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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 80

KST 2011/11

Ändringar i föredragningslistan
Ärenden som utgår
Intrum Justitia inkassobevakning
Toalettfrågan i Värnäs

Ärenden som tillkommer
Rekrytering av ny räddningchef
Mack och butik i Östmark

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godkänns.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 81

KST 2011/371

Pensionsärende
En anställd har förlorat en pensionsförmån från Värmlands Kalkningsförbund. Den an‐
ställde har tjänat in en förmånsbestämd pensionsförmån, ca 1 000 kr/månad livsvarig
pension, hos Torsby kommun. Enligt gällande pensionsavtal kommer den inte att betalas
ut på grund av att den anställde anses ha haft en parallellanställning 2003‐02‐26—28, en
anställning hos Torsby kommun och en hos Värmlands läns Kalkningsförbund.
Enligt utdrag från lönelista var den anställde tjänstledig med löneavdrag från sin tjänst i
Torsby kommun under tiden 2002‐03‐01‐2003‐02‐25.
Från Torsby kommun har den anställde fått 3 622,50 kr i lön för den 26‐28 februari 2003,
samtidigt som hon fått lön från Värmlands läns Kalkningsförbund. Lön från två arbetsgi‐
vare för samma tid är orsaken till att intjänad pensionsförmån från Torsby kommun inte
flyttas med till Värmlands läns Kalkningsförbund. I enlighet med kommunens doku‐
menthanteringsplan gallras ledighetsansökningar med flera löneunderlag efter 3 år och
anledningen till att lön betalats ut för dessa dagar kan inte verifieras.
Den anställde säger själv att hon inte arbetet hos Torsby kommun 2003‐02‐26—28 och
hon ber att tjänstledigheten regleras i tid och pengar så att den överensstämmer med
hennes uppsägning från och med 2003‐03‐01.

Handlingar i ärendet
Ksau 2011‐05‐23 § 56

Kommunstyrelsens beslut
Den anställdes tjänstledighet förlängs till och med 2003‐02‐28 och hon återbetalar utbe‐
tald lön på 3 622,50 kr, avseende tiden 2003‐02‐26‐28.

Beslutet expedieras till
Den anställde
Personalavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 82

KST 2011/383

Delårsuppföljning 2011-04-30
Vid dagens sammanträde presenteras Torsby Kommuns första delårsbokslut.
Nämnder och kommunstyrelsen har stämt av sina verksamheter i samband med delårs‐
uppföljning per 2011‐04‐30. En prognos har lämnats över hur verksamheterna kommer
att klara tilldelad budget för innevarande år. Resultatet för rapportperioden uppgår till
264 tkr vilket är ca 1,8 mkr bättre än periodbudget.
De största avvikelserna redovisas av omsorgsnämnden som avviker ‐2,1 mkr mot peri‐
odbudget. Här är det på nästan alla områden man anser sig har för få resurser, inom
hemtjänst, personlig assistans samt när det gäller kostnader för institutionsvård och om‐
händertagande av barn inom IFO avviker utfall från budget. Prognosen för omsorgs‐
nämnden pekar på – 7 miljoner kronor.
Barn‐ och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på + 0,7 mkr till och med 2011‐04‐
30 vilket främst beror på att kostnader för inköp och entreprenader utnyttjats lågt i början
av året för grundskolan. För helåret bedömer man att klara sin budget utan avvikelse.
Kommunstyrelsens verksamheter ligger sammantaget ca +1, 9 mkr mot periodbudget,
där den största avvikelsen avser tekniska avdelningen beroende på intäktsöverskott på ej
periodiserade hyror, överskott på personal på grund av obesatta tjänster samt energifak‐
turor som inte belastat perioden. Kost‐ och städavdelningen redovisar en avvikelse på +1,
1 mkr som bland annat beror på att man producerad flera matlådor till matdistribution
än beräknat.
Övriga kostnader har också påverkats positivt genom avdelningens arbete med att kom‐
ma tillrätta med utgifterna. Ett ekonomiskt sett bra livsmedelsavtal samt att arbetet med
att minska svinnet är en del av detta.
Övriga nämnder avviker endast marginellt mot budgeten. När det gäller prognosen inom
ks är det också här enbart mindre avvikelse som troligen kan fångas upp av överskott
inom andra avdelningar.
Enligt prognos spås skatteavräkningen ge en positiv avräkning på ca +10, 9 mkr i år och
prognosen för stats‐ och utjämningsbidrag spås ett överskott på +2,8 mkr mot budget.

Handlingar i ärendet
Delårsuppföljning 2011‐04‐30, daterad 2011‐05‐31

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

forts. § 82, Delårsuppföjning 2011-04-30
Kommunstyrelsens beslut
I sammanställd driftredovisning redovisas ett prognostiserat underskott mot budget 2011
med 7 398 000 kr på helår. Det är främst inom omsorgen 7 milj kr, men även inom övriga
nämnder och avdelningar. Åtgärder skall vidtas för att minimera underskotten. Om‐
sorgsnämnden ska vid nästa kommunstyrelsesammanträde 2011‐09‐21 redovisa vilka
åtgärder som ska vidtas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Delårsbokslutet lämnas till fullmäktige för kännedom.
2. Budget för skatteintäkter för 2011 höjs med 10 miljoner till 433 036 000 sek
3. Budget för generella statsbidrag för 2011 höjs med 2 miljoner till 193 297 000 sek

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 2011‐09‐12
Omsorgsnämnden
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 83

KST 2011/341

Fastighetsärende Vasserud 3:15
Industrifastigheten Vasserud 3:15 köptes av kommunen för att möjliggöra byggandet av
Omlastningscentralen. Fastigheten innehåller en industribyggnad på 1 500 m². Kommu‐
nen har prissatt fastigheten till 4 000 000 kronor.
Två Torsbyplacerade industriföretag har anmält intresse för att köpa fastigheten. Båda
företagen har haft en stark utveckling, personal‐ och omsättningsmässigt, och deras nu‐
varande lokaler är för små för deras orderstock.
En reglering av fastighetens yta behöver göras vid en försäljning.
På grund av jäv deltar inte Marianne Ohlsson (S) i handläggningen i detta ärende.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐05‐23 av teknisk chef Jan Esping
Kssu 2011‐05‐24 § 77

Kommunstyrelsens beslut
Industrifastigheten Vasserud 3:15 säljs för 4 000 000 kr till Ny Kraft AB.

Beslutet expedieras till
Jan Esping
Kommunfullmäktige
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 84

KST 2011/344

Försäljning av fastigheten Torsby Västanvik
1:694 Inova Park
MITAB Skogsbär AB bedriver verksamhet inom bärhantering och har hos kommunen
ansökt om att få köpa mark på industriområdet Inova Park för att uppföra två industri‐
byggnader. Företaget har ansökt om att få köpa 10 000 m² mark.

Handlingar i ärendet
Kssu 2011‐05‐24 § 80
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐05‐23 av teknisk chef Jan Esping
Efter avslutad diskussion enas kommunstyrelsen om att sälja marken för 10 kr/m².

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Torsby kommun säljer del av fastigheten Torsby Västanvik 1:694 (10 000 m² markyta) till
ett markpris på 1o kronor/m², samt krav på utförd exploatering inom två år och att fas‐
tighetsbildningskostnader betalas av köparen.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 85

KST 2008/494

Hantering av bostadsanpassningsbidrag
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2009‐12‐07 togs beslutet att omsorgsförvaltningen
från och med 2010‐01‐01 skulle ta över handläggningen av bostadsanpassningsbidrag
från tekniska avdelningen. Tekniska skulle fortsatt kostnadsfritt bistå omsorgsnämnden
med den tekniska kompetensen men all övrig handläggning skulle överföras till om‐
sorgsnämnden. För att skapa ekonomiskt utrymme för detta sker en omfördelning av
ekonomiska medel från tekniska avdelningen till omsorgsnämnden.
Följande har noterats under 2010:
• Problem med att ta i bruk det nya ärendehanteringssystemet.
• Osäkerhet bland arbetsterapeuter angående sina egna delegationsbeslut.
• Oklarheter för handläggaren kring fakturahantering och ekonomiskt ansvar.
• Få nya ärenden. En stor del av ärendena var påbörjade före 2010.
I starten för en ny organisation med nya rutiner och system är ovanstående problem van‐
liga och idag fungerar samtliga moment allt bättre. Behovet av stöd från tekniska avdel‐
ningen minskar kontinuerligt men det har tagit lång tid och under hela 2010 får tekniska
avdelningen bistå betydligt mer än i bara tekniska frågor. Det är viktigt att det ges tid och
resurser för ärendehanteringssystemet samt att alla frågetecken kring ekono‐
mi/fakturahantering rätas ut.

Handlingar i ärendet
Kssu 2011‐05‐24 § 88

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Omsorgsnämnden fortsätter med handläggningen av bostadsanpassningsärenden från
tekniska avdelningen med arbetsuppgifter motsvarande 25% av en heltidstjänst.
2. Ekonomiska medel motsvarande 25% av en heltidstjänst för 2011, 115 000 kr, överförs
från tekniska avdelningen till omsorgsnämnden genom en justering av budgetramar.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden
Tekniska avdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 86

KST 2011/279

Köp av del av fastigheten Tutstad 1:30
Del av fastigheten Tutstad 1:30 som ligger väster om riksväg 62, mellan bostadshuset och
avloppsreningsverket, är på Fördjupad Översiktsplan för Sysslebäck markerad som om‐
råde för framtida bostadsbebyggelse. Fastigheten har också en del som ligger mellan av‐
loppsreningsverket och Klarälven och som därmed enbart har betydelse för driften av
avloppsreningsverket.
Kommunen har erbjudits att köpa de delar av fastigheten som ligger mellan bostadshuset
och Klarälven för en köpesumma av 130 000 kronor. Områdena har en yta på totalt c:a 12
000 m² fördelat på 9 000 m² ängsmark och 3 000 m² mellan avloppsreningsverket och
Klarälven.
Fastigheten avses att regleras till kommunens fastighet Tutstad 1:67.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐05‐23 av Jan Esping, teknisk chef
Kssu 2011‐04‐19 § 65
Kssu 2011‐05‐24 § 72

Kommunstyrelsens beslut
1. Köp av del av fastigheten Tutstad 1:30 bifalls.
2. Finansiering sker inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen.

Beslutet expedieras till
Jan Esping
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 87

KST 2011/336

Köp av fastigheten Fläskremmen 1:57
Del av fastigheten Fläskremmen 1:57 som ligger väster om riksväg 62, mellan bostadshu‐
set och avloppsreningsverket, är på Fördjupad Översiktsplan för Sysslebäck markerad
som område för framtida bostadsbebyggelse.
Kommunen har erbjudits att köpa markområdet för en köpesumma av 120 000 kronor.
Området har en yta på c:a 12 000 m².
Fastigheten avses att regleras till kommunens fastighet Tutstad 1:67.

Handlingar i ärendet
Kssu 2011‐05‐24 § 73
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐05‐23 av teknisk chef Jan Esping

Kommunstyrelsens beslut
1. Köp av del av fastigheten Fläskremmen 1:57 bifalls.
2. Finansiering sker inom den av fullmäktige beviljade investeringsramen.

Beslutet expedieras till
Jan Esping
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 88

KST 2011/337

Utbyggnad av Skogsbackens förskola
Efter några års nedgång har födelseantalet ökat i Torsbyområdet. Detta har lett till att
behovet av förskoleplatser ökat mer än det finns tillgång till.
Vid de diskussioner som förts mellan tekniska avdelningen och skolledningen har man
sett på en utbyggnad av Skogsbacken med två avdelningar på ca 320 m² som skulle kun‐
na rymma 40 barn.
Eftersom behovet av förskoleplatser förändras över tid kommer utbyggnaden att göras
med skolmoduler, detta för att få flexibla och flyttbara lokaler.
Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till 5 000 000 kr vilket även inkluderar
markanpassning till ökade lekytor.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐05‐16 av fastighetschef Mats Ågren
Kssu 2011‐05‐24 § 74

Kommunstyrelsens beslut
Utbyggnad av Skogsbackens förskola finansieras inom den av fullmäktige beviljade inve‐
steringsramen.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 89

KST 2011/338

Fastighetsreglering berörande Slättene 1:142
Torsby kommun planerar att anlägga en fastbränsleanläggning på rubricerad fastighet.
Kommunen har tidigare erbjudit ägarna att få köpa del av nämnda fastighet, som de inte
godtagit. Kommunen har därför ansökt om fastighetsreglering till Lantmäteriet.
I ett beslut daterat 2010‐12‐22 skulle kommunen dels få tillträde till marken, dels betala
200 000 kr till lagfarna ägarna av marken.
2011‐01‐19 överklagade markägarna ersättningsbeslutet men själva beslutet om ägande‐
rätt överklagades inte och detta fick till följd att marken nu är registrerad på kommunen.
Överklagandet skickades till Tingsrätten.
Vid konsultationer med Lantmäteriet och SKL är det likalydande svaret att kommunen
har juridisk rätt till marken men att ersättningsfrågan inte är klar. Enligt Lantmäteriet
kan inte ersättningen bli lägre än vad de deslutat, dvs 200 000 kr.
Om fjärrvärmeprojektet går planenligt kan byggstart ske i aug/sep 2011. Det är av stor
vikt att arbetet med fjärrvärmecentralen kan starta samtidigt som arbetet med det övriga
projektet.
Tekniska avdelningen föreslår att den beslutade men överklagade ersättningen betalas ut
till markägarna.

Handlingar i ärendet
Kssu 2011‐05‐24 § 75

Kommunstyrelsens beslut
1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att erbjuda markägarna den av Lantmäteriet beslu‐
tade ersättningen på 200 000 kronor som är en del‐alternativt slutbetalning för marken,
beroende på domslut. Slutbetalning regleras efter att domstolsbeslutet vunnit laga kraft.
2. Finansiering sker inom fjärrvärmeverkets budget.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Mats Ågren
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 90

KST 2011/339

Investering fjärrvärme Sysslebäck
I delar av Torsby kommuns och Torsby bostäders fastighetsbestånd i Sysslebäck sker
uppvärmning till stora delar med oljebaserad uppvärmning och direktverkande el. Den
årliga oljeförbrukningen för dessa fastigheter ligger på 150 m³ och elförbrukningen för
uppvärmning på ca 460 MWh.
För att minska beroendet av fossila bränslen och öka användandet av förnyelsebar energi
samtidigt som energikostnaden ska sänkas ses en fjärrvärmeetablering i Sysslebäck som
en bra lösning.
Tekniska avdelningen har under början av 2011 utrett vilka investeringskostnader en
fjärrvärmesatsning skulle ligga på. Man har då sett på kommunala fastigheter, fastigheter
ägda av Torsby Bostäder samt möjlighet för externa fastighetsägare att ansluta sig. Den
totala investeringskostnaden inkl markförvärv kommer att ligga på ca 12, 6 milj kr.

Handlingar i ärendet
Kssu 2011‐05‐24 § 76

Kommunstyrelsens beslut
1. Jan Esping, teknisk chef får i uppdrag att begränsa investeringskostnaderna för en
fjärrvärmesatsning till maximalt 10 milj kr.
2. Tekniska avdelningen får ett utökat investeringsanslag på 10 milj kr för investering i
fjärrvärmeanläggning

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 91

KST 2011/228

Befolkningsprognoser för Torsby kommun
Kommunkansliet har beställt en befolkningsprognos av SCB.
Syftet med en befolkningsprognos är att ge ett gemensamt planeringsunderlag för samt‐
liga kommunens nämnder och styrelser. Prognosen skall, efter att den antagits av kom‐
munstyrelsen, vara styrande för den kommunala planeringen.

Handlingar i ärendet
Bilaga: Befolkningsprognos 2011‐2025

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att använda befolkningsprognosen för Torsby kommun som
ett gemensamt planeringsunderlag för kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder
och bolagens verksamhet.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunens nämnder och bolag
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 92

KST 2010/428

Förslag till Tillgänglighetsplan/handikapplan för
Torsby kommun
Torsby kommuns handikapplan antogs av kommunfullmäktige 2004‐06‐23 § 70.
Torsby kommuns tillgänglighetsplan (handikapplan) ska revideras en gång per politiskt
mandatperiod. Det diskuterades att planen ska vara tidsatt att gälla från ett år in på den
politiska mandatperioden till ett år in på nästa.
Förslag till Torsby kommuns tillgänglighetsplan 2011‐2015 ligger som bilaga till paragra‐
fen.

Handlingar i ärendet
Kommunal handikapplan i Torsby kommun, kommunfullmäktige 2004‐06‐23 § 70
Ksau 2011‐05‐23 § 49

Kommunstyrelsens beslut
1. Torsby kommuns handikapplan byter namn till Torsby kommuns tillgänglighetsplan.
2. En verksamhetsplan ska kopplas till tillgänglighetsplanen och planens mål ska utvär‐
deras.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur verksamheten sätter mål som redovisas
för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
4. Kommunfullmäktige antar Torsby kommuns tillgänglighetsplan (handikapplan).
Planen gäller 2011‐07‐01‐2015‐12‐31.
5. Nästa tillgänglighetsplan (handikapplan) ska gälla 2016‐01‐01 – 2019‐12‐31.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 93

KST 2010/573

Förslag till Reglemente för tillgänglighetsrådet
(kommunala handikapprådet)
Kommunkansliet har sammanställt ett förslag till reglemente för kommunala handikapp‐
rådet. De föreslår att kommunala handikapprådet borde byta namn till kommunala till‐
gänglighetsrådet. Detta för att fokusera på tillgänglighet istället för handikapp.
Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet ligger som bilaga till paragra‐
fen.

Handlingar i ärendet
Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (handikapprådet) daterat
2011‐05‐18

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunala handikapprådet (KHR) byter namn till kommunala tillgänglighetsrådet
(KTR).
2. Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (handikapprådet) antas.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 94

KST 2011/334

Inrättande av 80 % tjänst som tillgänglighetssamordnare
Torsby kommun har under 2010/2011 haft en projektanställd med syfte att ta fram en
tillgänglighetsguide för kommunen. Efter projektets slut har man sett behov av fortsatt
anställning för att arbeta med tillgänglighet i kommunen. En person som är en resurs för
Torsby kommuns förvaltningar, föreningar, andra grupper och för kommunens invånare
och som även ska samverka med andra myndigheter, företag eller organisationer i frågor
som rör tillgänglighet. Titeln ska vara tillgänglighetssamordnare.

Handlingar i ärendet
Ksau 2011‐05‐23 § 51

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till ksau. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska
utreda om tjänsten som tillgänglighetssamordnare ska inrättas eller om tjänsten ska fort‐
sätta som lönebidragsanställning.

Beslutet expedieras till
Ksau
Personalavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

18(27)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 95

KST 2011/353

Förslag till ny bolagsordning för Torsby Bostäder AB
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011‐04‐26 § 40 antogs nytt ägardirektiv för
Torsby Bostäder AB. Huvudanledningen till det är den nya lagen om allmännyttiga bo‐
stadsbolag som trädde i kraft 2011.
För att ägardirektiven ska harmonisera med bolagsordningen är även den tvungen att
uppdateras. Ändringen avser även där främst § 3, som talar om uppdraget bolaget har.
Under § 7 värdet per aktie ersatts med antal aktier allt enligt bolagsverkets rekommenda‐
tioner. Dessutom har det under § 8, tillsättning av styrelse, skett en förändring: ny styrel‐
se utses från första januari året efter att ny fullmäktige valts, istället för som tidigare, vid
bolagsstämman. Detta har skett på önskemål av bolagets VD.
Förslag till bolagsordning bifogas paragrafen.

Handlingar i ärendet
Ksau 2011‐05‐23 § 58

Kommunstyrelsens beslut
Bolagsordning för Torsby Bostäder AB antas.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

19(27)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 96

KST 2011/351

Kommuninvest - Tydligt medlemsansvar
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att
medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regress‐
avtal, del ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpart ‐
exponering avseende derivat.

Regressavtal
Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan
medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot
någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare regleras den
närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem.

Garantiavtal
För att minska valuta‐ och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av
derivat som ett slags försäkringsinstrument. Beroende på räntans eller valutans utveck‐
ling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavta‐
let omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska
borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten. Samtliga medlemmar
i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för med‐
lemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en av de nya avtalen en förut‐
sättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest.

Handlingar i ärendet
Ksau 2011‐05‐23 § 59

Kommunstyrelsens beslut
• att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt
Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal
• att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavta, benämnt ”Avtal” daterat med
början den 7 maj 1993
• att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Torsby Kommuns ansvar för
Kommuninvest i Sverige AB: s motpartsexponeringar avseende derivat
• att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i förening att under‐
teckna ovan angivna avtal för Torsby Kommuns räkning

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

20(27)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 97

KST 2011/369

Kommuninvest - Nyupplåning och omsättning
av lån
Ekonomiavdelningen informerar om ändrade rutiner hos Kommuninvest. På grund av
dessa förändringar är ekonomiavdelningen tvungen att aktualisera alla outnyttjade be‐
slut på lånelöften.

Lånelöften som kan utnyttjas under 2011
• Om‐ och tillbyggnad av fastigheten Tingsbacka 9,
fd Tingshuset, dnr 2010/203.50, Kf § 68, 2010‐06‐22
• Tillbyggnad av industrilokal Swed‐Jam, Skalleby 3:2
och 3:3, 2004‐06‐23, KF § 68
• Enligt investeringsbudget 2009‐03‐26 Kf § 25
dnr. 2008/352/100
KF § 138, 2008‐11‐27:
Ombyggnad Hälsolänken, Inova
Gödselbrunn Stensgård
Ombyggnad Tandkliniken i Sysslebäck
• Nya polislokaler Vasserud 3:8, dnr 2008/352/100,
• Ytterligare ombyggnad av nya polishuset, Vasserud 3:8
KST 2011/172, KF 2011‐04‐26, § 36
• Inköp Bergvik Skog kst 2010/205.50, kf 2010‐10‐26 § 100
• Alstigen Postlokaler enligt investeringsbudget 2008
• Fjärrvärmeverk i Östmark enligt investeringsbudget 2010
• Nya torget, etapp 1, KST 2011/173, kf 2011‐04‐26, § 37
• Trafikanordningar vid Gräsmarksvägen i samband
med ny infart till Berggårdsvägen (Konsum), KST 2011/174
KF 2011‐04‐26, §38,
• Fjärrvärmeverk i Sysslebäck till kssu 2011‐05‐24

5 000 000 kr
800 000 kr

600 000 kr
500 000 kr
1 300 000 kr
5 200 000 kr
1 900 000 kr
4 150 000 kr
1 000 000 kr
200 000 kr
4 500 000 kr

1 000 000 kr
10 000 000 kr

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐05‐18 av ekonomichef Angela Birnstein

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen har under resten av året (från 1 juli 2011) rätt att nyupplåna, dvs.
öka kommunens skulder under år 2011 med totalt 36 150 000 kr .
2. Kommunstyrelsen har under år 2011 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsva‐
rande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

21(27)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 98

KST 2011/45

Val av representanter för SUTOHAMUsamarbetet inom teknik och IT för åren 20112014
Kommunstyrelsens beslut
Till kommunstyrelsens representanter för SUTOHAMU‐samarbete inom teknik och IT
för åren 2011‐2014 väljs Håkan Laack (S) till ledamot och Per‐Arne Ludvigsson (M) till
ersättare.

Beslutet expedieras till
De valda
Hagfors kommun
Munkfors kommun
Sunne kommun
Tekniska avdelningen
IT‐avdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

22(27)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 99

KST 2011/41

Projektet Dagens Ljus
Projektet Dagens Ljus startades för drygt 2 år sedan och var då ett socialt projekt. Planen
var att successivt närma sig arbetsmarknaden och målet var att starta ett socialt företag. I
dagsläget står projektet mellan det sociala och arbetsmarknaden. Projektet behöver någon
form av stöd för att kunna ta steget fullt ut mot ett socialt företag.
Kommunstyrelsens arbetsmarknadsavdelning ser Dagens Ljus begäran om lån och/eller
borgensåtagande från Torsby kommun som ett alternativ för att stödja projektet i över‐
gången till arbetsmarknaden.
Deltagarna i projektet, som i dag uppbär försörjningsstöd, är beviljade lönebidrag. Men
utbetalningarna sker med en fördröjning på några månader och Dagens Ljus har inga
pengar att betala ut i väntan på detta. Man önskar därför lån och/eller borgensåtagande
från Torsby kommun på maximalt 500 000 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐05‐31 av arbetsmarknadsstrateg Gösta Kihlgren
Skrivelse daterad 2011‐05‐23 av Christer Bönström, ordförande Dagens Ljus
Kompletterande skrivelse daterad 2011‐05‐30 av Christer Bönström, ordförande Dagens
Ljus

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar ett lån på 500 000 kr till projektet, pengarna ska betalas till‐
baka när lönebidragen betalas ut.
2. Under hela projekttiden har Dagens Ljus haft stöd av projektledare och en handledare
från socialförvaltningen. Den fortsatta sociala handledarrollen är mycket viktig och måste
vara långsiktig för att Dagens Ljus ska kunna förverkliga sitt mål med ett socialt företag
som är självförsörjande. Det förutsätts att socialförvaltningen även framöver ger detta
stöd.

Beslutet expedieras till
Dagens Ljus
Ekonomiavdelningen
Gösta Kihlgren
Omsorgsnämnden
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

23(27)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 100

KST 2009/212

Bildande av Regional kollektivtrafikmyndighet i
Värmland
Lagen om kollektivtrafik, som träder i kraft den 1 januari 2012, innebär att det i varje län
ska bildas en regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för all kollektivtrafik i länet.
Formerna för detta är under bearbetning och beslut om vad Torsby kommun anser ska
tas i fullmäktige 2011‐09‐27.
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 kommu‐
nalförbund.

Handlingar i ärendet
Landstinget i Värmland: Utkast inför styrgruppens sammanträde den 27/5 2011

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet expedieras till
Ksau 2011‐08‐22
Ks 2011‐09‐12
Kf 2011‐09‐27
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

24(27)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 101

KST 2011/370

Rekrytering ny räddningchef
Ordförande i miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden Gösta Kihlgren (S) informerade på
ksau 2011‐05‐23 om kommande personalförändring inom räddningstjänsten. Räddnings‐
chef Bengt Carlsson har aviserat att han tänker sluta sin tjänst vid årsskiftet. Vid sam‐
manträdet ställde Gösta Kihlgren frågan om hur och när rekryteringen av ny räddnings‐
chef ska ske.
Personalchef Lena Bull fick i uppdrag att i samråd med ordf i miljö‐, bygg‐ och rädd‐
ningsnämnden, Gösta Kihlgren, påbörja rekryteringen av ny räddningschef omedelbart.
Beslutsunderlag för hur rekryteringen ska genomföras redovisas idag för kommunstyrel‐
sen.

Handlingar i ärendet
Ksau 2011‐05‐23 § 55

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet expedieras till
Lena Bull
Gösta Kihlgren
Anders Björck
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

25(27)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 102

KST 2011/403

Butik och mack i Östmark
Per‐Arne Ludvigsson (M) tar upp frågan om butik och mack i Östmark. Kommunchef
Thomas Stjerndorff svarar att ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott
den 13 juni.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet expedieras till
Ksau 2011‐06‐13
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

26(27)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 103

KST 2011/18

Meddelanden
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2011‐04‐13 ‐ 2011‐05‐16

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

27(27)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-06-08

§ 104

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 läm‐
nad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning av anmälda delegeringsärenden för tiden 2011‐05‐02 ‐ 2011‐05‐20

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

