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§ 179 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Följande ändringar sker:
Ärende 19, Svar på motion om Torsby NU utgår.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisad ändring godkänns.
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§ 180 Finnskogen natur och kulturpark
Dnr KST 2011/14

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sarrunanträde berättar Ingemar Nordström om Finnskogen Natur och
Kulturpark. År 2010 kom tanken på en regional kulturpark upp. Parkbegreppet ska ses
som ett verktyg för långsiktigt samarbete och ska inte förväxlas med nationalpark eller
liknande. Erfarenheter hämtades från Mellaneuropa, där de första parkerna bildades
redan efter 2:a världskriget och där uttrycket regionalpark är känt. De första
regionalparkerna i Norge bildades 2006 och det finns idag fyra etablerade
regionalparker. I Sverige finns ännu ingen, varför Finnskogen skulle bli den första.
Projektet Finnskogen Natur & kulturpark består idag av de norska kommunerna
Kongsvinger, Grue, Åsnes och Trysil samt Torsby kommun i Sverige. Representanter
för dessa kommuner har utgjort projektets styrgrupp. Samarbetet med den norska
föreningen Norske Parker, vars kriterier för en regionalpark har varit vägledande. Det
har också arbetats fram ett varumärke, logotype mm. Fler kommuner kan komma att
ansluta sig; i Norge Elverum, Våler och Eidskog och i Sverige Arvika och Sunne. Då är
hela Finnskogen i Värmland/Hedmark ansluten. Efter revidering godkändes
parkplanen av styrgruppen den 12 september 2013.
Förhoppningen är att föreliggande parkplan kan antas som ett politiskt
grunddokument för parken och att avtal med de aktuella kommunerna kan skrivas till
årsskiftet 2013-2014. Finnskogen är gränsöverskridande och Finnskogen Natur &
kulturpark ska vara det i högsta grad.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Ingemar Nordström, 2013-10-24
Finnskogen natur & Kulturpark - parkplan 2014-2024
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2013-11-11, § 160

s signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar parkplan för Finnskogen natur och Kulturpark 2014-2024.
2. Finnskogen natur och Kulturpark beviljas bidrag med 70 000 kr, finansiering sker via
ansvar 0211, konto medfinansiering projekt.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Ingemar Nordström

Utdragsbestyrkande
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§ 181 Svar på motion från Folkpartiet, Gerd
Persson "Rätt till telefoni"
Dnr KST 2012/628

Sammanfattning av ärendet
I motion till kommunfullmäktiges sammanträde den 2012-11-09 yrkar Folkpartiet
Liberalerna genom Gerd Persson på att Torsby kommun tar fram en handlingsplan och
information om vilka möjligheter till samhällsstöd som finns för att alla skall kunna
behålla sin telefoni.
Telia genomför det så kallade Teknikskiftet som innebär att gamla kopparledningar
och stationer som sal<nar fiber och bredband ersätts med mobil teknik. I samband med
detta har Telia i en skriftlig utfästelse till PTS (Post- och Telestyrelsen) åtagit sig att
erbjuda telefoni via mobilnätet till de fasta bostäder och företag som påverkas av
förändringarna. Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni till fasta
bostäder och företag. Telia idag är ett företag som arbetar på marknadsmässiga villkor
precis som andra företag inom telekombranschen.
Lagen om elektronisk kommunikation är teknikneutral vilket innebär att en fast
telefonanslutningen kan ersättas med mobil teknik. I de fall där täckningen är dålig
kompletterar Telia med eventuell antenn och förstärkare om det behövs.
För ett mycket litet antal hushåll runt om i landet kan det uppstå en situation där de
befintliga telenäten inte räcker till för att tillhandahålla telefoni. I dessa enstaka fall går
staten, genom PTS, in och säkrar telefoni genom att upphandla ~änsten. Det rör sig
dock om undantagsfall och det är mycket få hushåll som inte kan få telefoni genom
något av de vanliga telebolagen.
Torsby kommun har antagit en bredbandsstrategi och en handlingsplan för att bygga
ut höghastighetsnät där även telefoni ingår. I strategin finns möjlighet att ekonomiskt
stödja områden där kostnaden för utbyggnaden blir orimligt hög. Torsby kommun har
också tecknat ett samverkansavtal med Telia Operator Business om utbyggnad av
höghastighetsnät i kommunen.
Vissa områden kommer att drabbas av Telias teknikskifte i väntan på att utbyggnaden

Justerarens signatur

I

Utdragsbestyrkande
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når fram, detta har kommunen försökt påverka för en senareläggning av teknikskiftet.
Tyvärr har kommunen inga möjligheter att själva bygga eller förmedla mobila tjänster.
Kommunen liksom abonnenten kan bara påpeka brister där dessa uppstår alternativt
anmäla missförhållanden till PTS (Post- och Telestyrelsen).
Under 2014 inleder Telia även en uppgradering av befintliga master i Torsby kommun
till3G och 4G. Det kommer h·oligen inte påverka täckningen i någon större
utsträckning men ger en stabilare och kapacitetsmässigt bättre mobil teknik.
Motionen i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Svar på motion av Cecilia Sjöden
Motion av Gerd Persson (FP) Rätt till telefoni

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. För de kommuninnevånare som drabbas av Telias teknikskifte och inte har någon
täckning för telefoni ska kommunen vara behjälplig i kontakten med PTS och Telia.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Uldragsbeslyrkande

~Ä"
~~

Folkpartiet

Motion till Kommunfullmäktige i Torsby om rätt till telefoni

Enligt Post- och Telestyrelsen har alla rätt till fast eller mobil telefoni i fasta bostäder och
företag och priset skall vara överkomligt.
I samband med att Telia avvecklar det fasta nätet på många håll blir det betydande
ekonomiska konsekvenser för en hel del hushåll t. ex. för anslutning till fibemät eller
förstärkning för mobiltäckning. Vissa kommer förmodligen ha svårt, att klara av dessa
merkostnader.
Folkpartiet Liberalerna yrkar på att Torsby Kommun tar fram en handlingsplan och
information om vilka möjligheter till samhällsstöd som finns för att alla skall kunna behålla
sin telefoni.

Torsby 8 november 2012-11-07
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§ 182 Ändring av delegeringsordning
Dnr KST 2013/767

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande delegeringsordning för vissa av kommunstyrelsens verksamheter anger
delegerings rätt för delegat med titel som ej längre används i tekniska avdelningens
organisation.
En utökad delegeringsrätt för handel med små markområden med litet ekonomiskt
värde förkortar kommunens handläggningstid med ökad kundnytta och
samhällseffekt som följd.
Delegeringsrätten för ärenden avseende Förköpslagen fyller ingen funktion då
Förköpslagen borttagits.
Se bilaga 1.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Jan Esping, 2013-11-06
Bilaga fastighets/GV A-ärenden
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-11-11, § 163

Kommunstyrelsens beslut
Följande ändringar i bilaga 1 antas:
pI. Delegat: Fastighetschef
p2. Förvärv eller försäljning av markområde med litet ekonomiskt värde, ersättning
upp till två prisbasbelopp.
Delegat: Fastighetschef
p3. Delegat: Fastighetschef
p4. Delegationsärendet tas bort då Lagen om förköpsrätt borttagits.
pS. Delegat: Fastighetschef
p6. Delegat: Teknisk samordnare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Johanna Lundkvist

Utdragsbestyrkande
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F ASTIGHETS/GVA_-ÄRENDEN
Delegationsärende

DelegatIErsättare

Pris vid försäljning av tomtmark för bostads-,
fritids-, handels- respektive industriändamål inom
och utom detaljplanelagt område. KF 2006-12-20
§ 152

Delegat: Kommunstyrelsen
Ersättare: Kommunfullmäktige

I

Upplåtelse eller försäljning till enskild av mark för
villa eller egnahemsbebyggelse, inom antagen
detaljplan och till av kommunstyrelsen fastställt
pris. KF 2006-12-20 § 152

Delegat: Områdes chef administration
Ersättare: Teknisk chef

I

Förvärv eller försäljning av fastighet eller
fastighetsdel där förvärvet eller försäljning sker för
att genomföra fastställd detaljplan, med ersättning
upp till två prisbasbelopp

Delegat: Områdeschef administration
Ersättare: Teknisk chef

Uta11'endering av kommunens mark (inkl jakträtt)
under högst fem år i sänder

Delegat: Områdes chef administration
Ersättare: Teknisk chef

~I

Uthyrning av lokaler till industriell verksamhet
eller dylikt:

------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- med en hyrestid upp t.o.m. 3 år.

Delegat: Områdes chef fastigheter
Ersättare: Teknisk chef

------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- med en hyrestid längre än tre år.

Delegat: Kommunstyrelsens
samhällsutskott
Ersättare: Kommunstyrelsen

Ärenden enligt förköps lagen i de fall kommunen
inte skall utöva förköpsrätt:
------------------------------------------------------------------ inom områden för fördjupad översiktplan, inom
områden med detaljplan, områdesbestämmelser
eller samlad bebyggelse samt inom områden, där
beslut om planläggning föreligger

----------------------------------------------------a. Delegat: Teknisk chef
Ersättare: Bitr. kommunchef
Villkor: yttrande från stadsarkitekten
skall föreligga

------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- inom övriga områden

b. Delegat: Områdes chef administration
Ersättare: Teknisk chef
Villkor: yttrande från stadsarkitekten
skall föreligga
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Yttrande enligt lag (1975:1132) om fårvärv av
hyresfastighet mm.:
----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Delegat: Teknisk chef
- fårvärvet skall underställas hyresnämndens
Ersättare:
Biträdande kommunchef
prövning
Villkor: yttrande från Hyresgäst
fåreningen skall foreligga
----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Delegat: Områdeschef administration
- fårvärvet skall inte underställas hyresnämndens
Ersättare: Teknisk chef
prövning
Villkor: yttrande från Hyresgäst
fåreningen skall foreligga

I

Bidrag till enskilda vägar

Delegat: Handläggande ingenj Öl'
Ersättare: Områdes chef GVA

Framställningar ti11lantmäterimyndighet angående
fastighetsbildning

Delegat: Områdeschef administration
Ersättare: Teknisk chef

Yttrande till milj ö- och byggnämnden:
-----------------------------------------------------------------
- i kommunens egenskap av gramle till fastighet
vars ägare avser att uppföra byggnad närmare
kommunfastighetens tomtgräns än gällande
bestämmelser medger
-----------------------------------------------------------------
- i bygglov- och detaljplaneärenden i kommunens
egenskap av fastighetsägare.

----------------------------------------------------
Delegat: Teknisk chef
Ersättare: Bitr. kommunchef

----------------------------------------------------
Delegat Teknisk chef
Ersättare: Bitr kommunchef

Tillfårsäkra kommunen rätt till servitut,
ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig
fastighet och medverka till ändring eller
upphävande av sålunda tillkommen rätt

Delegat: GVA-ingenjör
Ersättare: Områdeschef GV A

Belasta kommunens mark med servitut,
ledningsrätt och nyttjanderätt får ledning, väg eller
annan anläggning och medverka till ändring eller
upphävande av tillkommen rätt

Kommunstyrelsen samhällsutskott
Delegat: GV A-ingenjör
Ersättare: Områdeschef GVA

EXEMPEL VERKSTÄLLIGHET
löpande underhåll och reparation av kommunens fastigheter, anläggningar och skogar
uthyrning av bostäder och parkeringsplatser
upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål
Tillämpa den av fullmäktige beslutade VA-taxan samt allmänna bestämmelser får
brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Tillämpa kommunens renhållningstaxa samt bestämmelser får renhållningsverksamheten.
Tillämpa normer får uttag av avgifter får upplåtelse av allmän plats samt torg.
Ansvara får att bygglov och andra erforderliga tillstånd föreligger vid igångsättandet av
byggnadsfåretaget.
Tillse att ansvarig arbetsledare får byggnadsfåretaget utses.
Föranstalta om kontroll av byggnadsfåretaget.

9 (12)
Föranstalta om besiktningar av byggnadsfdretaget.
Tillse att erforderliga fdrsäkringar och säkerheter fInns för byggnadsföretaget.
Ansvara för att rekvisitioner samt andra framställningar i förekommande fall görs för
erhållande av statsbidrag eller andra aktuella bidrag från statliga, regionala eller lokala
myndigheter/verksamheter/aktörer får byggföretagets genomfårande.
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§ 183 Fastställelse av ändring i Torsby
kommuns ABVA, information till
fastighetsägare och riktlinjer för fettavskiljare i
SuToHaMu för 2014
Dnr KST 2013/768

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår ändring i Torsby kommuns ABVA Allmänna
bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning, Information till fastighetsägare samt riktlinjer för fettavskiljare.
Osäkerhet kan förekomma huruvida det är det gällande dokumentet, av rubricerat
som används, om det inte förtydligas. För att säkerställa att rätt upplaga av Torsby
kommuns ABVA, Information till fastighetsägare samt regler för användande av
fettavskiljare, används, förslår tekniska avdelningen att dokumenten förtydligas med
samma årtal som ny VA-taxa.
För 2014 skall således ABVA kallas ABVA 2014, Information till fastighetsägare 2014,
samt riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu. Detta även om det enbart är ändringar av
årtal som gjorts (ex. ABVA antogs av kommunfullmäktige i mars 2008).

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Jan Esping, 2013-10-10
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-11-11, § 165

Kommunstyrelsens beslut
Ändring av årtal till 2014 för rubricerade dokument fastställs.

Beslutet skickas till
Jan Esping

Utdragsbestyrkande
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§ 184 Försäljning av mark, del av Torsby Hole
1:94
Dnr KST 2013/708

Sammanfattning av ärendet
Långberget Sporthotell AB ansöker om köp av mark för att kunna disponera hela den
yta som idag används till husvagnsparkering längs vägen mot hotellet. Sporthotellet
äger fastigheten Torsby Hole 1:85 som gränsar till det föreslagna markområdet.
Markområdet omfattar 1468 m2. Se bilaga 1.
Markområdet ligger inom prickmarkerat område och område avsett för allmän plats,
park och plantering. Kommunen har lämnat Sporthotellet planbesked för en ny
detaljplan som möjliggör byggande av fritidshus på det föreslagna markområdet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Jan Esping, 2013-11-06
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-11-11, § 164

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till köpekontrakt med Långberget Sporthotell AB upprättas.
2. Ett markpris på 10 kr/m 2 samt att lantmäterikostnader för fastighetsbildningen och
lagfart bekostas av köparen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

s signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 185 Klarälvdalens folkhögskola testamente
skogsskiften.Bengt Sonessons testamente, del
av Torsby Osebol 1:6 och Torsby Osebol 1 :8.
Dnr KST 2012/525

Sammanfattning av ärendet
Bengt Sonesson har testamenterat två skogsfastigheter, Osebol1:6 och 1:8 till
Klarälvdalens folkhögskola. Folkhögskolan har Region Värmland som huvudman och
huvudmannen ska inte äga fastigheter enligt regionförordningen, därför tvingas
Region Värmland avstå från arvet.
Mottagande av arvet förutsätter att en stiftelse bildas. Stiftelsens syfte ska vara att
bevara skogsområdet så att det utvecklas ostört.
Region Värmland tog kontakt med Torsby kommun för att höra om kommunen var
intresserad av att förvalta arvet.
Jan Esping har varit i kontakt med Skogssällskapet vilka menar att den normala
avkastningen på ett skogsområde som det testamentet anger, är cirka 160 000 kr/år. I
och med att det finns föreskrifter i testamentet som bl.a. säger att skogen ska utvecklas
ostört tror man i detta fall att det rör sig om cirka 80 000 kr/år i avkastning. För att få
erhålla arvet måste en ansökan skickas in till kammarkollegiet.
Om kommunen är positiv till att ta emot arvet är ett första steg att tillskriva
kammarkollegiet med en ansökan.

Handlingar i ärendet
Region Värmland - Klarälvdalens folkhögskola, 2013-11-11
Protokollsutdrag från Region Värmland, 2012-12-13
Tjänsteskrivelse av Jan Esping, 2013-11-06
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-11-11, § 162

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Anders Björck får i uppdrag att skicka in ansökan till kammarkollegiet. När
kammarkollegiet tagit ställning till ansökan kan kommunstyrelsen ta ett avgörande
beslut i frågan om att ta emot Bengt Sonessons arv.

Beslutet skickas till
Anders Björck

Uldragsbeslyrkande

Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

§ 186 Svar på medborgarförslag från Ingemar
Dahlström ang Torsby kommuns mark och
dess ändamål.
Dnr KST 2012/640

Sammanfattning av ärendet
Ingemar Dahlström lämnade 2012-11-23 ett medborgarförslag angående Torsby
kommuns mark och dess ändamål.
Torsby kommun äger mark för olika ändamål. Mark som omfattas av detaljplanering
har i de flesta fall plan för utnyt~ande och skötsel. Mark utanför detaljplanen saknar i
regel sådana föreskrifter. Mark som inte utnyttjas för särskilt ändamål klassas efter tre
år som skogsmark. Kommunens skogar sköts av Skogssällskapet. Kommunens övriga
markinnehav sköts av tekniska avdelningen som inte har någon skötselplan på de
områden som ej har detaljplan eller annan skriftlig info. Detta innebär att skötsel blir
beroende på vem som är chef.
Ingemar Dahlström föreslår att kommunen gör skötsel- och användningsplan för den
mark som ligger utanför detaljplan och inte ännu är skogsmark. Vissa marker som
omfattas av statliga direktiv undantas. Planen ska vara rullande med åtgärder t.ex. vart
femte eller tionde år. Skogsmark inom tätorter=hyggesfri avverkning.
Medborgarförslaget i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Svar på medborgarförslag från Mats Ågren, 2013-11-20
Medborgarförslag av Ingemar Dahlström 2012-11-23

Justera[
~ ns signatur
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-12-02

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen har under 2013 tagit fram en "Grön Skogsbruksplan". Samtidigt har
kommunen anslutit sin skogsskötsel till FSC-certifiering. En utökad måldiskussion där
identifiering av intressegrupper för olika marktyper har hållits. Detta är ett led i det
arbete som pågår för framtagande av förslag på en policy för skogsbruket samt hur
"tätortsnära" markområden ska skötas. Arbetet pågår och ett förslag på policy
beräknas tas fram under 2014. Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom
Ingemar Dahlström

Justerar ns signatur

I

Utdragsbestyrkande
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TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
TORSBY KOMMUN.
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MEDBORGARFÖRSLAG.
Torsby kommun äger mark fdr olika ändamål.
Mark som omfattas av detaljplanering har i de flesta fall plan för utnyttjande ock skötsel.
Mark utanfdr detaljplanen saknar i regel sådana föreskrifter.
Mark som inte utnyttjas fdr särkilt ändamål klassas efter tre år som skogsmark.
Kommunens skogar sköts av Skogssällskapet. Kommunens övriga markinnehav sköts av tekniska
avdelningen som inte har någon skötselplan på de områden som ej har detaljplan eller annan
skriftlig info. Detta innebär att skötsel blir beroende på vem som är chef.
Mitt fdrslag är följande:
Kommunen gör skötsel och användningsplan fdr den mark som ligger utanfdr detaljplan och inte
ännu är skogsmark. Vissa marker som omfattas av statliga direktiv undantas .. Planen ska vara
rullande med åtgärder t.ex. vart femte eller tionde år. Skogsmark inom tätortel-hyggesfri
avverkning.
Ingemar Dahlsh'öm
Ransby Gullkroken
680 60 Sysslebäck
070/25 98 340

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

§ 187 Motion från Jörgen Nilsson (5) om
säkerhet för gående vid Valbergsgården i
Torsby
Dnr KST 2013/515

Sammanfattning av ärendet
Jörgen Nilsson har till Kommunfullmäktigesammanträdet 2013-09-23 lämnat in en
motion som lyder;
"Vid parkeringen på Valbergsgården finns en stor risk för kollisioner mellan skolbarn
och hem~änstens bilar. På grund av att gångvägen som går runt Valbergsgården
inhägnades för ny verksamhet, kom det att bli en genväg genom skogsparti som
kommer ut alldeles bakom hem~änstens bilar.
Det har hänt ett par incidenter med både barn men även vuxna som plötsligt står,
cyklat eller sprungit alldeles bakom bilarna. Särskilt på morgonen med dålig sikt och
sömniga hjärnor. Morgonen är också en tid då skolbarn/dagisbarn går/lämnas till
Holmesskolan/Skogsbacken.
Mitt yrkande till berörd ~änsteman får utreda om det är möjligt att bygga bort detta
med staket alternativt flytta hem~änstens parkering till den västra parkeringen vid
Valbergsgården" .

Handlingar i ärendet
Svar på motion av Mats Ågren, 2013-11-20
Motion av Jörgen Nilsson (S) 2013-09-23

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tekniska avdelningen utreder ärendet och har i nuläget kommit fram till att en flytt
av hem~änstens bilparkering inte är något alternativ, ej heller att genom fysiskt hinder
förhindra att man använder berörd genväg. För att få en hållbar långsiktig lösning
kommer hela h'afiksituationen ses över för detta område så det blir en säker skolväg.
2. Motionen anses bifallen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Motion säkerhet
Torsby kommun
Kommunstyrelsen

2013 =08- 2 1

Till

Fullmäktige i Torsby

Dnr................................... .

Säkerhet för gående!
Vid parkeringen på Valbergsgården finns en stor risk föl' kollisioner mellan skolbarn och
hemtjänstens bilar!

På grund av att gångvägen som går runt Valbergsgården inhägnades föl' en ny verksamhet!
Kom det till att bli en gen väg igenom skogsparti som kommer ut alldeles bakom hemtjänstens
bilar!
Det hal' hänt ett par incidenter med både barn men även vuxna plötsligt; står, cyklat, sprungit
alldeles bakom bilarna särskilt morgonen är det lurigt med dålig sikt å sömniga hjärnor.
Morgonen är ju också den tid då skol barn/dagis barn går/lämnas till holmesskolan/skogsbacken
Mitt Yrkande är att berörd tjänsteman får utreda om det är möjligt att bygga bort detta med
staket alternativt flytta hemtjänstens parkering till den västra parkeringen(på Valbergsgården)

Rinn 212
68592 Torsby

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

§ 188 Inriktningsbeslut för remissyttranden
rörande detaljplaner i Malung-Sälen +
delegeringsbeslut
Dnr KST 2013/771

Sammanfattning av ärendet
Malung-Sälen införde i september 2013 nya rutiner för mellankommunal samordning.
Samordningen handlar framförallt om påverkan av planer som kan medföra en
trafikökning i grannkommunerna. För Torsby kommuns del innebär detta att
detaljplaner som omfattar boendeanläggningar och där detaljplanen möjliggör en
ökning av bäddantalet med minst 50 bäddar översänds för remiss.
Med det ökande antalet remisser önskas ett inriktningsbeslut över vad Torsby
kommun anser om påverkan från en förväntad trafikökning till följd av utbyggnad i
Malung-Sälens kommun.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Jon Wiggh, 2013-11-06
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-11-11, § 169

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar till planarkitekten att företräda Torsby kommun i frågor
kring detaljplaner för Malung-Sälen.

Beslutet skickas till
Jon Wiggh
Johanna Lundkvist

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

§ 189 Granskning av kommunens hantering av
personbilar samt förekomsten av körjournaler
Dnr KST 2013/559

Sammanfattning av ärendet
Deloitte AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
kommunens hantering av personbilar (inklusive bussar) samt förekomsten av
kÖljournaler.
I rapporten sägs bl.a.:
1. Leasingbilsadministratörens syfte bör ses över.
2. Bäth·e samordning mellan fordonens nyt~andegrad och förvaltningarna efterlyses.
3. Det har blivit bäth·e kvalitet på körjournalerna hos de förvaltningar som tidigare inte
uppfyllde kraven.
4. Inom främst S*rneskolan måste förbättringar ske, med översyn från
förvaltningsledningen.
5. Vi ser mycket positivt på den interna kontroll som ekonomiavdelningen utför. Vad
gäller kommunens leasingbilar har den främst omfattat kÖljournaler. Inom området
effektiv administration och tydligt ansvar ser vi möjligheter att utöka den interna
kontrollen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått in svar på revisionsrapporten från
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, vilka läggs som bilaga till
paragrafen.

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2013-10-29, § 112
Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23, § 76
Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein, 2013-11-25

Uldragsbeslyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

Kommunstyrelsens beslut
1. Korrununstyrelsen har tagit del av revisorernas rapport och tackar för synpunkter
och rekorrunendationerna. En del förändringar har redan skett, bland annat håller
tekniska avdelningen på att testa elektroniska körjournaler. Dessutom pågår en
diskussion med vår egen arbetsmarknadsavdelning om att tillhandahålla service till
våra bilar. Även övriga framförda tankar och ideer korruner vi att utvärdera och ta
hänsyn till i vårt framtida arbete.
2. Korrununchef Thomas Stjerndorff får i uppdrag att tillsammans med
ekonomiavdelningen och rniljösamordnaren se över de policydokument som rör
korrununens hantering av leasingbilar.

Beslutet skickas till
Korrununfullmäktige för kännedom
Thomas Stjerndorff
Angela Birnstein
Korrununrevisorerna Kjell-Erik Mattsson och Ola Jansson

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 16

Socialnämnden
PROTOKOLL
2013-10-29

§ 112 Deloitte AB har genomfört en granskning
av kommunens hantering av personbilar samt
förekomsten av körjournaler
Dnr sac 2013/335

Sammanfattning av ärendet
Leasingbilar är en viktig stödprocess för socialnämndens verksamhet. Den geografiska
spridningen, lokaliseringen och nyttjandet är stor. Det formella ansvaret ligger
delegerat på första linjen, vilket medför en fördelning på många arbetsledare. Logistik
och planering. Förlängning av körsträckor i hemtjänsten är enbart i undantagsfall
misstag. Orsak står att finna i avveckling av hemtjänstgrupper Höljes, Likenäs och
Ambjörby. En annan orsak är effektivt utnyttjande av arbetstiden undantagsvis ibland
logistiskt ibland leder till längre körsträcka för en leasingbil. Moden för möjlig revision
av hemtjänstens körjournaler (körscheman) ska ses över med hänsyn till
revisionsrapport. Revisionsuppföljning går att göra i planeringsverktyget TES. De
upphandlade avtalsbilarna stfunmer inte fullt ut med verksamhetens behov av fordon
eller körsträcka. Utbyte av fordon under pågående leasing sker till viss, men begränsad
det inom förvaltningen. Det är önskvärt med en större samordning, gärna inom hela
kommunen. Det finns en plan på detta (AME/Gnistan) som inte har kunnat verkställas
på grund av att lokaler för ändamålet saknas.

Handlingar i ärendet
Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08, § 162.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lfunna ovanstående som svar till revisorerna.

Beslutet expedieras till
Deloitte AB
Kommunrevisorerna
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
01
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Utdragsbestyrkande
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sid 25

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL

2013-10-23

§ 76 Revisionsrapport efter genomförd
granskning av kommunens hantering av
personbilar (inkl. bussar) samt förekomsten av
körjournaler
Dnr BU 2013/301

Sammanfattning av ärendet
Deloitte AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
kommunens hantering av personbilar (inklusive bussar) samt förekomsten av
körjournaler.
Följande sammanfattande synpunkter och rekommendationer lämnas i rapporten:
Revisorerna föreslår att ~änsterna som kommunens avtalade leasingbilsadministratör
levererar ses över i syfte att de överensstämmer med kommunens behov.

>{-

Från intervjuer har framkommit att en bättre samordning avseende fordonens
nyttjandegrad mellan och inom de olika förvaltningarna bör ses över. I kommunens
regelverk har också uttryckts vikten av samordning för optimalt bilutnyt~ande.

>{-

* Utifrån nu genomförd granskning kan konstateras att på flera punkter har
förbättringar skett i jämförelse med tidigare granskning på området. Bland annat har
kvaliten på körjournalerna förbättrats hos de förvaltningar som tidigare inte uppfyllde
kraven.

* Inom främst Stjerneskolan ser revisorerna dock att förbättringar måste ske och att en
översyn görs av förvaltningsledningen.

* Revisorerna ser mycket positivt på den interna kontroll som ekonomiavdelningen
utför. Vad gäller kommunens leasingbilar har den främst omfattat körjournaler. Inom
området effektiv administration och tydligt ansvar ser revisorerna möjligheter att
utöka den interna kontrollen.

Torsby kommun

sid 26

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2013-10-23

§ 76 Revisionsrapport efter genomförd granskning av kommunens hantering av
personbilar (inkI. bussar) samt förekomsten av körjoumaler

Stjerneskolans rektor Ronnie Palmquist har åtgärdat skolans brister i hanteringen av
körjournaler, se bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2013-10-10 § 62
Tjänsteskrivelse av rektor Ronnie Palmquist
Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2013-10-16

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner hanteringen av ärendet och översänder bilaga till kommunens
revisorer.

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Rektor Ronnie Palmquist

(

Justerarens signatur
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Datum

2013-10-15

Stjerneskolan
Till
Alla anställda på Stjemeskolan

Information om riktlinjer och tillämpning av
regler vid användning av tjänstebilar.
En revision och granskning har genomförts av kommunens hantering av personbilar
(inklusive bussar) samt förekomsten av körjournaler. Granskningen omfattar fyra
huvudområden där all personal som någon gång använder tjänstebilar (personbilar
och bussar) framförallt berörs av två områden.
Dessa områden är:

Att granskafdrekomsten av uppfdljl1ing och intern konh·oll. Granskningen har genomförts
genom att ta del av uppföljning såsom nyttjandegrad, tankning, hantering i
redovisning (inköp, leasing mm)
Att granska att kö/jotlmaler används på ett tillfredsställande sätt. Granskningen har
genomförts genom stickprov av körjournaler för de olika förvaltningarna.

Regler och policys
Regler och policys för användandet av tjänstebilar finns på intranätet. Gå in under
"Bokning". Direkt ovanför rutorna med respektive förvaltnings bilar finns en länk som
heter Information om leasingbilar, körjournal, instruktioner m m. Två av
styrdokumenten är det varje anställds skyldighet att känna till och läsa igenom:
L

Leasingbilsinstruktion

2.

Regler för tjänsteresor med leasingbil

I styrdokumentet "Leasinbilsinstruktion" finns bland annat angivet under föraransvar

att:
Körjournal över all tjänstekörning skall föras.
Det är en skyldighet för den anställde att föra körjournal, förvaring av
körjournalen ska ske i avsedd pärm i bilen.
Privat användning av leasingbilen är under inga omständigheter tillåtet.
Leasingbilen ska ställas upp vid kontoret eller alman anvisad plats under semester,
sjukdom och vid annan frånvaro från arbetet

Ronnie Palmquist
rektor
Bes(Yrl.sadress

Fabriksgatan 3, Torsby

Torsby kommun
60. Stjerneskolan
68580 Torsby

0560-16302 direkt
070-331 6237 mobil
0560-160 00 växel
0560-163 26 fax

ronnle.palmqulst@torsby.se
sIJerneskolan@edu.torsby.se
bun@lorsby.se
www.torsby.se/sljerneskolan

Sida
1 (2)

Revisionens kritik mot Stjerneskolan
Vid revisionen har det framkommit brister, i vissa fall stora brister, kring hur
S~erneskolan följer reglerna vid användandet av tjänstebilar.
I revisionsrapporten står följande angående Stjemeskolan:

"På Stjemeskolan har körjotlmaler för bussar och personbilar granskats.
Såväl för bussar som för personbilar bör angivande av resvägett tydliggöras i
körjotlmalell. Även vad gäller uppgift om syftet med resan ser vi brister i vissa
avsemden.
För bussar kan vi notera att brister fi1lns vad gäller uppgifter om mätarställning såväl
vad gäller avsaknad av mätarställ1ti1tg som att överensstämmelse inte finits mellan
mätarställnings slut och nästa kömings start.
Uppgift om antal körda km saknas nästa1t genomgående för såväl personbilar som
bussar. För någon buss har vi också noterat att antalet km är orimligt i förhållande
till uppgiven resväg.
Avsemde uppgifter 0111 tanknittg och belopp ser vi brister för såväl personbilar som för
bussar i1t11ebärande att tankkvitto1t saknas i körjoumalen samt att någon av
llppgiftema "tattkat liter" eller "belopp" saknas.
Avsemde bussama kan sammantaget koltstateras att ordningm i körjotlmalema iute
är på en acceptable nivå. Vi ser här ett behov av e1t kOlttroll och översyn från
förvaltningsIe dningen."

Atgärder
All personal på Stjerneskolan sätter sig in i gällande styr dokument. (Se ovan)
All personal på S~erneskolan följer de regler och policys som gäller för användandet
av tjänstebilar.
I samråd med förvaltningsledningen kommer S*rneskolans internkontroll avseende
tjänstebilar att ses över.

Ronnie Palmquist
rektor

2
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

§ 190 Detaljbudget 2014
Dnr KST 2013/698

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef, Angela Birnstein informerar om detaljbudget 2014. Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden äskar för 2014; 330 tkr att finansiera tjänst miljösamordnare/energi och
klirnatrådgivare. Samhällsutskottet har vid sammanträde den 19 augusti ställt sig bakom
denna nya tjänst.
Finansiella mål
Förslag till finansiella nyckeltal presenteras
Långfristiga mål

•

Nettokostnadsandel bör 2015 uppgå till 97 %

•

Kommunens soliditet bör 2015 uppgå till 38 %

De långfristiga målen togs i kommunfullmäktige 2012-12-18, § 142.
Kortfristiga mål
•

Nettokostnadsandel skall 2014 uppgå till högst 99 %

•

Kommunens soliditet skall 2014 uppgå till minst 36 %

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

antagen KF

Förslag tillägg
enl KSAU

Förslag budget
2014 (inkl tillägg)

2013-06-24

2013-11-18

2013-11-18

Budget 2014
RESULTATBUDGETIPLAN

-1480

O

-1 480

Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg och räddningsnämnd
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

-135025
-234750

O

-135025
-234750

Summa driftnetto
Avskrivningar
Pensionsutbetaln ingar
Kap italkostnader
VERKSAMHETSNETTO
Skatteintäkter
Generella stb och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Finans iella intäkter
Finansiella kostnader
INTÄKTER
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

-670080
-34000
-25000
61000
-668080
454050
199 170
23500
6140
2000
-14500
670360
2280

Kommunfullmäktige

-278125
-18770

-330

-500
- 1430

-278125
-19100
-500
-1430

-330
-1200

O
3400
1 870
1 110
780
O
690
O
O
2580
4450

-670410
-35200
-25000
64400
-666 210
455160
199950
23500
6830
2000
-14500
672940
6730

N otering: Förväntad återbetalning av AFA-medel på 14 mkr som under 2013 kommer att avsättas
till fiberutbyggnad ingår in te i ovanstående budget for 2014.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-18, § 118

Uldragsbeslyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beviljas 330 000 sek för 2014 att finansiera
miljösamordnare/energi och klimatrådgivare.
2. Övriga nämnder och förvaltningar har anmält att man klarar sig inom beviljade ramar.
3. Resultatbudget/plan för 2014 lämnas enligt ovanstående förslag till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige för kännedom och beslut.
4. Finansiella mål för 2014 antas:
a) Nettokostnadsandel skall 2014 uppgå till högst 99 %.
b) Kommunens soliditet skall 2014 uppgå till minst 36 %.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-12-02

§ 191 Ändring av taxa för livsmedelskontroll
Dnr KST 2013/696

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2006 har den årliga avgift som företagarna betalar för livsmedelskontroll
baserats på en riskklassificering av verksamheterna. En verksamhet där t. ex. mer
känsliga livsmedel hanteras innebär en större risk för konsumenten. Denna
verksamhet skall då få fler kontrolltimmar och dänned betala en högre avgift.
Klassificeringen genomförs med stöd av vägledning från Livsmedelsverket.
Vägledningen reviderades under 2011 och resultatet blev en mindre schablonmässig
tilldelning av kontrolltid och en mer rättvis avgiftssättning. Generellt sett innebar detta
att de flesta avgifterna sänktes.
Ett förslag till omklassificeringar togs fram av miljö-, bygg-och räddningsnämnden och
kommunfullmäktige antog den nya taxan att gälla from 2012.
Utvärdering: Eter första året har nu under innevarande år effekterna av den nya taxan
utvärderats. Livsmedelsverket har också genom den revison som länsstyrelsen
genomför betonat kravet om kostnadstäckning för kontrollverksamheten. En
noggrannare beräkning av timavgiften med hjälp av ett beräkningsunderlag framtaget
av Sveriges kommuner och Landsting har genomförts. Detta har gett en tydligare bild
av vilken total kontrolltid som krävs och vilka kostnader kontrollen medför. Ökade
lönekoshlader mm har också påverkat resultatet.
SKLs modell visar att timavgiften bör höjas från nuvarande 850 till 1 000 kronor. En
tirnavgift i den storleksordningen förekommer i andra kommuner i landet och i flera
andra kommuner i Värmland.
En beräkning av timavgiften för både livsmedelskontrollen och tillsynen enligt miljö
balken har också genomförts enligt en annan modell som SKL tillhandahåller. Denna
beräkning ger också resultatet 1 000 kronor i tirnavgift. Ett argument för den föreslagna
ändringen är även behovet av samordning av kontorets avgifter. Kostnaderna för en
timmes handläggning inom de olika arbetsområdena torde inte skilja sig på något
väsentligt sätt.
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Konsekvenser av förslaget: Konsekvenserna för verksamhetsutövarna aven sådan
höjning av timavgiften innebär ökade avgifter men avgiften hamnar i de flesta fall
återigen på ungefär de nivåer som gällde före ändringen 2012.
De största verksamheterna, t ex reA Toria och centralköket Bergåsen får givetvis en i
kronor räknat märkbar höjning men torde kunna bära den kostnaden. De minsta verk
samheterna, t ex små butiker eller hembygdskafeer får också samma procentuella höj
ning men då avgiften är den lägsta möjliga -f.n. 850 -blir höjningen till 1 000 kronor
knappast särskilt kännbar.
Konsekvenserna för nämnden innebär att livsmedelskontrollen bättre uppfyller de
krav om kostnadstäckning mm som ställs genom lagstiftningen och som kontrolleras
genom länsstyrelsens revisioner.
Övriga föreslagna ändringar: Efter synpunkter från länsstyrelsens revison föreslås att
§ 12 i nuvarande lydelse av taxan tas bort. Förändringen har ingen praktisk betydelse
för arbetet. Enligt.§ 16, som reglerar den s.k. exh'a offentlig kontrollen -uppföljning
efter konstaterade brister -ingår inte kostnaden för eventuella resor i samband med
besöket varför även restiden ska räknas med vid debitering.
Följande tillägg föreslås: Vid beräkning av restiden skall dessa resor utgå från det
kontor som ger kortast resväg.
Bakgrund: De avgifter som kontrollmyndigheterna skall ta ut är dels årlig
kontrollavgift för livsmedelskontrollen dels avgifter för uppföljning s.k. extra offentlig
kontroll och dels avgifter för registrering av livsmedelsanläggningar. De årliga
konh'ollavgifternas stor-lek skall motsvara full kostnadstäckning, det innebär att taxan
skall täcka alla kostnader för livsmedelskontrollen.
Principen om full kostnadstäckning innebär dock inte att all verksamhet som kon
trollmyndigheten utför skall avgiftsfinansieras. Kontrollmyndigheterna skall även ge
nom rådgivning, information och på annat sätt skall underlätta för den enskilde före
tagaren att fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningen.
Denna del av verksamheten ingår inte i kontrollen och skall inte heller finansieras med
avgifter (12 § livsmedelslagen). Avgifterna skall täcka kostnaderna för löner, utrym
men, verktyg, utrustning, utbildning, resor, och andra tillhörande kostnader samt
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kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.

Tilnavgiften ligger till grund för den årliga kontrollavgiften. Ett företags årliga kon
trollavgift baseras på det antal kontrolltimrnar som klassningen ger multiplicerat med
tilnavgiften.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, § 154

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Taxan uppdateras enligt ovanstående förslag.
2. Avgiften för registrering sätts till 750 kr.
3. Avgiften för offentlig kontroll sätts till 1 000 kr per timme konh·olltid.
4. Avgiften för extra offentlig konh'oll sätts till 750 kr/timme.
5. Den tidigare taxan antagen av fullmäktige § 2011-12-20, § 152 upphör att gälla då
den nya taxan träder i kraft from 2014.
6. Livsmedelsföretagare skall informeras på lämpligt sätt om bakgrunden till änd
ringen av taxan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 192 Ändring av taxa inom miljöbalkens
område
Dnr KST 2013/695

Sammanfattning av ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens taxa för tillsyn enligt miljöbalken ändrades
senast inför årsskiftet 2011. Timavgiften justerades då upp från 700 till 750 kronor.
Timavgiften behöver nu revideras p.g.a. ökade lönekostnader och allmänna
kostnadsökningar. Taxans grundbelopp, timavgiften, föreslås ändras från 750 till 1000
kronor.
Timavgiften har beräknades med stöd av Sveriges kommuner och landstings
beräkningsunderlag för timavgift. SKL tillhandahåller två modeller för
timavgiftsberäkning - en modell speciellt avsett för livsmedelskontrollen och en mer
allmän för både livsmedelskontroll och tillsyn enligt miljöbalken.
Även för taxan för livsmedelskontroll har ett förslag tagits fram som innebär en
höjning av timavgiften från 850 till 1000 kronor. En timavgift i den storleksordningen
förekommer i andra komllmner i landet men är mer ovanlig än timavgiften för
livsmedelskontroll. Enligt detta förslag kommer dock inte de faktiska avgifterna att
ligga på en onormalt hög nivå p.g.a. föreslagna justeringar av den s.k. timfaktorn.
Ett argument för den föreslagna ändringen är även behovet av samordning av
kontorets avgifter. Kostnaderna för en timmes handläggning inom de olika
tillsynsområdena torde inte skilja sig på något väsentligt sätt.
Taxan behöver även revideras p .g.a. ändringar genom den nya
miljöprövningsförordningen vad avser de olika verksamheternas kodbeteckningar.
Dessa ändringar påverkar dock inte avgifterna.
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.
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Principen att förorenaren skall betala ligger till grund för ekonomiska
ställningstaganden 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
innebär service och rådgivning till kommunmedborgare och företag. Dessutom krävs
insatser för ett mer långsiktig miljöarbete bl.a. i samarbete med andra kommuner,
länsstyrelsen o.s.v.
Nuvarande och den föreslagna taxan baseras på en timavgift som multipliceras för att
beräkna årsavgifter.
Konsekvenser av förslaget: Ambitionen är att justeringarna inte skall ändra de årliga
tillsynsavgifterna mer än marginellt.
För att uppnå detta föreslås att den s.k. timfaktorn justeras ner i många fall. För de
högsta avgifterna - t ex fiskodlingen och större kommunala reningsverk -justeras
timfaktorn ner så att den årliga avgiften blir i princip den samma.
Argumenten för en sådan justering av timfaktorn är att företagens egenkontroll under
de senaste åren har blivit bättre och att miljö- och byggkontorets personal också, efter
en mer regelbunden tillsyn, har fått en bättre kunskap om verksamheterna.
För kommunens verksamheter som t ex avlopps- eller vatten verk eller skolor kan
någon avgift komma att ökas medan andra sänks. Totalt sett innebär inte förslaget mer
än möjligen marginella kostnadsökningar för de berörda förvaltningarna.
Några få verksamheter som har en låg timfaktor - 2 h - t ex lantbruk,
avloppsanläggningar vid stugbyar eller mellanlagring av farligt avfall får enligt
förslaget en höjning från 1500 till 2000 kronor. Om en verksamhet har årlig avgift bör
inte timfaktorn vara lägre än 2. Detta innebär en ambition att genomföra en
tillsynsinsats vart tredje år. Ett fåtal mindre infiltrationsanläggningar bör ha timavgift.
Avgiften, och tillsynsinsatserna för bensinstationer som även har någon annan
verksamhet som tvätthall och/eller verkstad bör höjas från nuvarande timfaktor 2 till 3.

Juster rens signatur
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Avgifterna för tillstånds och anmälningsärenden - t.ex. avloppstillstånd och anmälan
av värmepumpar kommer att höjas med ca 17% med detta förslag. Ett tillstånd för
inrättande aven avloppsanläggning kommer att höjas från 2250 till 3000 kronor och att
anmäla en värmepump höjs från 750 till 1000 kronor. Detta är avgifter som ändå är
lägre än i många andra kommuner.
Konsekvenserna föl' tillsynsmyndigheten miljö-, bygg- och räddningsnämnden innebär
att miljöbalkstillsynen bättre uppfyller de krav om kostnadstäckning som ställs genom
lagstiftningen och som skall kontrolleras genom länsstyrelsens revisioner.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg och räddningsnärnnden 2013-10-24, § 155

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxan ändras enligt ovanstående förslag.
2. Timavgiften sätts till 1000 kr.
3. Den tidigare taxan antagen av fullmäktige 2010-11-30, § 127 upphör att gälla då den
nya h-ädel' i kraft from 2014.

Beslutet skickas till
Kormnunfullmäktige
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§ 193 Timtaxa inom plan- och bygglagens
område
Dnr KST 2013/694

Sammanfattning av ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens miljö- och byggkontor handlägger bygglov och
planärenden enligt plan- och bygglagen. För timdebitering inom detta område behövs
en av nämnden och fullmäktige antagen taxa.
Bakgrund: Då taxor ska beslutas i kommunfullmäktige förutsätts miljö-, bygg- och
räddningsnämnden redovisa ett förslag till timtaxor för den handläggning och de
tjänster som miljö c ,och byggkontoret tillhandahåller.
För bygglovshantering finns en av fullmäktige antagen taxa enligt SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting). Denna taxa justeras automatiskt mot prisbasbeloppet den
1 januari valje år.
(I taxan ingår också en faktor som sätts genom beslut i kommunfullmäktige. För närvarande
gäller faktorn 0,8 vilket är den lägsta nivån. Högsta nivå är 1,2. I miljö-, bygg- och
räddningsnämndens budget for 2015 kommer faktorn attforeslås höjas till 0,9).

De beräkningar som gjorts för att ta fram rimliga tlinpriser inom miljöbalkens och
livsmedelslagens områden har resulterat i timtaxor som också kan tillämpas inom
plan- och byggområdet. Lönenivåerna är jämförbara. Föreslagna timarvoden ligger på
en nivå som motsvarar normaltkonsultarvode. Kommunen undviker därmed att bli
prisledande.
I samband med udda ärenden där taxan inte självklart kan tillämpas kan debitering
mot timavgift bli aktuell. Detta är inte vanligt förekommande.
Vid upprättande av detaljplan med kommunens tjänstemän som planförfattare tas en
momsbelagd avgift ut respektive vid handläggning av detaljplaner tas en
handläggningsavgift ut mot timtaxa men då utan moms.
(Noteras att stadsarkitekten till kommunsttJrelsens samhällsutskott 2013-09-04 inlämnat ett
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fdrslag till taxa också for den kopiering som ingår i handläggning av bygglovs- och
planärendenJ.
Tidigare beslut: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2011-04-28 om ny taxa
enligt plan- och bygglagstiftningen. Taxan förutsattes gälla från och med 2011-06-01.
Beslutet expedierades till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-16 i enlighet med förslaget och överlämnade
taxeförslaget till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-31 att tidigare taxor för planer och bygglov
upphävs från och med den nya taxans införande och att ny taxa antas för miljö-, bygg
och räddningsnämndens ansvarsområden i tillämpliga delar enligt nya plan- och
bygglagen (SFS 2011:900) med tillhörande förordningar i enlighet med Sveriges
Kommuner och Landstings "Plan- och bygglovtaxa 2011". Taxan kompletteras med de
förslag till kompletteringar som angavs av miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Taxan ska gälla från och med 2011-07-01.

Handlingar i ärendet
Milj-, bygg och räddningsnämnden 2013-10-24, § 156

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Timtaxa för planförfattare och handläggare av planer sätts till 1 000 kronor.
2. Timtaxa för byggnadsinspektör sätts till 1 000 kronor.
3. Timtaxa administratör (förvaltningssekreterare) sätts till 750 kronor.
4. Tidigare tillämpade motsvarande timtaxor inom plan- och bygglagens område
utgår.
5. Angivna taxor tillämpas från och med 1 januari 2014.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 194 Maxtaxa inom barnomsorgen 2014
Dnr KST 2013/825

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
oförändrade avgifter inom barnomsorgen.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-23, § 63

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Maxtaxa för barn i förskoleverksamhet:
Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1260 kr/månad.
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad.
Barn 3; 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad.
Barn 4: Ingen avgift.

2. Maxavgift för barn i skolbarnomsorg:
Barn 1: 2 % av inkomsten doxk högst 840 kr/månad.
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad.
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad.
Barn 4: Ingen avgift.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 195 Maxtaxa angående förlängd
skolbarnomsorg för de barn som beviljats den
insatsen enligt lag om stöd och sevice till vissa
funktionshindrade 9 § punkt 7.
Dnr KST 2013/826

Sammanfattning av ärendet
Tidigare har barn-och utbildningsnämnden varit huvudman för kommunens
barnomsorg men från 2012-01-01 är även socialnämnden huvudman för en del av
skolbarnomsorgen. Socialnämnden ansvarar för verksamheten för de barn som efter
beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har rätt till
skolbarnomsorg även efter tolv års ålder, så kallad korttidstillsyn. Maxtaxan inom
barnomsorgen innefattar även den förlängda skolbarnomsorgen för de barn som
beviljats den insatsen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9 §
punk 7.

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2013-10-29, § 108

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att reglerna om maxtaxa inom
barnomsorgen även ska innefatta den förlängda skolbarnomsorgen för de barn som
beviljats den insatsen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9 §
punkt 7.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 196 Mål och vision 2020
Dnr KST 2011/146

Sammanfattning av ärendet
Mål och visioner har tagits fram hos de olika nämnderna inom Torsby kommun. De
olika nämnderna har presenterat sina planer och kommunstyrelsen anser att det skett
en positiv utveckling i arbetet med mål och vision. Kommunstyrelsen poängterar också
att det är viktigt med uppföljning i den här typen av ärenden.

Handlingar i ärendet
Mål och vision barn- och utbildningsnämnden
Mål och vision socialnämnden
Mål och vision överförmyndarnämnden
Mål och vision miljö-, bygg och räddning
Mål och vision kommunchef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslagen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 197 Revidering av
ekonomistyrningsdokument i Torsby kommun
2014
Dnr KST 2013/774

Sammanfattning av ärendet
I dokumentet Regler och principer för ekonomistyrning i Torsby kommun 2014 sker
redaktionella ändringar av text.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 105
Ekonomistyrningsdokument Torsby kommun 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Regler och principer för ekonomistyrning i Torsby kommun 2014 överlämnas till
kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 198 Finanspolicy
Dnr KST 2013/816

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har uppdaterat Torsby kommuns finanspolicy enligt bilaga.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 105
Finanspolicy

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Finanspolicyn överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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1.

Finanspolicyns syfte

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksarnheten inom
Torsby kommun skall bedrivas. Med Hnansverksamhet avses likviditetsförvaltning och
finansiering.
De kommunala företagen inom kommunkoncernen skall fastställa en Hnanspolicy
enligt de ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive företag.
Syftet med denna finanspolicy är att:
• Fastställa finansverksamheten mål
• Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksarnheten skall organiseras
• Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som
förekommer innansverksamheten
• Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av
nnansverksarnheten

Finansverksamhetens mål

2.

Finansverksamhetens mål är att:
• Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt
• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader
• Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll

Organisation och ansvarsfördelning

3.

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respelctige
komnllillstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kOffiffiunfullmälctige till
kommunstyrelsen franlgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av
beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat framgår av kommunstyrelsens
delegeringsfölteclming.

3.1

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige skall minst en gång årligen fatta beslut om:
• Finanspolicy med eventuella revideringar
• Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande
budgetår
• Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår
• Beloppsramar för kommunens omsättning av lån lmder kommande budgetår
• Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens företag under kommande
budgetår
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• Beloppsramar och villkor för bOl'gen till kommunens företag lmder kommande
budgetår
• Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar
• Tillåtna former och godkända motparter vid upplåning
• Tillåtna derivatinstmment och godkända motparter

3.2

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen skall:
• Minst en gång per år, eller vid behov, lämna förslag till komnmnfullmäktige om
revideringar av konununens finanspolicy
• Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säl(erställer en god
intern kontroll och att reglerna i konununens finanspolicy efterlevs

Likviditetsförvaltning

4.

Tillgängliga likvida medel definieras som:
• Kassa och bank
• Ej utnyttjade kreditlöften
• Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar

4.1

Betalningsberedskap

Konununen skall ha tillgångax i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap
om minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel som motsvarar en
betalningsberedskap om minst 60 betalningsdagar.
Likviditetsöverskott som inte är tillfällig - utöver den likviditet som erfordras för att
upprätthålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amOl'tera
kommunens låJ.1.eskuld.

4.2

Koncernkonto

Kommunen och de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden skall
samordnas i ett gemensamt koncemkontosystem. Förvaltningen av kontosystemet sker
hos kommunens finansförvaltning som därmed också förvaltar koncernens likviditet.

4.3

Utlåning till kommunens företag

Utlåning till kommlmens företag grundar sig på de ramar och villl(or som
kommunfullmäl,tige beslutat.

4.4

Förvaltning av kortfristig likviditet

Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna
instrument (bilaga 1) och i godkända motparter (bilaga 2). Placerade medel skall
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kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. All
likviditetsförvaltning skall med tanke på koncernkontosystemet ske hos
kommunens finansförvaltning.

5.

Finansiering

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kontolaediter och långfristig
upplåning i form av ramar föl' nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla föl'
det kommande budgetåret.
Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing skall fattas av kommmuullmäl<tige.
Godkända former föl' upplåning framgår av bilaga 3 och godkända motparter enligt
bilaga 4

5.1

Målsättning

Den övergripande målsättningen föl' kommunens skuldförvaltning är att:
• Säkerställa kommunens betahungsförmåga på kort och lång sikt
• Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader

5.2

Riskhantering

5.2.1

Refinansieringsrisk

För att minska finansieringsrisken skall kapitalbindningen i låneportföljen spridas över
tid enligt nedanstående normportfölj .

Kapitalbindning

< 1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

Maximalt

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Minimalt

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5.2.2

Ränterisk

Föl' att begränsa ränterisken skallräntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid
enligt nedanstående normportfölj.
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5.2.3

Valutarisk

Placering och upplåning i arman valuta än svenska kronor är inte tillåten.
Betalningsflöden i utländsk valuta skall kurssäkras om de uppgår till ett motvärde
motsvarande minst 1 mkr.

5.3

Derivat

Godkända derivatinstrument (bilaga 5) med godkända motparter (bilaga 6) får
användas i samban.d med upplåning under förutsättning att:
• Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer med
löptiden på räntededvatet.
• Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen överensstärnmer
med räntebindningsdagar på räntederivatet.
• Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas,
normalt 3 månaders Stibor.

6.

Rapportering

Kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och ru:sbokslut lämna en rapport
till kommunfullmäktige avseende kommunens Hnansverksamhet. Rapporten skall
innehålla följande uppgifter:
• Aktuelllikviditetssituation
• Placeringsportföljens volym, instrument och motparter
• Skuldportföljens volym, insh'ument och motparter
• Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen
• Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen
• Skuldportföljens genomsnittliga räntesats
• Skuldportföljens derivat fördelat på instrlunent och motparter
• Konununens borgensåtagan.de fördelade på respektive motpart
• Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler
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Bilaga 1

Godkända instrument placeringar
För placering av kortfristig överlikviditet är följande instrument tillåtna:
•
•

Räntebärande värdepapper
Bankinlåning
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Bilaga 2

Godkända instrument upplåning
För upplåning av kOl'tnistig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna:
•
•

Checkkredit
Reverslån
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Bilaga 3

Godkända motparter placeringar
För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända:

•
•
•

•
•
•

•
•

Svenska staten
Kommuninvest
Svenska kommuner
Hel- eller delägda företag
Danske Bank
Handelsbanken
Nordea
SEB
Swedbank
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Bilaga 4
Godkända motparter upplåning
För upplåning är följande motparter godkända:

•

Kommurunvest
Handelsbanken
Nordea

•
•
• SEB
• Swedbank
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Bilaga 5
Godkända derivat
Derivat kan användas i affärsverksamheten föl' att minimera risker och/eller justera
räntebindningen i portföljen. Alla derivat skall vara kopplade till en underliggande
placering/upplåning. Transaktioner får endast ske mecL i förväg, godkända motparter.
Följande ränte- och valutaderivat är godkända:
•
•
•
•
•
•

Ränteswap
FRA (Forward Rate Agreement)
Räntetak
Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv)
Valutaswap
Valutatennm

Kommunen/företaget har inte rätt att ställa ut optioner.
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Bilaga 6
Godkända motparter derivat
Följande svenska affärsbanker är godkända motparter för dedvath'ansaktioner:

• Danske Bank
• Handelsbanken

•

Nordea

• SEB

•

Swedbank

För att kmma ingå avtal om räntederivat krävs att ett underliggande ISDA-avtal, som
reglerar de övergripande avtalsvillkoren träffats med den aktuella motparten,
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Kommunstyrelsen
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§ 199 Reglemente för internkontroll
Dnr KST 2013/815

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har uppdaterat Torsby kommuns reglemente för interkontroll
enligt bilaga.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 105
Reglemente för interkontroll

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglementet för internkontroll överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Uldragsbeslyrkande

Datum

Antal sidor

2013-11-11
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I detta reglemente definieras vad som menas med internkontroll av ekonomiska
transaktioner och vilket ansvar de olika nämnderna och styrelserna har.
Attestförfarandet är en del av den ekonomiska internkontrollen.
Reglementet kompletteras med anvisn:ingar som fastställs av kommunstyrelsen. Det
tillkommer på varje nämnd och styrelse att utforma sin internkontroll inom ramen för
detta reglemente och de anvisn:ingar kommlmstyrelsen utfärdar.

§ 1 Omfattning och ansvar
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna
transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kOlllimmen ålagts eller åtagit sig att
förvalta eller förmedla.
Nämnd eller styrelse ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde
och för att bestämmelserna i detta reglemente ialdtas.

§ 2 Syftet med intern kontroll
Med intern kontroll menas alla rutiner som syftar till att
. främja effektiviteten så att kOlllinunens resurser används i enlighet
med fattade beslut

•

säkerställa en rättvisande redovisning

•

trygga tillgångarna och förhindra att kommlmen får exh·a kostnader
på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel

•

trygga den anställdes möjlighet till korrekt ekonomih811tering

•

säl<erställa att bestämmelser och överenskommelser följs

§ 3 Attestering
Tr811saktioner skall attesteras innan de bokförs. Följande typer av attester kan
förekomma i kommunen.

•
•
•

•

beslutsattest - kont-roll mot lmderlag/beställning/beslut och villkor
mottagnings attest - kontroll mot leverans/prestation
granslmingsattest - kontroll mot uträlming
behörighets attest - kontroll av behörighet
(används endast inom ramen för internkontrollen)

Valje nämnd/styrelse kompletterar med övriga kontroller som man finner pål<allat.
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Valje nämnd utser befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller ersätta
attestant. Nämnd eller styrelse kan delegera till förvaltningschef att utse namngivna
personer till beslutsattestanter, mottagningsattestanter och granskningsattestanter
:inom funktioner som tilldelats attesträtt av nämnd.
Attestmomentet får :inte utföras av den som själv skall betala till kommunen och där ta
emot transaktionen eller själv ta emot en betaln:ing fräri kommunen. Detta gäller även
om betaln:ingsmottagare eller betalare är attestantens make, förälder, barn, sambo,
syskon eller annan närstående. Attestmomentet får heller inte utföras på egen
transaktion som avser löneförmån, mobiltelefon etc.
Varje nämnd/styrelse svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckn:ing över
utsedda attestanter.
Attestanter är Val' för sig ansvariga för sina respektive åtgärder.
Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar för tillämpn:ingen av detta reglemente.

§ 4 Kontering
Föl' att kunna uppvisa en rättvisande bokföring är det av yttersta vild att kontering av
samtliga intäkter och kostnader är rätt. Med en felvisande bokföring som grund kan
felal<tiga beslut om kommunens framtid komma att fattas.
I ekonomistyrning och verksamhetsstyrning arbetar vi bland annat med o1il<a
nyckeltal. Om bokföringen är fel blir nyckeltalen fel. Med fel nyckeltal firms risken att
verksamhetsstyrningen får fel fokus.
Det är en plikt för varje nämnd/styrelse att även ha rutiner föl' :internkontroll av
konteringen.

§ 5 Handkassor
I kOIDIDlmens verksamheter finns det i ett flertal handkassor. Hantering av kontanta
medel innebär alltid en risk för felhantering. Fel kan ske genom exempelvis
felräkningar eller att ett inköp :inte redovisas med kvitto.
Torsby kommun har som mål att avveckla samtliga kontantkassOl'. Detta :inte bara för
att säkra medelshanteringen. Det är också på grund aven ökad risk föl' rån när
samhället blir mer och mer kontantlöst.
För de som tills vidare hanteral' en handkassa gäller att den som är ansvarig föl'
handkassan skall i första hand skaffa kontanta medel med hjälp av ett inköpskort. All
avräl<ning görs därefter mot leverantörsfal<tura en gång per månad.
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I många av våra verksamheter förekommer dagliga in- och utbetalningar med
registrering på remsa i kassaapparat. Ominte dagrapport upprättas dagligen, måste
dock pengarna räknas och verifieras med notering och attestering i anteckningsbok
som skall finnas tillgänglig för kassapersonalen. V mj e kontantkassa skall varje dag
räknas och noteras med attest i bok om innestående medel även på förvaltningar där
ingen maskinell hantering förekommer.

§ 6 Ekonomiavdelningen
Utöver respektive nämnd/styrelses internkontroll av kontering har
ekonomiavdelningen rätt att genom stickprovskontroller undersöka riktigheten i
konteringen i samtliga nämnder och styrelser.
Ekonomiavdelningen skall även kunna göra stickprovskontroller av attesteringen i
kommunens samtliga fÖl'valtningm·.

§ 7 Kontokort/betalkort
Betalkort är ett av de betalningsmedel som kommunen kan använda sig av. I första
hand skall kommunen sträva efter att betalningar sker med falctura från leverantörer
som underlag.
Betalk0l1et ersätter inte, utan utgör ett komplement, till kommunens
betalningsrutiner !
Beslut om tilldelning av betalkort
- F örtro~ndevald eller kommunchef beslutar kommunstyrelsens ordförande
- För kommunstyrelsens ordförande beslutar kommunstyrelsens vice ordförande
- För verksamhetschefbeslutar kommunchef
- För övriga anställda beslutar verksamhetschef
Korten rekvireras och distribueras via ekonomiavdelningen.
](reditgräns
F ör vmje betallcoli skall beslutas om en nivå för det maxbelopp som kOliet kan
användas för per månad samt om en belopps gräns per inköpstillfålle. Beslut om
kreditgräns skall tas av samma befattningshavare som beslutat om tilldelnIDg av
kortet.
Användningsområde
KOliet får endast användas för inköp för kommunens rälming. Privata köp är inte
tillåtna. BetalkOliet kan för vissa befattningshavare få användas för kontantuttag.
Detta skall framgå av ansökningsblanketten.
Ansvar
Kortet är personligt och får bara användas av kOliinnehavaren. Detta innebär att
innehavaren av betalkortet är personligt ansvarig för detta. KOliet är en
värdehandling och skall förvaras på ett betryggande sätt. Eventuell kod skall

5

förvaras separat skilt från kOltet. Vid en förlust av kortet skall kortinnehavaren
omedelbart anmäla detta till utfårdande betalkOltsföretag. I övrigt skall
beta1kmtsinnehavaren följa de regler som betalkOltsföretaget utfårdar.
Vid anställnings upphörande eller vid förändrade arbetsuppgifter skall kOliet
återlämnas utan dröjsmål.
KOliet kan återkallas om kOltilmehavare använt kOliet ovarsamt, felaktigt eller inte
följt fastställda regler. Detta avgörs av den befattningshavare som beviljat
tilldelningen.
Respektive förvaltning och ekonomiavdelningen skall ha en förteckning över
betalkOlt och kOltinnehavare. FÖlieclcningen skall revideras vid förändringar.

Redovisning
Fakturans inköp skall verifieras med följesedel, kvitto etc. som inskannas och
bifogas den elektroniska fakturan. Vid kostnader för representation, extem eller
intem, skall ändamål och deltagare anges under fliken"Antec1rningar" i Våli
fakturahandläggningssystem IoF. Utan denna information kan inte fakturan betalas
pga. inlagd spärr.
Vid avsalmad av kvitto kontaktas kortföretaget och kopia av kvitto begärs.
KOltinnehavaren kan i am1at fall göras personligen ansvarig.

§ 8 Bensinkort
Hanteringen av bensinkort sker i första hand via autoplan. Detaljer kring dessa och hur
de skall hanteras fran'lgår av särskild upprättade instruktioner.

§ 9 Tillgång till och betalningar via
internetbank
Internetbankens behörighetssystem adminish'eras av våra utsedda
behörighetsadminish'atörer. Dessa lägger upp behörigheterna för övriga användare.
Därvid är att beakta:
• att man alltid har två eller fler behörighets administratörer i förening som
godkänner förändringar i behörighetssystemet
• att alla betalningar godkänns av två personer i förening från olika datorer
• att det finns beloppsgränser inlagda per användare
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Anvisningar och kommentarer till Reglemente för internkontroll av
ekonomiska transaktioner enligt § 3 sista stycket i samma reglemente

§ § 1 och 2
Bokföringslagen fastslår att bokföringen skall ske på ett sätt som överensstämmer med
god redovisningssed och att kraven på bokföringen bland lllmat innefattar att upprätta
en tilh'äcklig kontroll. Detta fÖlUtsätter en god internkontroll.
Reglementet omfattar alla ekonomiska transaktioner.
Reglementet gäller utöver kommunens nämnder och styrelser även för tillfälliga och
permanenta beredningar och konmutteer som disponerar anslag.
Den exalda tillämpningen på olika typer av transaktioner får valje nämnd eller styrelse
avgöra. Det beror på vilken typ av transaktion det är och hur arbetsfördelning och
lUtiner är utformade.
Reglementet umehåller miniminivån för den U1.terna kontrollen. Det tillkommer på
vmje nämnd och styrelse att därutöver utforma och utföra den interna kontrollen
utifrån sina behov och fÖlUtsättningm·.
Den interna kontrollen bör utformas med hänsyn till väsentlighet och risk
Den interna kontrollen innefattar både administrativ kontroll och
redovisningskontr·oll.

§ 3 Attestering
Beslutsattest utgör kärnlll1. i kontrollen. Här kontrolleras att en bestälh'Ung har skett, att
ett beslut har fattats smnt att villl<:oren stämmer med det som överenskommits, till
exempel att betalnulgsvillkol'en stämmer med dem som skall gälla i korrummen.
I beslutsattesten ligger också ansvaret för att budgetrnedel films och att rätt konto
belastas. När medlen är förbrukade upphör attesträtten!
Beslutsattesten följer på ett naturligt sätt delegationsordningen.
Mottagningsattesten innebär att attestanten intygar att kommunen fysiskt har
tillgodogjorts det som beställts.
Granskningsattesten avser den matematiska kontrollen som innebär att falcturan är rätt
uträknad, att rätt moms är debiterad smnt att eventuella fakhl1'erings- och
expeditionsavgifter är påförda endast enligt överenskommelse.
Kontroll att faldurlll1. är rätt summerad kan ske till exempel genom stickprov. Vmje
nänmd/styrelse fastställer egna regler för detta.
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Behörighetsattest innebär kontroll mot att rätt attestant skrivit under och används
endast inom ramen för internkontrollen.
Nänmden/styrelsen behöver inte utse personer för alla attestmoment. Det räcker med
att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Övriga kontrollmoment blir en
naturlig konsekvens av arbetsorganisationen. Exempelvis är det naturligt att den som
rent fysiskt tar emot en vara också bekräftar detta med en mottagnings attest.
Nänmden bör få till stånd en sådan fördelning av attestanter i kontrollkedjan att
samma person :inte både beställer och utför alla konh·ollmoment. Sådant får
förekomma endast i undantagsfall där det råder mycket speciella förhållanden.
Förteckning över attestanter skall hållas alctuell och finnas tillgänglig för
ekonomiavdehungen och revisorerna. Förändringar görs löpande vid byte av personal
och en hel översyn görs v8.lje år.
Förteckningen skall ange vilket eller vilka konton som avses, vem som är
beslutsattestant samt namnteckningsprov. I regel följer förteckningen detaljbudgeten.
För beslutsattestant gäller att hela namnet skall skrivas, :inte enbart signatur. V8.lje
nänmd svarm för att upprätthålla en alctuell förteckning över utsedda attestanter.
Denna förvaras hos resp. nämnd eller förvaltning.
Att attestera är en bekräftelse på ril<tigheten i ett agerande eller ett beslut och ingen
egen beslutsfunktion.

Konsekvenser för ekonomihanteringen
Ekonomiavdehungen går från konh-oll till verkställighet.
All material skall vma kontrollerat och kl8.l't för utbetalning.
Ekonomiavde1nin~en skall

endast utföra transalctioner där respektive nämnd fullföljt
sina kontrollmoment. Almars skickas handlingen tillbalea för komplettering.

Det som återstår för ekonomiavdelningen förutom själva utbetalningen är
likviditetsplanering och likviditetskontroll. EkonomiavdehUngen kan hejda en
utbetahung på grund av likviditetsproblem.

Elektroniska fakturor
Elektronisk handel skap8.l· nya förutsäthling8.l· för hur kontroll av fakturor ska
utformas.
Med8.l·betarna tilldelas åtkomst till reSUl'ser och information beroende på vilka
arbetsuppgifter och budgetansvar de hm i organisationen.
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I den pappersbaserade världen har vi vant oss vid att kontrollema d v s attestering och
kontering skall komma i en viss ordning; mottagning/granskning och därefter
beslutsattest. I ett IT-baserat system kan detta många gånger ske i en annan ordning
beroende på förutsättningaxna.
Häl' görs attest med elektronisk signatur som är knuten till en attestant och som gör
det möjligt att identifiera undertecknaren.
Man kan med detta system också lägga in div. olika kontroller som .ex. beloppsgräns
för resp. attestant och per dokument. Givetvis alltid i kombination med det fastställda
attestreglementet. I regel styrs dock attestantens rättigheter genom budgetansvaret.
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§ 200 Förslag till reviderad förbundsordning
för Fryksdalens samordningsförbund
Dnr KST 2013/634

Sammanfattning av ärendet
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 underlätta
för individen att närma sig arbetsmarknaden genom att undanröja hinder.
Verkställande ~änsteman har på uppdrag av styrelsen tagit fram ett förslag till
reviderad förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund. Förslaget har
granskats av sakkunnig revisor på Deloitte. Fryksdalens samordningsförbunds styrelse
har godkänt den reviderade förbundsordningen och har beslutat att medlemmarna ska
få yttra sig i ärendet.
I Huvuddrag innebär detta att antalet ledamöter och ersättare i styrelsen blir sex,
istället för fyra och att kommuner och landsting får utse gemensamma revisorer.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 108

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den reviderade förbundsordningen för Fryksdalens samordningsförbund godkänns.
2. Kommunstyrelsen väljer ledamot och ersättare,

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen i januari

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

§ 201 Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension
(AKAP-KL)
Dnr KST 2013/783

Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har träffat överenskommelse om ett nytt
pensionsavtal med arbetstagarorganisationerna inom den kommunala och
landstingskommunala verksamheten.
Det nya avtalet innebär att pensionsavgiften kommer att vara avgiftsbestämd. Parterna
anser att det nya avtalet är ett nytt modernt avtal som är anpassat efter dagens
förutsättningar och, det förenklar även en rörlighet både på och inom
arbetsmarknaden. Det nya avtalet innebär samtidigt att det blir betydligt enklare att
beräkna framtida pensionskostnader. Det nya avtalet gäller för personer födda 1986
och senare.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2013-11-20
Cirkulär 13:55 överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP
KL)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar det frarnförhandlade avtalet samt de för primärkommunala
verksamheterna framförhandlade bilagorna.

Beslutet skickas till
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 202 Samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratoritekniska industrin
Dnr KST 2013/761

Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har överlämnat en rekommendation om
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin.
SKL har beslutat:
•

att godkänna överenskommelse om sarnverkansregler mellan Sveriges
Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish
Medtech och Swedish Labtech,

•

att rekommendera landsting, regioner och kommuner att för sin del anta
överenskommelsen, samt

•

att informera landsting, regioner och kommuner om den träffade
överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso
och sjukvården, läkemedelsindush'in, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.

Bakgrund: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med
Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny
gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin. Denna ersätter tidigare överenskomna regler om
samverkan som förbundet haft separat med respektive branschorganisation. Den nya
överenskonunelsen föreslås gälla från och med den 1 januari 2014.

Utdragsbestyrkande
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2013-12-02

Handlingar i ärendet
SKL Beslut nr 7, 2013-11-15

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar överenskommelsen om samverkansregler mellan Sveriges
Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och
Swedish Labtech.

Beslutet skickas till
Sveriges kommuner och landsting
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 203 Kommunalrådets arvode
Dnr KST 2013/776

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2002-09-26 § 72 att principen för nivån på
kommunalrådets heltids arvode från och med år 2004 ska motsvara ett genomsnitt av
chefsgruppens löneutveckling inklusive kommunchefens lön under året.
Chefslönema för 2013 gav ett utfall på 3,2 % i höjning, nuvarande arvodesnivå är 45175
krl månad. Beräknad ökning föreslås till 1445 krl månad.
Kommunalrådets clTvode från och med 2014-01-01 föreslås uppgå till 46 620 krl månad.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2013-10-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 110

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunalrådets arvode uppgår från och med 2014-01-01 till 46 620 krl månad.
2. HR-avdelningen får i uppdrag att se över arvodesreglementet inför mandatperioden
2015 - 2018. I uppdraget skall det ingå att se över kommunalrådets arvode.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 204 Arvode till förtroendevalda
Dnr KST 2013/777

Sammanfattning av ärendet
Det är föreslaget att korrununalrådets arvode skall höjas till 46 620 kr/månad från och
med 2014-01-01 enligt av fullmäktige beslutade princip.
Förh'oendevaldas arvoden föreslås som följd av detta höjas enligt nedanstående
förslag.
Uppdrag

Arvode/månad 2014

Arvode/månad 2013

Korrununstyrelsens ordf

46620

45175

Korrununstyrelsens v. ordf

18650 (40%)

18070 (40%)

Socialnämndens ordf

6990 (15%)

6780 (15%)

Socialnämndens v. ordf

3730 (8%)

3615 (8%)

Socialnämndens au ordf

3730 (8%)

3615 (8%)

Barn- och utbildnings
nämndens ordf

6060 (13%)

5875 (13%)

Barn- och utbildnings
nämndens v. ordf

2800 (6%)

2710 (6%)

Barn- och utbildnings
nämndens au ordf

2800 (6%)

2710 (6%)

Miljö-, bygg- o räddnings
nämndens ordf

4660 (10%)

4520 (10%)

Miljö-, bygg- o räddnings
nämndens v ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Arbetsutskottets ordf KS
Samhällsutskottets ordf KS

Justera ens signatur
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Kommunfullmäktiges ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Överförrnyndarnämndens
ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Torsby Bostäders AB ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Fritid i Nordvärmlands ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Torsby Flygplats AB ordf

2330 (5%)

2260 (5%)

Revisor i kommunen

1400 (3%)

1355 (3%)

Valnämndens ordf (årsarvode)

5000

5000

Valnämndens ordf vid
valår (årsarvode)

10000

10000

Utöver månadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode.
Kommunstyrelsens ordförande uppbär inga ytterligare arvoden utöver
kommunalrådslönen.
Om socialnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/ hon
årsarvode även för detta uppdrag. Är barn- och utbildningsnämndens ordförande
också ordförande i arbetsutskottet får han/ hon även arvode för detta uppdrag.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar mm ersätts enligt samma regler
som gäller för ledamot.
Timarvode för inställelsetimmer är 170 kr och 109 kr för påföljande timmar.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 110

ns signatur
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Arvode till de förh·oendevalda fastställs enligt ovan.
2. Följande arvodeshöjningar föreslås för de kommunala bolagen:
(Beslut om arvoden for bolagen tas på respektive bolags årsstämma).
Uppdrag
Torsby Bostäder ordf
Fritid i Nordvärrnland ordf
Torsby Flygplats AB ordf

Arvode/månad 2014

Arvode/månad 2013

2330 (5%)

2260 (5%)

2330 (5%)
2330 (5%)

2260 (5%)
2260 (5%)

Beslutet skickas till
HR-avdelningen

Utdragsbestyrkande
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sid 48

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
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§ 206 Svar på medborgarförslag om TES
planering för samtliga anställda inom Torsby
kommun
Dnr KST 2012/662

Sammanfattning av ärendet
Det har till Kommunfullmäktige i Torsby kommun överlämnats ett medborgarförslag
från Maria Linusson.
"Inför TES-planering för samtliga anställda inom Torsby kommun".
Bakgrund: All personal anställd inom hem~änsten i Torsby kommun använder TES.
Undertecknad förstår ej varför endast hem~änstpersonal, och ej övriga
kommunanställda, skall ha detta system?
Varför TES för alla anställda?
TES är ett system som detaljplanerar arbetstagarens insatser, minut för minut, valje
arbetspass. Alla utförda insatser registreras via mobiltelefoner och en bluetooth-dosa
som sitter i hemmen där insatserna utförs. Om avvikelser förekommer finns koder att
registrera detta med. All arbetstid äl' således minutiöst granskad och planerad för att
optimera ny~andet av arbetskraften och för att minimera "luft" under ett arbetspass.
Dokumentationen sägs också vara en garanti för att utlovade insatser faktiskt blir
utförda, - till anhöriga.
Sammanfattning; Undertecknad ser det som en självklarhet att samtliga
kommunanställda omfattas av samma dokumentationssystem med samma regler. Idag
ser undertecknad att hem~änstpersonalen säl'behandlas inom Torsby kommun, i
jämförelse med alla andra kommunanställda.
Alla kommunanställda, oavsett vilka arbetsuppgifter denne har, kan göra ett
dagsschema. Alla kan skriva avvikelser från dags-scheman. Alla kan granskas utifrån
TES-dokumentation. Det som behövs är en dator och en mobiltelefon. Bluetooth-dosor,
ej nödvändiga överallt. Det viktigaste är planeringen, och förmodad tidsåtgång till

Justerarens signatur
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valje utförd insats, samt avvikelserapportering. Detta för att kunna utvärdera alla
anställdas insatser.
Det borde ligga stort intresse, ur ekonomiskt perspektiv, och ur jämställdhets
hänseende att från kommunledningens sida korrigera nuvarande olikheter för
kommunanställda inom samma kommun, Torsby kommun. I dagsläget anser
undertecknad att hem~änstpersonalen särbehandlas inom Torsby kommun eftersom
alla anställda ej omfattas av samma mätverktyg och utvär~ering.
Ställ dig du, som läser medborgarförslaget frågan: Vilken annan grupp anställda
granskas och ifrågasätts samt bedöms ej kunna ta individuellt ansvar för ett
dagsprogram, - förutom hem~änstens personal? Och, - varför?
Hantering av medborgarförslaget: TES är ett verktyg som är framtaget och anpassat
för hem~änsten som ett kvalitetssäkringssystem. Syftet med systemet är att på ett
digitalt sätt kunna säkerställa och planera beviljade insatser inom social~änstlagen
samt hälso- och sjukvårdslagens område i den kommunala verksamheten. Systemet
skall garantera så att den enskilde vård- och omsorgstagaren får det stöd och den
omsorg som denne är beviljad utifrån aktuell lagstiftning.
Att införa TES för samtliga anställda i kommunen skulle medföra stora
utvecklingskostnader för Torsby kommun då systemet helt är inriktat mot vård- och
omsorgsverksamhet. Det är inte realistiskt att Torsby kommun skulle bära
utvecklingskostnader för att utveckla TES i syftet kunna användas i alla kommunala
verksamheter. Vidare så har inte andra kommunala verksamheter samma
dokumentationskrav som finns inom socialförvaltningens verksamheter. Dock
använder sig de flesta verksamheter av någon fonn av planeringsverktyg för både
kortsiktig såväl som långsiktig planering.
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.
Medborgarförslaget i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 115
Medborgarförslag av Maria Linusson 2012-12-04

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens beslut
1. TES är ett kvalitetsuppföljningssystem inom vård- och omsorg som skall säkerställa
att den enskilde omsorgstagaren får de insatser som denne är beviljad. Det är inte
realistiskt att Torsby kommun skall bära utvecklingskostnaderna för att TES skall
anpassas till och kunna användas i alla kommunala verksamheter.
2. Medborgarförslaget avslås.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Maria Linusson
Johanna Lundkvist

Utdragsbestyrkande

Insänt av;
Maria Linusson
Värnäsmon 18,
68051, Stöllet
maria.linusson®gmail.com
0563-811 15, 073-09 811 15

Stöllet 2012-12-04

•

I
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Ärende; Medborgarförslag
Förslag; Inför TES-planering för samtliga anställda inom
Torsby kommun.
Bakgrund; All personal anställd inom hemtjänsten i Torsby
kommun använder TES. Undertecknad förstår ej varför
endast hemtjänst-personal, och ej övriga kommun
anställda, skall ha detta system?
Varför TES för alla anställda?
TES är ett system som detalj -planerar arbetstagarens
insatser, minut för minut, varje arbetspass. Alla utförda
insatser registreras via mobiltelefoner och en bluetooth
dosa som sitter i hemmen där insatserna utförs.Om
avvikelser förekommer finns koder att registrera detta
med.All arbetstid är således minutiöst granskad och
planerad för att optimera nyttjandet av arbetskraften och
för att minimera "luft" under ett arbetspass.
Dokumentationen sägs också vara en garanti för ·att
utlovade insatser faktiskt blir utförda, - till anhöriga.

Sammanfattning; Undertecknad ser det som en självklarhet
att samtliga kommunanställda omfattas av samma
dokumentationssystem med samma regler. Idag ser
undertecknad att hemtjänst-personalen särbehandlas inom
Torsby kommun, i jämförelse med alla andra
kommunanställda.
Alla, - kommunanställda , oavsett vilka arbetsuppgifter
denne har, - kan göra ett dags-schema. Alla kan skriva
avvikelser från dags-scheman.Alla kan granskas utifrån
TES-dokumentation. Det som behövs är en dator och en
mobiltelefon. Bluetooth-dosor, ej nödvändiga överallt.
Det viktigaste är planeringen, och förmodad tidsåtgång till
varje utförd insats, samt avvikelserapporteringen . Detta för
att kunna utvärdera alla anställdas insatser.
Det borde ligga stort intresse, ur ekonomiskt perspektiv,
och ur jämställdhetshänseende att från
kommunledningens sida korrigera nuvarande olikheter för
kommunanställda inom samma kommun, Torsby kommun.
I dagsläget anser undertecknad att hemtjänst-personalen
särbehandlas inom Torsby kommun eftersom alla anställda
ej omfattas av samma mätverktyg och utvärdering.
Ställ dig du, som läser medborgarförslaget frågan:
-Vilken annan grupp anställda granskas och ifrågasätts
samt bedöms ej kunna ta individuellt ansvar för ett dags
program, - förutom hemtjänstens personal? Och, - varför?
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§ 207 Svar på medborgarförslag angående
rovdj ursfrågan
Dnr KST 2013/297

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige från Olle Persson som
handlar om att "Torsby kommun tar aktiv ställning i rovdjursfrågan" .
Medborgarförslaget handlar om den minskande rovdjursstanunen i Norra Värmland
och de konsekvenser som det medför. Olle Persson vill att:
•

att Torsby kommun tar aktiv ställning i rovdjursfrågan

•

att Torsby kommun lever upp till det som skrivs i översiktsplan om jakt och
utveckling av jaktturism.

•

att Torsby kommun verkar för att rovdjursförvaltningen flyttas från
bevarandeorganisationer och Bryssel till lokal nivå.

•

att Torsby kommun tar beslut som stöttar oss som vill minimera
rovdjurshycket i kommunen.

Hantering av ärendet: Frågan om att kommtmen skall ta en aktiv ställning i
rovdjursfrågan är ingen kommunal fråga utan en fråga för staten. Rovdjursfrågor
regleras i lag fastställd av riksdagen och administreras av länsstyrelserna och
Naturvårdsverket. Förvaltningsdomstolen i Falun har hösten 2010 upphävt ett beslut
fattat i Nordanstigs kommuns kommunfullmäktige där beslutet var en vargfri
kommun. Förvaltningsdomstolen upphävde beslutet eftersom vargfrågan är en statlig
angelägenhet som kommunen inte får besluta om. Regering och riksdag har den 21
oktober 2009 beslutat om en ny rovdjursförvaltning. Som ett led i detta fattade
regeringen den 10 december samma år ett beslut om att inrätta regionala
vil tförv al tningsdelegationer
Beslutet innebär att de regionala rovdjursgrupperna och viltvårdsnämnderna upphört
och ersatts av viltförvaltningsdelegationer (VFD). Dessa VFD ska på regional nivå
samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och

Utdragsbestyrkande
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rovdjursfrågor som:
•

Viltförvaltningen i länet

•

Skötsel av älgstammen och i förekommande fall också för skötsel av hjort- och
vildsvins stammarna

•

Licensjakt och skyddsjakt inom länet

•

Bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)

•

Godkänna Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn
och lodjur i länet

•

Godkänna Länsstyrelsens förslag på den inriktning för förekomsten av varg
och järv i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre
rovdjursförvaltningsOlmådena

•

Godkänna Länsstyrelsens förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet
som länsstyrelsen ska ta fram

VFD:s representation styrs av förordning om ändring (2009:1475) i förordning
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion enligt nedan:
Landshövdingen är ordförande i delegationen
Fem ledamöter som är politiska företrädare, dessa utses efter förslag av landstinget
En ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och
som utses av polismyndigheten i länet
En ledamot för jakt och viltvård
En ledamot för naturvård
En ledamot för friluftsliv
En ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
En ledamot för lokalt näringsliv och turism
En ledamot för skogsnäringen
En ledamot för yrkesfisket
En ledamot för fäbodbruket
De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag
av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

Utdragsbestyrkande
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Ledamöter och ersättare utses för fyra år och skall vara folkbokförda i länet. Den nya
förordningen h'ädde i kraft den 1 februari 2010.
Kommunen har tidigare (ks 2006-01-16 § 3, samt ks 2012-11-05 § 134) behandlat
ärenden om reglering av vargstammen.
Vad det gäller de politiska diskussioner som förekommer avseende bland annat
rovdjursfrågan, sker dessa inom respektive parti och inte inom kommunen som
organisation.
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.
Medborgarförslaget i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 113
Medborgarförslag av Olle Persson 2013-04-12

Kommunstyrelsens beslut
1. Enligt konununallagen kapitelS § 45 får en kommun inte handlägga ärenden som
inte faller inom kommunens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning.
2. Medborgarförslaget avslås då det ligger utanför den kommunala kompetensen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Johanna Lundkvist
Olle Persson
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Torsby kommun
Kommunalfullmäktige
68500 Torsby

MEOBORGARFÖRSLAG
Ifebruari 2011 antog fullmäktige den nya översiktsplanen för Torsby kommun. Bland många
mål och visioner nämns jakt som en aktivitet med utveddingspotential. Som läget ser ut idag
i Norra Ny så går utvecklingen åt motsatt håll. Ca. 1/3-del av jägarna har försvunnit på en 10
- 15 års period. Det är de utifrån kommande jägarna som skulle komma och spendera
pengar som uteblir. Bifogar en tabell av utvecklingen.
Norra Värmland hade en gång världens tätaste älgstam tillsammans med Jämtland. För stor
för att skogsbruket skulle klara av betestrycket. I dag är läget annorlunda. Nu relaterar jag till
förhållanden som jag känner till, nämligen hur det ser ut i Norra Ny. Den 23 februari gjorde vi
en flyginventering av älgstammen på ca. 20.000 ha. Det är markerna som ingår i Norra Ny
älgskötselområde. Den dagen fanns ca. 121 djur med en uppräkning av 30 %. Det ger ett
snitt på 5,7 djur/l000 ha. Det finns naturligtvis felmarginal i denna siffra. För att ha jaktbar

stam i rovdjursområden säger experter att vinterstammen bör vara större än 6 djur;lOOO
ha.
Torsby kommun är ett av de områden i Sverige som har största totala rovdjurstrycket,
förmodligen har vi det allra största. Alla de stora rovdjuren finns på plats, björn, varg, lo och
järv. I och med järvens etablering märks en minskning av bestånden för skogsfågel och hare,
säger länsstyrelsens viltspårare Per Larsson. Att lon håller rådjuren i schack det vet vi. Att
björn och varg tär på älgstammen det vet vi också.
De 250 jägarna som inte längre kommer motsvarar ett pengatapp på ca. 2,6 miljoner kr.
(siffror frnmtagna efter samtal med näringslivsstrateg Hans Nilsson). Detta gäller enbart
älgjakt. Efter hösten 2012 kommer tappet att bli ännu större på älgjägare. Småviltjakten har
jag ingen samlad bild över. Vet bara att den bara är en bråkdel av vad den en gång var.
Köttvärdetför de älgar som rovdjuren tuggar i sig i Norra Ny (ca. 70.000 ha) är runt 1 miljon.
Alltså i ungefär 3,6 miljoner som årligen tappas i Norra Ny vad gäller älgjakt. Den siffran kan

också omvandlas till arbetstillfällen om man önskar. Till detta kommer värdet av den i stort
sett obefintliga småviltsjakten och de svärmätbara sociala värdena. Det finns flera negativa

aspekter. men de som är intresserade känner till dom och de andra blir bara trötta. Något
positivt känner jag inte till.
Norra Ny är ca. 1/6 -del av Torsby kommuns yta.
Med denna skrivelse vill vi.
att Torsby kommun tar aktiv ställning i rovdjursfrågan
att Torsby kommun lever upp till det som skrivs i översiktplan om jakt och utveckling av
jaktturism.
att Torsby kommun verkar för att rovdjursförvaltningen flyttas från bevarandeorganisationer
och Bryssel, till lokal nivå.
att Torsby kommun tar beslut som stöttar oss som vill minimera rovdjurstrycket i
kommunen.

f1el~c:ir~L
Olle Persson
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Utvecklingen i älgjaktiagen i Norra Ny JVK.
De senaste 10 - 15 åren fram till idag.
JAKTlAG

ljusnäs
Björby
Björkenäs
ljusnästorp
Stönet
Ennarbol - Åstrand
Gravol
Osebol
Värnäs, övre
Fastnäs
Kårebol
Elindebol
Backa
$ödraTorp
Nedre Värnäs
Ambjörby
Månäs
Munkebol
Näsberget
SUMMA

ANTAL förr

ANTAL nu

Minskning

%

38

20
10
10

53

31
35
35
31
76

18
24
14
17
46
42
18
15
33
27
23
27
28
27
30
45

46

34
24
26
56
65
32
60

33

9

10
23
14
45
O

29
42
35
18
35
44

75
O

17

39

10
4

30
13

7
8

1
31

20
23
3
41

42

4

9

31
22

22
8

9

29

14

64

752.

506

2.46

33

44
33

Minskning med ca. 250 personer.
Branschpraxis i turistbranschen för vad en "turist" omsätter per dygn med boende
mat, transport och aktivitet är 1500 kr
Anta att alla 250 var här j 7 dagar. Det torde vara ett realistiskt genomsnitt, ej för högt

250 st x 1500 kr x 7 dgr ger smått otroliga 2.625.000 kr
Älgarna som vargarna tuggar i sig är enl. uppgift 1- 3 per 1000 ha. Norra Ny JVK är ca. 70000 ha.
Grovt räknat kan det röra sig om 150 älgar.
150 älgar x 80 kg = 12000 kg. x 75 Ikr = 900.000 kr
Norra Ny berörs idag av 6 vargrevir, och varje vargrevir tar mellan 120 - 150 älgar årligen enligt forskarna.
TIll detta ska läggas det som björnar tar.

3.3.4

Aottfärder, Kanoting, Golf,
FrHidsfiske och Jakt

l

Flottfårder bedrivs med färdigbyggda flottar
samt timmerflottar. Båda dessa nyttjar
Klarälven på en sträcka :mellan Branäs och
Edebäck (Hagfors kommun). Flottfärdema är
en fortsatt stark del av kommunens
aklivitetsprofil.

Klarälven - från Höljes till Edebäck
(Hagfors kommun)

-

Röjdån - mellan Torsby och Östmark

-

Rottnan - från norska gränsen i norr till
Kymmendammen i söder.

st;;".. tillgänglighet.

)
Rekommendationer
Fiskekort samordnas - turistfiskekort
för hela kommunen
(15 fiskevårdsområden).

Populära kanotleder är:

-

Mål
Flottfärder, Kanoting, Golf, Fritidsfiske
och Jakt ska produktutvecklas och ges

Ett större utbud av guidade fiskepaket
och kommersiella fiskeaktiviteter
erbjuds.

Kanotaktivifetema kan kompletteras med
kajakuthyming och motsvarande paketutbud.

3.3.5

Golfbana finns i Oleby :fyra km öster om
Tormy samhälle. Banan har nio hål och 12
utsIagsplatser. Planer finns på att utöka banan
till 12 hål.

Motorsport

Inom Torsby kommun:finns fyra
anläggningar för motorsport. Intresset för
rallycross och motorsport i allmänhet är stort
bland invånarna i Torroy kommun.

I Torsby kommun finns 15 fiskevårdoområden
som erbjuder fiske i ett stort antal sjöar och
strömmande vatten.. Den kommersiella
exp~oen av fisket är hittills mycket
begränsad och turistfiske i större omfattning
rorekommer endast: i KlaräIven, på sträckan
mellan Höljes ochSysslebäck..

VM) kan locka upp till 30 000 besökare.

Jakt av olika slag har en stark lokal

Endurobana (motorcykelsport) har nyligen
anlagts öster om Kälksjön nära Torsby tätort

förankring.. med många utövare. Ur turistisk
synvinkel är verksamheten begränsad, med
ett fåtal kommersiella förm~aar.

Planer finns för utveckling
och breddnino_
o av
verksamheten i Ostmark.

Den största an1ä~oen ärmotorsportbanan
i Höljes där olika arrangemang (t ex rallycross

Anläggningar för bilsport finns också i
Östmark ochAmbjörby .

M;en utveckling av jaktturism har potential.
Jaktturism är en verksamhet som inte är
sfuskilt väderkänslig och bedrivs framför allt
från september till februari och kan utvecklas
ytterligare. Kommunens jaktfonner anses som
mycket exklusiva av utländska älg- och
fågeljägare. Jaktturister sover, äter, handlar
och bedriver annan kringverbamhet som
tillför kapital till kommuneu. AI1tså aven
jaktturismen slår tillbaka och påverkar
samhället positivt..

Rekonunendationer
Kommunen ser positivt på
motorsporten och stödjer
verksamheten genom att bI.a. delta
aktivt i större arrangemang.

rUTDRAG UR ÖVERSIKTSPlAN
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Bilaga till medborgarförslag

KONTAKTUPPGIFTER
OUePersson

Olabacken4

68051 Stöllet
0563-81364. 070-8254364

olabacken@telia.com

Göran Nordqvist

H.jjusl!lästoitp

68051 Stöllet
0S6~2078.070S815231

lillhem2@hotmail.oom

Håkan Svartvik
I!ll1mmansgården Wimäs

68051 Stöllet
0563-81354.070-5752759
hakan.svartvik@edu.torsby.se
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§ 208 Svar på medborgarförslag 
Rovdjursstammarna i landet samt i Torsby
kommun
Dnr KST 2013/233

Sammanfattning av ärendet
Det har till Kommunfullmäktige i Torsby kommun överlämnats ett medborgarförslag
från Eva Forsgren.
Motionen i korthet: "Torsby kommuns intäkter består till största delen av
skatteintäkter från invånarna dessutom intäkter i form av olika avgifter och taxor samt
ett antal olika statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika ~änster som
kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna. Vi kommuninnevånare delges olika
svåra beslut i form av neddragningar och nedläggningar av de kommunala åtaganden
och service på grund av kommunens rådande ekonomiska möjligheter. I dag finns eller
berörs kommunen av minst 13 varg revir, vilket utgör minst ca 130 vargar.
Regeringens förslag på antal vargar i hela landet ska vara 150 st. Varför har ni inte
reagerat?
Man kan idag också sätta ett värde på den oro som, bland annat, var fjärde vuxen
svensk känner för att röra sig i skog och mark där det finns stora rovdjur. Vi vet även
att jaktturismen i landet omsätter cirka 1500 gånger mer än rovdjursturismen. Täta
rovdjursstammar leder till minskade intäkter och färre arbetstillfällen. Var ligger de
förlorade inkomsterna på jaktturism i Torsby kommun? Tamdjurens betesmarker
måste också förses med rovdjursavvisande stängsel. Viltskadecenter har räknat ut
prislappen för det. Att stängsla hälften av våra fårbesättningar i landet kostar 600
miljoner och då avväljer inte stängslen alla angrepp. Vill vi stängsla alla våra
fårbesättningar med rovdjursavvisande stängsel landar kostnaden på en dryg miljard.
Fårbesättningar slaktas ut och markerna förbuskas eller ersätts med tyngre djur som i
vissa områden kan ge markskador. Förutom bortfallet av intäkter och ökande
kostnader påverkas naturligtvis även fastighetsvärdena av den ökande
rovdjursförekomsten. Summerar man kostnaderna av ovan nämnda effekter för
vargreviren i Torsby kommun så gör kommunen en förlust på emellan 40 - 80 miljoner
och då är långt ifrån alla förluster inberäknade.

Utdragsbestyrkande
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Vi vill att kommunen gör en konsekvensanalys av de socio-ekonomiska kostnaderna
som kommunen har p g av den förtätning av vargreviren som fortgår i kommunen. Vi
vill att kommuninnevånarna inte ska behöva mötas av fler kommunstyrda
neddragningar, nedläggningar m.m. innan medborgarna har fått tagit del av
genomförd konsekvensanalys, det brådskar. Vi vill att kommunen med sin
konsekvensanalys kan påvisa den stora ekonomiska förlust som drabbat kommunen
på grund av närvaro av den mängd vargrevir som finns inom kommunen och begär ett
skadestånd av Naturvårdsverket i paritet med förlusten. Vi vill att kommunen
skyndsamt begär skyddsjakt på flertalet vargrevir i kommunen."
Hantering av ärendet: Frågor som rör rovdjursstammar och viltvård är inga
kommunala frågor utan skall hanteras av staten. Rovdjurs- och viltvårdsfrågor regleras
i lag fastställd av riksdagen och administreras av länsstyrelserna och
Naturvårdsverket.
Förvaltningsdomstolen i Falun har hösten 2010 upphävt ett beslut fattat i Nordanstigs
kommuns kommunfullmäktige där beslutet var en vargfri kommun.
Förvaltningsdomstolen upphävde beslutet eftersom vargfrågan är en statlig
angelägenhet som kommunen inte får besluta om. Regering och riksdag har den 21
oktober 2009 beslutat om en ny rovdjursförvaltning. Som ett led i detta fattade
regeringen den 10 december samma år ett beslut om att inrätta regionala
viltförvaltningsdelegationer.
Beslutet innebär att de regionala rovdjurs grupperna och viltvårdsnämnderna upphört
och ersatts av viltförvaltningsdelegationer (VFD). Dessa VFD ska på regional nivå
samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och
rovdjursfrågor som:
• Viltförvaltningen i länet
• Skötsel av älgstammen och i förekommande fall också för skötsel av hjort- och
vildsvinsstammarna
• Licensjakt och skyddsjakt inom länet
• Bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och

Utdragsbestyrkande
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lodjur i länet
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på den inriktning för förekomsten av varg och järv
i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som
länsstyrelsen ska ta fram
VFD:s representation styrs av förordning om ändring (2009:1475) i förordning
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion enligt nedan:
Landshövdingen är ordförande i delegationen
Fem ledamöter som är politiska företrädare, dessa utses efter förslag av landstinget
En ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och
som utses av polismyndigheten i länet
En ledamot för jakt och viltvård
En ledamot för naturvård
En ledamot för friluftsliv
En ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
En ledamot för lokalt näringsliv och turism
En ledamot för skogsnäringen
En ledamot för yrkesfisket
En ledamot för fäbodbruket
De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag
av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.
Ledamöter och ersättare utses för fyra år och skall vara folkbokförda i länet. Den nya
förordningen trädde i kraft den 1 februari 2010.
Kommunen har tidigare (ks 2006-01-16 § 3, samt ks 2012-11-05 § 134) behandlat
ärenden om reglering av vargstammen.
Vad det gäller de politiska diskussioner som förekommer avseende bland annat
rovdjursfrågan, sker dessa inom respektive parti och inte inom kommunen som
organisa tion.
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.
Medborgarförslaget i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.

Justerarens signatur

tt
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Handlingar i ärendet
Konununstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12, § 114
Medborgarförslag av Eva Forsgren 2013-03-26

Kommunstyrelsens beslut
1. Enligt konununallagen kapitelS § 4S får en konunun inte handlägga ärenden som
inte faller inom korrununens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning.
2. Medborgarförslaget avvisas då det ligger utanför den konuntmala kompetensen.

Beslutet skickas till
Korrununfullmäktige
Johanna Lundkvist
Eva Forsgren

Utdragsbestyrkande

Till! Torsby kommun
Kommunfullmäktige

Rovdjursstammarna ökar i landet samt i Torsby kommun och därmed stiger kostnaderna!

Ärende: Har kommunen gjort en konsekvensanalys av de socio-ekonomiska kostnaderna som
kommunen har p g av den förtätning av vargreviren som fortgår i kommunen?

Torsby kommuns intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna dessutom
intäkter i form av olika avgifter och taxor samt ett antal olika statsbidrag. Tillsammans ska
intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.
Vi kommuninnevånare delges olika svåra beslut i form av neddragningar och nedläggningar av de
kommunala åtaganden och service på grund av kommunens rådande ekonomiska möjligheter.
I dag finns eller berörs kommunen av minst 13 varg revir, vilket utgör minst ca 130 vargar.
Regeringens förslag på antal vargar i hela landet ska vara 150 st. Varför har ni inte reagerat?
Svårfångade kostnader är markägarnas minskade intäkter för jaktarrenden. I ett vargrevir
beräknar man att kostnaderna uppgår till minskade jaktarrenden mellan 1 och 4 miljoner. Torsby
kommun har 13 st revir d v s en utebliven inkomst på 13 till 52 miljoner.
Det jaktbara viltet har stora värden i form av kött och rekreation. En älg värderas till cirka 16000
kronor och ett rådjur är värt ungefär 6500 kronor (enligt SLU:s beräkningar). Då vi vet ganska exakt
hur många rovdjur vi har i landet och hur mycket de äter kan man enkelt räkna ut det uteblivna
jaktvärdet på de bytesdjur som rovdjuren konsumerar. Det blir lite drygt 600 miljoner per år.

I Torsby kommun äter vargarna älg för (13 revir X 130 dödare älgar/revir X 16 000:- =) 27 miljoner.
Man kan idag också sätta ett värde på den oro som, bland annat, var fjärde vuxen svensk känner för
att röra sig i skog och mark där det finns stora rovdjur. Vi vet även att jaktturismen i landet omsätter
cirka 1500 gånger mer än rovdjursturismen. Täta rovdjursstammar leder till minskade intäkter och
färre arbetstillfällen. Var ligger de förlorade inkomsterna på jaktturism i Torsby kommun?
Tamdjurens betesmarker måste också förses med rovdjursavvisande stängsel. Viltskadecenter har
räknat ut prislappen för det. Att stängsla hälften av våra fårbesättningar i landet kostar 600 miljoner
och då avvärjer inte stängslen alla angrepp.
Vill vi stängsla alla våra fårbesättningar med rovdjursavvisande stängsel landar kostnaden på en dryg
miljard. Detta är inte en engångskostnad. Staketen måste bytas ut med jämna mellanrum och
underhållas flera gånger per år. I Värmland tar länsstyrelsens pengar slut snabbt för
rovdjursavvisande stängsel. De djurhållare som ansöker om stängsel möts av långtgående
pappersexercis och sedan kanske ett nej. ~årbesättningar slaktas ut och markerna förbuskas eller
ersätts med tyngre djur som i vissa områden kan ge markskador.
Förutom bortfallet av intäkter och ökande kostnader påverkas naturligtvis även fastighetsvärdena av
den ökande rovdjursförekomsten. I Värmland, Örebro och Dalarna län, som till stora delar är täckta
av vargrevir sjunker fastighetsvärdena enligt seB. Orsakerna till detta kan kanske inte helt tillskrivas

rovdjursförekomsten, men det är onekligen så att många fastighetsägare har mött detta som ett
argument för ett lägre värde vid en fastighetsförsäljning.
Tyvärr har flera av kommunens unga jägare köpt fastigheter i Norrland och flyttar på grund av
vargreviren. Har kommunen råd att förlora unga kommunmedborgare och skattebetalare?
Summerar man kostnaderna av ovan nämnda effekter för vargreviren i Torsby kommun så gör
kommunen en förlust på emellan 40 - 80 miljoner och då är långt ifrån alla förluster inberäknade.
Många effekter återstår att räkna på. I slutändan måste man också inse att vi lever med ändliga
resurser och att vi har 846 arter på våra rödlistor i Sverige som är minst lika hotade som vargen, hur
mycket satsar vi på dem? Hur mycket har kommunen satsat på den endemiska fjärilen som lever på
Trolldruvan i Rännberg? Lever den ännu?
Innan man bestämmer hur mycket rovdjur det ska finnas måste man bestämma sig för vad de får
kosta. Gör man tvärt om är risken stor att drabbade människor ytterligare förlorar förtroendet för
myndigheter och politiska beslutsfattare.
Att som idag låta vargstammen öka ohämmat till vilka förluster/kostnader som helst skapar problem
för kommunmedborgarna och ger en minskad acceptans för rovdjurspolitiken. Kommunens tystnad
under många år i denna för kommunen så viktiga fråga skrämmer. Vi behöver en debatt om vad
rovdjuren får kosta kommuninnevånarna och drabba medborgarna mer än en sifferexercis kring
vargpopulationens storlek och genetiska status.

Vi vill att kommunen gör en konsekvensanalys av de socio-ekonomiska kostnaderna som
kommunen har p g av den förtätning av varg reviren som fortgår i kommunen.
Vi vill att kommuninnevånarna inte ska behöva mötas av fler kommunstyrda neddragningar,
nedläggningar m m innan medborgarna har fått tagit del av genomförd konsekvensanalys, det
brådskar.
Vi vill att kommunen med sin konsekvensanalys kan påvisa den stora ekonomiska förlust som
drabbat kommunen på grund av närvaro av den mängd vargrevir som finns inom kommunen och
begär ett skadestånd av Naturvårdsverket i paritet med förlusten.
Vi vill att kommunen skyndsamt begär skyddsjakt på flertalet vargrevir i kommunen.

Jägareförbundet Torsby Jaktvärdskrets.
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§ 209 Utträde ur West Sweden Ideell Förening
Dnr KST 2012/83

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har varit förespråkare av att West Sweden ideell förening skall
avvecklas under ordnade former, ett flertal av medlemmarna har redan beslutat om
uth'äde ur föreningen. Kommunen vill därför genom detta beslut tydliggöra sitt
ställningstagande och därmed begära utträde ur West Sweden. I och med att
uppsägningstiden uppgår till ett år så lämnar kommunen föreningen formellt
2014-12-31.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck, 2013-11-25

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen begär utträde ur West Sweden Ideell Föreningen. I och med
uppsägningstiden lämnar kommunen föreningen 2014-12-31 .

Beslutet skickas till
West Sweden Ideell Förening

Utdragsbestyrkande
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§ 210 West Swedens extrastämma
Dnr KST 2012/83

Sammanfattning av ärendet
Den 31 :a oktober höll West Sweden IF en extrastämma där föreningens framtid
avgjordes. Med anledning av resultatet under extrastämman har nu en ny
extrastämma planerats till den 9:e januari 2014 i Vänersborg.
Torsby kommun skall utse ombud till extrastämman den 9:e januari.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från West Sweden, 2013-11-07

Kommunstyrelsens beslut
1. Anna-Lena Carlsson (M) väljs till ordinarie ombud vid extrastämman den 9:e januari
2014.
2. Ann-Katrin Järåsen (S) väljs till ersättare för Anna-Lena Carlsson (M).

Beslutet skickas till
Anna-Lena Carlsson
Ann-Kah'in Järåsen
West Sweden Ideell Förening

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 211 Valärende
Dnr KST 2013/834

Sammanfattning av ärendet
I och med Håkan Laacks (S) avgång, följer val av nya ledamöter och ersättare.

Handlingar i ärendet
Skrivelse av Margot Enkvist - Valärenden

Kommunstyrelsens beslut
1. Ann-Katrin Järåsen (S) väljs till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott efter
Håkan Laack (S).
2. Yvonne Broberg (S) väljs till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Håkan
Laack (S).
3. Carina Nordqvist (S) väljs till ersättare för Yvonne Broberg (S) i kommunstyrelsens
arbetsu tskott.
4. Ann-Katl'in Järåsen (S) väljs till ledamot och ordförande i kommunstyrelsens
samhällsutskott.
6. Eva Nordvall (S) väljs till ersättare för Ann-Katl'in Järåsen (S) i kommunstyrelsens
samhällsutskott.
7. Ann-Katl'in Järåsen (S) väljs till ersättare för stiftelsen Udda Skogsprojekt istället för
Håkan Laack (S).
8. Ann-Katrin Järåsen (S) väljs till ledamot och ordförande för Torsby Samhällsråd
(TOSAM) istället för Håkan Laack (S).

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Lilian Olovsson

Uldragsbeslyrkande
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§ 212 Information om E16
Dnr KST 2013/608

Sammanfattning av ärendet
Håkan Laack (S) informerar om projektet E16. Den 13:e november träffade Håkan
Laack infrash'ukturministern och fick då möjlighet att uth-ycka sin ståndpunkt i bl.a.
tullfrågan. Håkan uppmanar till fortsatt arbete med att få till en tullfunktion mellan
Torsby och Kongsvinger.
Droghandeln gynnas av bristen på hlllfunktion på sträckan. Även ur ett
rniljöhänseende gynnas kommunen aven tullfunktion, då många mil kan sparas på att
inte behöva åka till Eda för att tulla sina varor.

Handlingar i ärendet
Skrivelse - Tullfunktion mellan Torsby-Kongsvinger E16.
Natsjonal transportplan 2018-2027
Skandinavisk systemanalys
Pilotprojekt - partnerskap E16 på norsk och svensk sida

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§ 213 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2013
10-15 - 2013-11-11

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2013-11-11

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 214 Delegeringsbeslut
Dnr KST 2013/4

Sammanfattning av ärendet
Konununstyrelsen 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 av delegeringsärenden 2013-12-02

Kommunstyrelsens beslut
Kommtmstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 215 Övriga frågor och information
Dnr KST 2013/835

Sammanfattning av ärendet
1. Peter Lannge och Cecilia Sjöden besvarar frågor om telefoni och fiberutbyggnad.
2. Invigning av automaten i Sysslebäck var lyckad.
3. Håkan Laack (S) tackar för sig, dagens kommunstyrelsesarnmanträde är det sista.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för upplysningarna och informationen.

Utdragsbestyrkande

