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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-05-16

§ 66

KST 2011/11

Ändringar i föredragningslistan
Ärende som tillkommer
• Detaljplan för Sörmark 1:337 m fl (Event & Camp)
• Finnskogajätten
• Aktuella ärenden
Ärenden som utgår
• Revidering av handikapplan
• Reglemente för kommunala handikapprådet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändringarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

KST 2011/312

Utdebitering 2012
Handlingar i ärendet
Ksau 2011‐05‐02 § 47

Kommunstyrelsens beslut
Oförändrad utdebitering för år 2012 till 22:50 kr fastställs.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige 2011‐05‐31
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
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§ 68

KST 2011/161

Budget 2012 plan 2013-2014
Handlingar i ärendet
Bilaga: Budget 2012 samt plan 2013‐2014

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Budget för Utmarksmuseet, 150 tkr flyttas från ansvar kommunchef till ansvar
kulturchef. Beslut gäller från 2011 tills nytt beslut fattas.
2. Inför detaljbudgetavstämning till hösten önskar Kommunstyrelsen ett förslag på
organisation av Torsby sportcenter och hur de olika avdelningar, kommunchef, tekniska
avdelningen och fritidsavdelningen organiserar sig kring detta.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Intäkter enlig SKLs prognos per den 3 maj 2011 ligger till grund för budget 2012 och
plan 2013‐2014 (den justering som SKL presenterade efter avslutad budgetberedning och
som utgör en intäktsminskning på ca 3,5 milj kr kommer att tas ställning till under
höstens detaljbudgetarbete)
2. Plan för 2012 förstärks med 21 550 000 kr, för 2013 med 16 820 000 kr och för 2014 med
17 250 000 kr.
3. Finnskogahemmet med sina 14 platser avvecklas. Avvecklingen skall ske i en takt som
tar största möjliga hänsyn och omtanke om de boende. Skulle det visa sig att den tid som
har bedömts inte räcker till för att uppfylla villkor enligt ovan, måste tiden för
avvecklingsprocessen omprövas. Skulle förlängning av processtiden behövas, medges
omsorgsnämnden möjligheten att förhandla ekonomiska konsekvenser av detta.
4. Handlingsprogram för bättre samverkan mellan IFO (individ‐ och familjeomsorg),
Barn‐ och utbildningsnämnden samt arbetsmarknadsavdelningen förstärks för 2012 med
600 tkr som nu uppgår till 3 miljoner.
5. Internpriser för 2012 får höjas med max 2 %.
6. Sociala avgifter för 2012 skall beräknas enligt SKL´s prognos plus 2 % i första hand att
användas till semesterlöneskuldens förändring.
7. Befolkningsutvecklingen för planperioden beräknas bli –180 personer per år och
grundar sig på av kommunstyrelsen antagen befolkningsprognos justerad för verkligt
utfall.
8. Budget för GIS, 317 tkr flyttas från kommunchefens ansvar till Miljö,‐ bygg‐ och
räddningsnämnden, ansvar miljö‐ och byggnadschef. Beslutet gäller från 2011 och
tillsvidare.
9. På grund av rådande osäkerhet kring intäkter för 2012 uppdateras de finansiella målen
för 2012 i samband med höstens budgetarbete och antas samtidigt som detaljbudgeten
antas av kommunfullmäktige.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts ks § 68, budget 2012 plan 2013-2014
10. Investeringsutrymmet/ramen för 2012 bestäms till värdet på avskrivningar plus
resultatet.
11. Torsby kommuns finansiella mål för 2012 antas i höst i samband med att
detaljbudgeten lämnas till kommunfullmäktige.

Reservation
Anna‐Lena Carlsson, Per‐Arne Ludvigsson, Alf Larsson och Inga‐Britt Keck Karlsson
reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna‐Lena Carlsson yrkande.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige 2011‐05‐31
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
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2011-05-16

§ 69

KST 2011/358

Information om Klarälvdalens Folkhögskolas
turismutbildning
Lars Jonsson, Klarälvdalens folkhögskola berättar om Klarälvdalens Folkhögskolas
turismutbildning.
Utbildningen är eftergymnasial. Eleverna kan efter genomförd utbildning arbeta som
bland annat instruktörer eller skidlärare. Eleverna får till exempel ta del av följande
kurser:
• värdskap och service
• kommunikation och ledarskap
• säkerhet
• arrangemangskunskap (paketlösningar med boende, mat, aktivitet)
• entreprenörskap
Turismutbildningen önskar gemensam marknadsföring med kommunen, bl a genom
informationsfoldrar och att synas i tidningen TorsbyNu. Man vill också ha ett
eftergymnasialt samarbete samt förstärka samarbetet med Branäs.
Avslutningsvis visar Lars Jonsson ett bildspel från olika aktiviteter som ingår i
turismutbildningen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

KST 2010/393

Finansiering boulebana i Valberget
Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att kostnadsberäkna 200 m² boulebanor, samt att
utreda om det är möjligt att placera boulebanorna norr om Vasserudsvägen.
Det finns planstöd att anlägga boulebanor eller liknande i ett område norr om
Vasserudvägen mitt emot skidtunneln. Kostnaden för anläggande av boulebanor om ca
200 m² beräknas till ca 50 000 kronor exkl. moms. En boulebana har måtten 4x15 meter.
Samhällsutskottet beslutade i oktober att tekniska avdelningen får i uppdrag att anlägga
boulebana vid Valberget.

Handlingar i ärendet
Kssu 2010‐10‐18 § 110

Kommunstyrelsens beslut
Boulebana i Valberget finansieras inom tekniska avdelningens ram.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

KST 2011/53

Svar på medborgarförslag från Joe Bengtsson
om anslagstavlor i Branäs
Joe Bengtsson har lämnat ett medborgarförslag angående anslagstavlor i Branäs.
Förslaget lyder;
ʺEftersom Branäs tenderar att bli ett mer och mer ʺslutet samhälleʺ där föreningar,
arrangörer, kyrkor m.fl. inte tillåts att affischera inom eller i anslutning till
skidanläggningen så föreslår jag att:
‐Torsby kommun anlägger 2‐3 stora anslagstavlor i anslutning till Branäs skidanläggning
där nordvärmländska arrangörer, föreningar, kyrkor bla. får marknadsföra sina
arrangemang.
‐Regler upprättas för hur anslagstavlorna skall användas och skötas. Föreslår att
fastighetsförsäljningar inte skall tillåtas att använda anslagstavlorna.
Det borde ligga i Branäs intresse att erbjuda ett brett aktivitetsutbud där lokala
arrangörer kan bidra med sina arrangemang. Om man ser på Sälen och Trysil så har man
en helt annan inställning till lokala arrangörer. Anslagstavlor finns inne på deras
områden som man får användaʺ.
Besöksnäringsstrateg Mats Olsson svarar att Torsby kommuns turismverksamhet
genomför, inför sommarsäsongen 2011, en utvidgad satsning på
informationsverksamheten i norra Klarälvdalen.
Den helårsöppna Turistbyrån i Sysslebäck flyttar till nya lokaler vid Torget i Sysslebäck
(f.d. Swedbank). Dessa lokaler har ett centralt och strategiskt bra läge och är
utomordentligt väl lämpade för att ge våra gästande besökare bästa tänkbara service.
Turistbyrån är flyttad f.o.m. maj månad 2011.
I samarbete med Branäs Fritids AB kommer också en förbättrad turistinformation att
bedrivas vid Branäsanläggningen. Under sommarperioden samarbetar Branäs med
Långberget AB och andra aktivitetsföretag för att bredda utbudet av aktiviteter under
sommarmånaderna. Kommunens turismverksamhet vill stötta denna satsning med en
förstärkning av turistinformationen på plats. Målet är att tillgängliggöra hela norra
Klarälvdalens utbud av turistattraktioner, boende, matställen och evenemang och på så
sätt stärka underlaget för samtliga aktörer i området. Målet är också att, genom
förbättrad skyltning/ informationstavlor kunna hänvisa gästande besökare runt i
området.
”Sommarturistbyrån” vid Branäs kommer att hållas öppen från midsommar till augusti.
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts ks § 71, svar på medborgarförslag från Joe Bengtsson om
anslagstavlor i Branäs
Handlingar i ärendet
Joe Bengtssons medborgarförslag daterat 2011‐01‐28
Kf 2011‐02‐22 § 8
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐05‐10 av besöksnäringsstrateg Mats Olsson

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget är besvarat.

Beslutet expedieras till
Joe Bengtsson
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

KST 2011/265

Svar på medborgarförslag från Harry Johnsson
om Mejeritomten
Harry Johnsson Oleby har lämnar ett medborgarförslag som lyder:
”1.Slopa de nuvarande byggplanerna och gör parkeringsplatser på hela markområdet.
(Tänk på turismen både sommar och vinter)
2.Gör parkeringsplatser på hela området genom att asfaltera (asfalt är billigaste, snabbas‐
te och uthålligaste alternativet).
3.Ställ ut flyttbara blomkrukor med växter. (Kan lätt omflyttas vid politiska torgmöten
och andra evenemang samt ger enkel snöröjning vintertid).
4.Bygg några offentliga toaletter, behövs framför allt till turister och andra besökare, samt
äldre med prostatabesvär.
5.Lämna lämpliga platser för tillfällig torgförsäljning. (Kan anordnas genom att vissa
parkeringsplatser omdisponeras vid tillfälliga behov)
6.Taxistationen ska givetvis finnas kvar och ingå som en service för besökare. Taxi bör
ingå i den offentliga trafikplaneringen eftersom vi har flygplats men dåliga landsvägs‐
kommunikationer.
7.Slutligen kan Torsby Bostäder bygga det planerade hyreshuset på ovansidan järnvägen,
där nuvarande parkeringsplatsen är belägen”.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐04‐29 av stadsarkitekt Torbjörn Almroth
Kf 2011‐04‐26 § 46
Skrivelse 2011‐02‐21 till Stig Larsson
Skrivelse 2011‐02‐18 till Peter Westberg
Harry Johnssons medborgarförslag 2011‐04‐08

Kommunstyrelsens beslut
1. Under februari 2011 har tidigare två medborgarförslag med synpunkter om
Mejeritomten inlämnats till kommunfullmäktige. De svar kommunfullmäktige gav i
dessa fall täcker också de synpunkter som lämnats av Harry Johnsson.
2. Kommunfullmäktiges svar på tidigare motioner lämnas som svar även på detta
medborgarförslag.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige 2011‐05‐31
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

KST 2009/212

Kollektivtrafikmyndighet
Bitr. kommunchef Anders Björck informerar om den nya kollektivtrafiklagen som träder i
kraft den 1 januari 2012. De regionala kollektivtrafikmyndigheter som då ska finnas i
varje län ska besluta om regionala trafikförsörjningsprogram som är den strategiska
plattformen för kollektivtrafikens utveckling.
Frågeställningar man har att ta ställning till:
•Kommunalförbund eller landsting från 2012‐ 2014
•Skatteväxlingen, tidpunkt, nivå och eventuella övergångsregler
•Samordningsbehov mellan tätortstrafiken i Karlstad och den regionala trafiken
•Bolagets roll, ägande och avveckling
Kommunstyrelsen förordar inte en skatteväxling utan istället alternativet med
kommunalförbund.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ta ställning i frågan i juni.

Handlingar i ärendet
Ksau 2011‐02‐14 § 19

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet expedieras till
Ksau 2011‐06‐13
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

KST 2011/359

Ny taxa enligt plan- och bygglagstiftningen
Den nya plan‐ och bygglagen (SFS 2011:900) träder i kraft 2011‐05‐02. Detta har föranlett
att SKL gjort en översyn av sitt förslag till bygglovtaxa. I och med lagändringen får miljö‐
, bygg‐ och räddningsnämnden flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen för
bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, men också genom
den nya möjligheten att lämna planbesked. Förslaget följer till stor del den taxa som togs
fram av Svenska Kommunförbundet år 2004.
SKL:s förslag till taxekonstruktion till Plan‐ och bygglovtaxa 2011 bygger på att
kommunerna själva får besluta om en så kallad N‐faktor för att avgifterna ska motsvara
kommunernas intäktsbehov.
N‐faktorn föreslås från 0,8 till 1,2 beroende på kommunernas invånarantal. Enligt SKL:s
förslag bör Torsby tillämpa en N‐faktor 0,8. Detta innebär förändringar i förhållande till
nuvarande avgifter, men de ökade arbetsinsatser som nya PBL kräver.
Dock blir det stora och orimliga höjningar för vissa byggprojekt, varför lokala justeringar
i taxan föreslås.
Utöver förslaget om att i grunden tillämpa N‐faktor på 0,8 för hela Plan‐ och bygglovtaxa
2011, förslås följande:
En N‐faktor 0,4 för följande:
• 4 kap tabell 7: strandskyddsdispens
• 4 kap tabell 14: murar och plank
• 4 kap tabell 13: kiosk och manskapsbod
• 4 kap tabell 11: källsortering/sophus/förråd
• 4 kap tabell 11: komplementbyggnader, exempelvis garage och förråd
• 4 kap tabell 17: planbesked
Timtaxa för följande:
• 4 kap tabell 17: skyltar
• 4 kap tabell 20: anläggningar på land, exempelvis campingplats och skidbacke
Ersätta:
• 4 kap tabell 22: brandfarliga och explosiva varor ersätts av förslaget i bilaga

Handlingar i ärendet
MBR 2011‐04‐28 § 63
Bilaga: Avgifter enligt lagen för brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Beslut
1. Tidigare taxor för planer och bygglov upphävs från och med den nya taxans införande.
2. Ny taxa antas för miljö‐, bygg‐ och räddningsnämndens ansvarsområden i tillämpliga
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts ks § 74, ny taxa enligt plan- och bygglagstiftningen
delar enligt nya plan‐ och bygglagen (SFS 2011:900) med tillhörande förordningar i
enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings ʺPlan‐ och bygglovtaxa 2011ʺ.
3. Taxan kompletteras med de förslag till kompletteringar som anges ovan.
4. Taxan skall gälla från och med 2011‐06‐01.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige 2011‐05‐31
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

KST 2009/371

Detaljplan för Sörmark 1:337 m fl (Event &
Camp)
Anders Larsson, Torsby Event & Camp, Sörmark vill genomföra detaljplan för
fastigheten Sörmark 1:337. Samråd del 1 och 2 samt utställning har genomförts.
Detaljplanen har bearbetats till underlag för beslut om antagande i kommunfullmäktige.
Syftet med planen är att möjliggöra ny användning av den idrottsplats som finns på
fastigheten. Inom området avser exploatören bedriva s.k. ”eventverksamhet”.
Verksamheten innebär att Torsby Event & Camp anordnar aktiviteter kopplade till skog,
jakt, fiske etc. med grupper av anställda från t.ex. företag.
I de verksamheter som planeras ingår också boende i både stugor för uthyrning och i
husbil/husvagn eller tält. Utöver nybyggnad av uthyrningsstugor rustas befintliga
servicebyggnader upp och kompletteras med ny‐ om‐ och tillbyggnader för den nya
användningen av området.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2009‐09‐23 ge tekniska avdelningen i
uppdrag att förhandla med Torsby Event & Camp och upprätta förslag till köpehandling
av fastigheten Sörmark 1:337. Den aktuella fastigheten skall kunna fungera som bas för
företagets verksamhet.
Kommunen ser positivt på att företaget bedriver en verksamhet, som riktar sig mot
turism, vilket ger tillväxt i kommunen samt att verksamheten även bedriver
hälsofrämjande aktiviteter. Fritidsnämnden tillstyrkte en försäljning av fastigheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2009‐02‐09 att föreslå kommunfullmäktige att fastigheten
Torsby Sörmark 1:337 säljs till Torsby Event & Camp enligt upprättat avtalsförslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐03‐26 enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2010‐08‐25 att ge plantillstånd.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐01‐27 att godkänna miljöbedömningen, en
miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas, normalt planförfarande med programskede
ska tillämpas och stadsarkitekten fick i uppdrag att teckna planavtal.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐03‐24 att godkänna programhandlingar för
samråd del 1.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐11‐24 att godkänna programhandlingar
samrådredogörelse del 1 och godkänna samrådshandlingar för samråd del 2.
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden beslutade 2011‐01‐20 att godkänna
samrådredogörelse del 2 och godkänna planhandlingarna att ställas ut.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts ks § 75, detaljplan för Sörmark 1:337 m fl (Event & Camp)
Handlingar i ärendet
Antagandehandlingar daterade 2011‐04‐05:
1. Planbeskrivning med illustration
2. Genomförandebeskrivning
3. Plankarta med bestämmelser
4. Utställningsutlåtande

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås inom detaljplanen upphäva strandskyddet i omfattning
enligt på plankarta med administrativ bestämmelse angivna områden.
2. Antagandehandlingar för detaljplan för Sörmark 1:337 (Torsby Event & Camp)
godkänns att lämnas över till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige 2011‐05‐31
Torbjörn Almroth
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

KST 2011/18

Meddelanden
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2011‐03‐22 ‐ 2011‐04‐12

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

KST 2011/71

Anmälan av delegeringsbeslut 2011
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 2010‐02‐15 ‐ 2011‐05‐06

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

KST 2011/374

Finnskogajätten
Anna‐Lena Carlsson informerar om att det vid ett mål‐ och visionsmöte diskuterades att
träskulptören Lasse Kuparinens ”Finnskogajätten i Höljes” behöver rustas upp.

Kommunstyrelsens beslut
Thomas Stjerndorff får i uppdrag att undersöka Finnskogajättens möjligheter till
upprustning och användningsområden.

Beslutet expedieras till
Thomas Stjerndorff
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79

KST 2011/72

Aktuella ärenden
Håkan Laack informerar om:
• Näringslivsbarometern
• E 16 medfinansiering Interreg
• Torsby Flygplats

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

