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§ 126 Ändringar i föredragningslistan
(

Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden tillkommer:

(

1. Frågor om aktuella ärenden
2. Remiss angående West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering
3. Bankomat i Sysslebäck

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godkänns.

(

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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PROTOKOLL
2013-10-07

§ 127 Information från Värmlands drifts- och
servicenämnd
Dnr KST 2013/174

Sammanfattning av ärendet

(

Inge Hansson och Håkan Lindström informerar om Värmlands drift och
servicenämnd, som är en gemensam IT-nämnd för Värmland. Nämnden menar att
länet med gemensamma krafter kan åstadkomma mer än vad en ensam kommun kan
åstadkomma.
Nämnden har en vision om att bl.a. utveckla e-~änsterna, med ett
kommunöverskridande perspektiv. Det innebär att en person som arbetar i en
kommun och exempelvis har barnomsorg i en annan, ska kunna samla sina uppgifter
på ett ställe.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

(

(

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 128 Delårsuppföljning 2013
(

Dnr KST 2013/394

Sammanfattning av ärendet

(

I delårsbokslutet den 31 augusti 2013 redovisas ett resultat på +28,4 mkr, 13,4 mkr
bättre än budget. Prognosen för helåret är +7,3 mkr vilket innebär en avvikelse mot
budget på + 3,8 mkr. Därmed kommer det lagstadgade balanskravet att nås. Nämnder
och förvaltningar prognostiserar ett driftnetto på - 678 mkr. Därmed överskridas
budgeten med 18,9 mkr. I denna redovisning ingår dock en icke budgeterat kostnad på
14 mkr för utbyggnaden av kommunens fibernät. Det är tack vara ytterligare en
återbetalning av AF A pengar kommunen har möjlighet att fortsatt kunna finansiera
den fi~erutbyggnad som påbörjats i kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 2,7 mkr som i sin
helhet kommer från gymnasieskolan. Grundskolan prognostise~ar ett överskott på 1
mkr.
Tekniska avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,4 mkr huvudsakligen då
man under året har haft oplanerade, akuta reparationer, lokalanpassningar och
energiarbeten.

(

(

Finansförvaltningen: Skatte- och bidragsintäkter bedöms ge ett överskott på knappt
848 tkr. Skatteavräkningen för 2013 uppgår till-1,9 mkr. I delårsbokslutet periodiseras
detta till-1,3 mkr. Trots den negativa skatte avräkningen kan kommunen prognostisera
ett plusresultat för 2013. För att värdesäkra kommunens samlade kapital, amortera på
bank- och pensionsskulder krävs ett årligt resultat i nivå på 3 % av kommunens
intäkter.

Handlingar i ärendet
Delårsbokslut 31 augusti 2013, 2013-10-02

Justerarens signatur

I
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
(

(

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärdsförslag och
konsekvenser för redovisat underskott. Barn- och utbildningsnämnden får också i
uppdrag att presentera en långsiktig gyrnnasiestrategi som sträcker sig 3-5 år framåt.
Redovisning lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde 2 december.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den förväntade återbetalningen av AFA-medel kommer att avsättas för framtida
fiberutbyggnad.
2. Delårsbokslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Ks
Ekonomiavdelningen

(

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 129 Information om TUAB:s verksamhet
Dnr KST 2013/565

Sammanfattning av ärendet

(

Anna Öhgren Boden (VD TUAB) informerar om TUAB:s verksamhet. TUAB erbjuder
bl.a. kostnadsfri rådgivning till nya och befintliga småföretag, etableringsservice och
företagsträffar .
Kommunstyrelsen diskuterar hur TUAB ska kunna utvecklas och hur avtalet mellan
TUAB och Torsby kommun ser ut idag. Det framkommer också en önskan om att Hans
Nilsson (näringslivsstrateg) ska berätta om hur det ser ut för näringslivet vid nästa
kommunstyrelsesammanträde.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-09-16 § 133

Kommunstyrelsens beslut

(

1. Kommunstyrelsen tackar Anna Öhgren för informationen
2. Näringslivsstrateg Hans Nilsson bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde
2013-11-04.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 130 Regionkonferens 2013
(

Dnr KST 2013/525

Sammanfattning av ärendet

(

Värmlands Regionkonferens samlar representanter från Landstinget och samtliga 16
kommuners politiska ledning och tjänstemannaledning. Årets konferens avser att
forma ett samtal kring Värmland som en egen funktionell gränsregion inom EV.
Utgångspunkt tas i de erfarenheter som finns i Öresundsregionen med representanter
från bl.a. Region Skåne, Öresundskommitten och Nordiska ministerrådet.

Handlingar i ärendet
Inbjudan från Region Välmland, 2013-099-02

Kommunstyrelsens beslut .
Torsby kommun beslutar att skicka:

(

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr kommunchef
Angela Birnstein, ekonomichef
Ann-Katrin Järåsen (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Håkan Laack (S) (ers)

Beslutet skickas till
(

Thomas Stjerndorff
Anders Björck
Angela Birnstein
Ann-Katrin Järåsen
Anna-Lena Carlsson
Håkan Laack
Region Värmland

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 131 För antagande: Risk- och
sårbarhetsanalys för Torsby kommun 2013
2014.
Dnr KST 2013/473

(

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetssamordnare Susanne Thellberg har sanunanställt en Risk- och
sårbarhets analys för Torsby kommun för perioden 2013-2014.
12 kap. l § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, föreskrivs att kommuner och
landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet
av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Handlingar i ärendet
Risk- och sårbarhetsanalys för Torsby kommun, 2013-05-30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
(

Konununstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Risk- och sårbarhets analysen
för Torsby kommun för perioden 2013-2014.

Beslutet skickas till
(

Susanne Thellberg
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

t

Utdragsbestyrkande
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§ 132 Information om familjecentralen
(

Dnr KST 2011/224

Sammanfattning av ärendet

(

Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2012 att det ska startas en familjecentral i
Torsby under år 2013. Ärendet har beaktats i budgeten. I januari 2013 utsågs
socialnämnden som huvudman för familjecentralen. Ander Björck informerade på
kommunstyrelsens sammanträde i maj 2013 om att Landstinget i Värmland inte hade
några lokaler för en familjecentral. Teknisk chef Jan Esping, bitr kommunchef Anders
Björck och socialchef Ulf Johansson utgör en arbetsgrupp och fick då i uppdrag att
utreda lokalfrågan ytterligare för att påskynda bildandet aven farniljecentral.
Arbetsgruppen träffade Landstinget i Värmland den 13 september 2013 utan att nå en
lösning på lokalfrågan.
Vid dagens sammanträde sades det att kommunen måste uttrycka sig tydligt i frågan.
En skrivelse måste till, där kommunen påvisar vikten aven farniljecentral.

Handlingar i ärendet

(

Kommunstyrelsen 2013-09-09 § 120.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar till Håkan Laack (S) och Anna-Lena Carlsson (M) att
skriva till Landstinget i Värmland och uttala vikten av att en farniljecentral startas.

(
Beslutet skickas till
Håkan Laack
Anna-Lena Carlsson
Kommunstyrelsen

Utdrags bestyrkande
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(

§ 133 Ändring av firmatecknare för "Stiftelsen
Agnes och Erik Larssons minnesfond för
Frykenskolan"
Dnr KST 2013/311

(

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Agnes och Erik Larssons minnesfond är till för elever som är bra kamrater,
som ställer upp och stöttar varandra, samt i andra hand till flitiga och ambitiösa elever.
Avkastningen skall fördelas aven grupp som består av ordningsläraren, vaktmästaren
och elevrådet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Kristel Pärlin, 2013-09-17.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer att firmatecknare för Stiftelsen Agnes och Erik Larssons
minnesfond för Frykenskolan ska vara två i förening av:

(

Ledcunot

Ersättare

Rikard Martinsson (rektor vid Frykenskolan)
Peter Jonsson (S)
Gustav Olsson (M)

Jörgen Lundqvist
Eva Nordvall (S)
Tommy Persson (M)

Beslutet skickas till
Kristel Pärlin

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 134 Fastighetsförsäljning, del av Torsby
Vasserud 3:3
Dnr KST 2012/394

Sammanfattning av ärendet
Andreas Lundqvist ansökte 2010-05-03 om att få köpa mark på fastigheten Torsby
Vasserud 3:3 för att uppföra lokaler för uthyrning av maskiner och verktyg samt
uthyrning lokaler och kontor. Då området genomgick en detaljplaneändring för att
tillgodose en större i området verksam industriidkares utvecklingsbehov fick ansökan
avvakta.
Efter detaljplanens genomförande ändrades industriidkarens planer och
verksamhetsutvecklingen sker på annan plats. Detaljplanen förutsätter ett antal
fastighetsaffärer för att möjliggöra anläggandet av ny industrigata för tillträde inom
området.

(

Dessa fastighetsaffärer och regleringar är för närvarande inte möjliga att göra varvid
anläggandet av industrigata måsta anstå. Då Andreas Lundqvist äger och bebor
grannfastigheten Torsby Bergsäng 1:30 kan tillträde till industrimarken ske över egen
gräns till ny industrigata anlagts.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott, 2013-09-16, § 140.
(

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastigheten säljs till ett markpris på 10kr/m2 till Andreas Lundqvist.

2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta köpekonh·akt för del av Torsby
Vasserud 3:3. Detta villkorat med tillträde från Torsby Bergsäng 1.30 i avvaktan på ny
industrigata samt att bygglov och uppförande av byggnad sker inom fyra år.
3. Lantmäterikostnader för fastighetsbildningen och lagfart bekostas av köparen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Beslutet skickas till

(

Jan Esping
kommunfullmäktig

(

(

(

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-10-07

§ 135 Fastighetsförsäljning, del av Torsby
Lillbergsgården 1 :41
Dnr KST 2013/513

Sammanfattning av ärendet

(

Lennart Rosenberg, Nordvärmlands el AB, har ansökt om att få köpa del av fastigheten
Torsby Lillbergsgården 1:41 som ägs av Torsby kommun.
Nordvärmlands el AB äger fastigheten Torsby Skyllbäck 1:444 med
lager/verkstadsbyggnad och då behov av ytterligare mark för verksamheten finns har
Rosenberg ansökt om att få köpa del av kommunens fastighet. Detaljplan saknas för
fastigheten.

Handlingar i ärendet
Korrununstyrelsens samhällsutskott, 2013-09-16 § 143.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

(

(

1. Fastigheten säljs till ett markpris på 10 kr per m 2 till Lennart Rosenberg,
Nordvärmlands el AB.
2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprättar köpehandlingar för försäljning av
fastigheten Torsby Lillbergsgården 1:4l.
3. Tomtyta och förslag till ny fastighetsbildning fastställs efter samråd med
Lantmäteriet. Kostnader för lagfart och nödvändig fastighetsbildning betalas av
köparen.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-10-07

§ 136 Information om Finsams verksamhet
Sammanfattning av ärendet
Under kommunstyrelsens sammanträde informerar Håkan Laack om Fryksdalens
samordningsförbunds verksamhet.

(

Fryksdalens samordningsförbund har som syfte att utveckla arbetsmetoder och
samverkan med andra organisationer. Målgruppen är unga under 30 år som saknar
fullständigt gymnasiebetyg eller kommer från gymnasiesärskolan, som har
aktivitetsersättning och ungdomar som helt saknar förankring i samhället och kanske
lever i en dysfunktionell familj utan stöd från vuxenvärlden. Projektet ska lmderlätta
för individen att närma sig arbetsmru:knaden genom att undanröja hinder.
Fryksdalens samordningsförbund hell' slutit ett avtal med Kils kommun, avseende köp
av ljänst.

Handlingar i ärendet
Fryksdalens srunordningsförbund Torsby-Sunne-Kil, 2013-08-14.
Fryksdalens samordningsförbunds projekt "unga till arbete" 2013-07-30.

{

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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2013-10-07

§ 137 Information om nationell plan för
transportsystemet, tullstation mellan Torsby
och Kongsvinger och trafikverkets
flygutredning
(

Sammanfattning av ärendet
Håkan Laack informerar om:
Nationell plan för transportsystemet. Europaväg 16 förbinder Bergen och Gävle via
Oslo/Gardermoen och är ett viktigt stråk för framförallt godstransporter och
arbetspendling mellan norra Mellansverige och den tillväxtstarka Oslo/Gardermoen
regionen. Vägen har också stor betydelse för turisttrafiken samt möjligheter till fortsatt
utveckling av tätorter och landsbygd längs vägen. Sh'äckan mellan Kongsvingel' och
Torsby utgör en felande länk i stråket, med betydligt lägre standard än på omgivande
sträckor av E16.

(

(

Sträckan Kongsvinger-Torsby skiljer sig från andra objekt utefter E16 på så sätt att det
korsar gränsen mellan Norge och Sverige och således förutsätter ett
gränsöverskridande samarbete. I det yttrande som Torsby kommun tillskrivit
näringsdepartementet förklarar Torsby att kommunen och länet har fått allt för litet
utrymme i planen och att det på sikt leder till sämre möjligheter att verka och bo i
regionen.
Tullstation mellan Torsby och Kongsvinger. Som fallet är idag måste varorna tullas i
Eda, vilket inte är fördelaktigt för Torsbys näringsliv. För att bygga en tullstation
behöver tullverket ett regeringsbeslut. Ingenting säger att hlllstationen måste ligga vid
gränsen, den kan lika gärna ligga i Torsby eller Lekvattnet. Torsby kommun har skrivit
till Tullverket och förklarat behovet aven tullstation.
Trafikverkets flygutredning. Torsby och Hagfors kommuner har författat ett remissvar,
kallat den positiva nyttan av flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda. Där påpekas just
nyttan med en flyglinje i regionen. Tillgänglighetsaspekten har varit den röda tråden i
diskussionen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet

(

(

Kommunstyrelsens samhällsutskott, 2013-09-16 § 138
Den positiva nyttan av flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda, 2013-05-27
Tullstation vid E16 mellan Torsby och Kongsvinger, 2013-08-25
Pilotprojekt, september 2013

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

(

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-10-07

§ 138 Meddelanden
(

Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet

(

Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2013
08-20 - 2013-09-17

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2013-09-17

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-10-07

§ 139 Redovisning av delegeringsbeslut
(

Dnr KST 2013/4

Sammanfattning av ärendet

{

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän 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 avanmälda delegeringsärenden 2013-10-07.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

(

(

Uldragsbeslyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-10-07

§ 140 Frågor
(

Sammanfattning av ärendet
Frågor som uppkom under sammanträdet var:

(

1. Det är åter dags för årets klimatfilmfestival. Torsdagen den 7 november 2013 kl.
15.00 inbjuds politiker och anställda till en visning av Sebra Film AB:s senaste
internationella TV serie "The Green Planet" .
2. Alf Larsson (C) kommer att som Torsby kommuns representant närvara vid
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners styrelsemöte den 19-20 november.
3. Fiberutvecklingen i Torsby. Håkan Laack berättar att det rullat igång i Bada och att
fiberutvecklingen bygger på lokalt engagemang. Håkan berättar också att Region
Värmland skall samordna fiberutvecklingen och att Torsby kan hämta stöttning
därifrån.
4. Den 19 september 2013 anordnades en skogsbruksdag för politiker och tjänstemän.
Frågan togs upp eftersom inbjudan till alla inte hade gått ut. Rutiner för utskick
kommer att ses över.

(

(

Justerarens signatur
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§ 141 West Swedens framtid
(

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i West Sweden Ideell förening har ställt frågan om Torsby kommun har för
avsikt att kvarstå som medlem eller har för avsikt att begära utträde ur föreningen.

(

Torsby kommun har kommit fram till att det under rådande omständigheter inte är
möjligt för West Sweden att upprätthålla en långsiktig hållbar verksamhet.
Kommunens ståndpunkt blir således att i första hand föreslå att föreningsstämman i
oktober beslutar om avveckling av West Sweden Ideell Förening. Om stämman
beslutar något annat har Torsby kommun för avsikt att begära utträde ur West Sweden
Ideell Förening.
Torsby kommun avser att aktivt verka för att avvecklings arbetet sker under ordnade
och värdiga former för att säkerställa att såväl befintlig personal som befintligt
strukturkapital tas om hand på ett lämpligt sätt. Det är Torsby kommuns uppfattning
att West Swedens insats över tid tydligt visat på behovet av att Värmland finns
representerade i Bryssel. Kommunen anser att det är viktigt att man gemensamt i
Värmland påböljar en diskussion kring hur Värmland ska organisera och forma sitt
framtida EV-arbete.

(

(

Handlingar i ärendet
Yttrande angående West Swedens framtid, 2013-10-07.
Remiss angående - West Swedens framtida imiktrling, organisation och finansiering,
2013-07-05

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår en avveckling för West Sweden Ideell Förening. Skulle
föreningsstämman besluta något annat har Torsby kommun för avsikt att begära
utträde ur West Sweden Ideell Förening.

Beslutet skickas till
Anders Björck
West Sweden Ideell Förening
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§ 142 Bankomat i Sysslebäck
Sammanfattning av ärendet

(

Nedläggningen av Bankomaten i Sysslebäck har vållat problem för allmänheten,
närings- och föreningslivet vad gäller tillhandahållande av kontanter och detta har
påtalats i olika sammanhang, bl.a. har vissa näringsidkare tvingats fungerat som
"bank" och haft problem med egna kontanter.
Bankomat AB har uppvaktat kommunen ang. etablering aven bankomat i Sysslebäck
och enligt tekniska avd. är en placering i bibliotekslokalen den bästa lösningen.
Det har gjorts upphandling av ombyggnation enligt de krav som ställts och det korn in
ett anbud på 149 000 kr. Budgeten för ombyggnationen beräknas till 170 000 kr (anbud
och övriga anpassningskostnader).
Vid hyresdiskussion med Bankomat AB så framkom det att den längsta hyrestid de
kan ha är fern år. Skulle investeringen ha en avskrivningstid under avtalstiden blir
hyreskostnaden 45 000 kr/år. Detta belopp är inte Bankomat AB beredd att betala.

(

Vid kontakt med Fryksdalens Sparbank så meddelar de att banken går in med extra
medel årligen till Bankomat AB för att möjliggöra en etablering i Sysslebäck.
Efter ytterligare diskussion med Bankomat AB har vi kommit överens om en årlig
hyreskostnad på 28 000 kr ekonomiskt sett skulle detta innebära en avskrivningstid på
tio år.
Finansiering av ombyggnationen görs via omdisponering av investering från projekt
1223 Renovering temp Fläskremmen 1:43.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Bankomat Sysslebäck, 2013-10-07.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att teckna ett femårigt hyresavtal med
Bankomat AB gällande Bankomat i Sysslebäck.
2. Investeringsmedel på 170 000 kr från projekt 1223 omdisponeras till att finansiera
ombyggnad till automah'um i Sysslebäcks bibliotek.

(

Beslutet skickas till
Mats Ågren
Johanna Lundkvist
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