte annat beslutats.
Successivt, i samband med att regler, taxor, bidrag etc. ändras kommer namnen på de
fd. nämnderna att bytas ut till de nya namnen. Men tills det har skett på alla områden,
kommer det på olika ställen att fortfarande vara hänvisat till ”kulturnämnden” resp
”fritidsnämnden”.
För att inga oklarheter ska gälla kring detta föreslås kommunfullmäktige att genom ett
beslut göra ett förtydligande, enligt nedan.

Handlingar i ärendet
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Som en följd av att kulturnämnden, fritidsnämnden upphör 1 januari 2011 gör
kommunfullmäktige följande förtydligande: Från och med 1 januari 2011 ska refe‐
renser i t.ex. regler och riktlinjer, taxor och avgifter, bidrag etc. gjorda till de upp‐
hörda nämnderna kulturnämnden och fritidsnämnden istället gälla till kommun‐
styrelsen (för fd. kulturnämnden och fd. fritidsnämnden).
2. Kommunstyrelsens reglemente förändras genom att
Meningen ”Fritids‐ och kulturpolitiken och verka för en god fritids‐ och kultur‐
verksamhet i kommunen”

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
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forts ks § 164, revidering av reglemente för kommunstyrelsen
flyttas från
§ 1a ”Ledningsfunktionen”, underrubriken ”Kommunstyrelsen skall vidare med upp‐
märksamhet följa”
till
§ 1a ”Ledningsfunktionen”, underrubriken ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion
ligger att leda och samordna bl.a.”
3. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras under rubriken § 2 ”Kommunstyrel‐
sens övriga verksamheter” med en punkt 2e ”Fritid‐ och kulturverksamhet” med
följande innehåll:
Styrelsen har bl.a. till uppgift att i den mån kommunfullmäktige inte beslutar annat,
Ansvara för den kommunala fritids‐ och kulturverksamheten i egen regi.
Stödja fritids‐ och kulturverksamhet i annans regi i kommunen.
Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma organisationer inom fritid‐
och kulturområdet stimulera och stödja det arbete som dessa bedriver.
Fullgöra kommunens uppgifter inom folkbiblioteken och gymnasiebiblioteket.
Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och
miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde
Förvalta till kommunen donerad kulturell egendom såsom samlingar och konstverk.
Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.
Vara rådgivande vid utsmyckning av kommunens fastigheter, offentliga platser, bo‐
stads‐ och andra bebyggelseområden.
4. Kommunstyrelsens reglemente kompletteras under rubriken § 2 b” Uppgifter en‐
ligt speciallagstiftning” med en ny punkt:
Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt lotterilagstiftningen.
5. Ändringarna i reglementet träder i kraft 1 januari 2011.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur
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Ks § 165

Skrivelse från Bengt Berg (V) angående sammanträdesdag för kommunfullmäktige
Kst dnr 2010/359.10

Bengt Berg (V) har i skrivelse till kommunstyrelsen framfört önskemål om att fullmäk‐
tige ändrar sammanträdesdag från tisdag till måndag.
Hans Lindberg (V) deltar inte i handläggningen av ärendet.

Handlingar i ärendet
Bengt Bergs skrivelse daterad 2010‐10‐03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bengt Bergs framställan avslås.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur
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Ks § 166

Sammanträdestider för 2011
Kst dnr 2010/464.10

Kansliavdelningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2010.

Handlingar i ärendet
Förslag på sammanträdestider.

Kommunstyrelsens beslut
Tidplan för och kommunstyrelsens, arbetsutskottets och samhällsutskottets samman‐
träden för år 2011 fastställs enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden för 2010 fastställs enligt bilaga.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
Emelie Ollén
Anna‐Stina Eklund
_______

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 167

Utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän
Kst dnr 2010/472.10

En ny mandatperiod har just börjat. För många är det första gången i kommunalt poli‐
tiskt arbete, för andra är det en fortsättning på en redan påbörjad bana.
I samband med ny mandatperiod anordnar kommunen olika utbildningsinsatser för
politiker och tjänstemän. Kommunstyrelsen diskuterar vilka utbildningar som kom‐
munen skall erbjuda, när det är mest lämpligt och eventuellt tillsammans med någon
av våra grannkommuner.

Kommunstyrelsens beslut
Kansliavdelningen får i uppdrag att anordna utbildningar för politiker och tjänstemän.

Beslutet expedieras till
Kansliavdelningen
_______

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 168

Val av firmatecknare
Kst dnr 2010/473.03

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens firma tecknas för tiden 2010‐11‐16 och fram till nästa val av: kom‐
munstyrelsens ordförande Håkan Laack (S) eller vice ordförande Anna‐Lena Carlsson
(M) med kontrasignation av kommunchef Thomas Stjerndorff eller bitr kommunchef
Anders Björck.

Beslutet expedieras till
De valda
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 169

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 ledamöter och ersättare för dem samt ordförande och vice ordföranden
Kst dnr 2010/474.10

Kommunstyrelsen beslutar att för tid fram till förrättande av nästa val av
kommunstyrelse utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott:
Ledamöter

Ersättare

Håkan Laack (S)

Annlouise Brodén (S)

Lövstigen 8
685 34 Torsby

Henrik Sörensens väg 23 B
685 32 Torsby

Yvonne Broberg (S)
Gränsvägen 30
680 61 Bograngen

Carina Nordqvist (S)
Önnerudsvägen 47
685 92 Torsby

Rune Mattsson (S)
Tingshusgatan 14 B
685 30 Torsby

Marianne Ohlsson (S)
Rådom 33
685 93 Torsby

Anna-Lena Carlsson (M)
Lövgårdsvägen
680 60 Sysslebäck

Per-Arne Ludvigsson (M)
Metbäcksvägen 5
685 97 Östmark

Inga-Britt Keck Karlsson (C)
Mårbacken 40
685 91 Torsby

Alf Larsson (C)
Branäsvägen 17
680 60 Sysslebäck

Kommunstyrelsens beslut
Till ordförande väljs Håkan Laack och till vice ordförande väljs Anna-Lena Carlsson.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 52

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts ks § 169, val till kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 ledamöter
och ersättare för dem samt ordförande och vice ordföranden
Beslutet expedieras till
De valda
Lars-Erik Mattsson
Stina Eklund
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 53

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 170

Val till kommunstyrelsens samhällsutskott, 5
ledamöter och ersättare för dem samt ordförande och vice ordföranden
Kst dnr 2010/475.10

Kommunstyrelsen beslutar att för tid fram till förrättande av nästa val av
kommunstyrelse utse följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens samhällsutskott:
Ledamöter

Ersättare

Håkan Laack (S)
Lövstigen 8
685 34 Torsby

Stanley Nilsson (S)
Oscar Stjernes väg 13
685 33 Torsby

Håkan Lindh (S)
Röbjörkeby 116
685 92 Torsby

Eva Nordvall (S)
Sundbergsvägen 1
685 32 Torsby

Birgit Dahlgren (S)
Likemovägen 15
680 63 Likenäs

Torbjörn Persson (S)
Munkebol 1
680 52 Ambjörby

Per-Arne Ludvigsson (M)
Metbäcksvägen 5
685 97 Östmark

Anna-Lena Carlsson (M)
Lövgårdsvägen 8
680 60 Sysslebäck

Alf Larsson (C)
Branäsvägen 7
680 60 Sysslebäck

Inger Larén (FP)
Björbysäter 10
685 94 Torsby

Kommunstyrelsens beslut
Till ordförande väljs Håkan Laack och till vice ordförande väljs Per-Arne Ludvigsson.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 54

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts ks § 170 val till kommunstyrelsens samhällsutskott, 5 ledamöter
och ersättare för dem samt ordförande och vice ordföranden
Beslutet expedieras till
De valda
Lars‐Erik Mattsson
Stina Eklund
Emelie Ollén
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 55

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 171

Meddelanden
Kst dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av kommunstyrelsens meddelanden 2010‐09‐14 ‐2010‐10‐12

Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 56

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 172

Anmälan av delegeringsbeslut från Håkan
Laack (S) – att föra kommunens talan vid förhandling
Kst dnr 2010/365.60

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att befullmäktiga ombud att föra kommunens
talan vid rättegångar och förhandlingar och andra uppdrag enligt Torsby kommuns
delegeringsordning punkt 6.
Kommunstyrelsens ordförande befullmäktigar Skolchef Fredrik Norlin att företräda
Torsby kommun och förhandla om förlikning i barn‐ och elevombudets ärende
2009:3759.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 57

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 173

Anmälan av delegeringsbeslut
Kst dnr 2010/32.01

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning av anmälda delegeringsärenden för tiden 2010‐08‐04 – 2010‐11‐01.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 58

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

Ks § 174

Svar på motion från Anders Wiss (M) om överförmyndarnämnden
Kst dnr 2009/292.20

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009‐05‐28 § 98 lämnade Anders Wiss (M)
lämnade in en motion som lyder;
Undertecknad vill att Torsby Kommun skall undersöka och ev. bilda en gemensam
Överförmyndarnämnd med en eller flera kommuner eller i samarbete med Region
Värmland.
Enligt lag så måste en kommun ha en Överförmyndare och detta kan normalt organi‐
seras på tre olika sätt.


Kommunfullmäktige utser en politiker som Överförmyndare



Kommunen har en egen Överförmyndarnämnd (som Torsby Kommun har
idag)



Kommunen bildar en gemensam nämnd med en eller flera kommuner

Idag har Torsby Kommuns Överförmyndarnämnd en budget på ca 800 000 kronor och
vid ett samarbete med andra borde detta kunna sänkas betydligt.
Peter Jonsson, ordförande i överförmyndarnämnden lämnar följande förslag till svar.
Torsby kommuns överförmyndarnämnd har undersökt huruvida en sammanslagning
av flera överförmyndarnämnder skulle kunna sänka budgeten.
Information har hämtats från Jan Wallgren ÖIS, Överförmyndare i Samverkan. Han är
en bland grundarna till Sveriges första sammanslagning av överförmyndarnämnder.
En sammanslagning ger ingen ekonomisk vinning, utan är dyrare. Vinsten av en sam‐
manslagning hittar man i form av kompetens. Genom sammanslagning kan man få
tillgångar som spetskompetens samt bättre juridisk och ekonomiskt kompetens.
Överförmyndarnämnden i Torsby kommun samarbetar redan idag med grannkom‐
munerna, i form av att man ger varandra råd och hjälp i vissa ärenden.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 59

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-11-15

forts ks § 174, svar på motion från Anders Wiss (M) om överförmyndarnämnden
Handlingar i ärendet
Motion inlämnad
2009‐05‐28
Kommunfullmäktige
2009‐05‐28 § 98
Peter Jonsson ordf. överförmyndarnämnden tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐10‐19 § 99

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utifrån ovanstående anförda skäl anses motionen besvarad.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

