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§ 52 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Följande ärende tillkom:
1. Fastighetsförsäljning - Bergssäng 1:127.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisad ändring godkänns.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53 Studenter från språkvetenskapliga
programmet vid Stockholms universitet 
fokusgrupp
Dnr KST 2014/253

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde genomförs en fokusgruppintervju inom området
"Klarspråk" med kommunstyrelsens ledamöter.
Begreppet klarspråk har under senare år kommit att stå för "enkelt, vill'dat, begripligt
och mottagaranpassat myndighetsspråk" .
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-03 § 93 att ställa sig bakom ett förslag att starta ett
klarspråksarbete för Torsby kommuns personal. Samordningsansvariga för
klarspråksarbetet är informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson och
förvaltningssekreterare Helena Westh. Kommunstyrelsen ställde sig också bakom en
utbildningsplan som nu är planerad att genomföras hösten 2014.
Som ett led i klarspråksarbetet träffar Emmy Holmgren kommunstyrelsen vid dagens
sammanträde. Emmy Holmgren är student vid Språkkonsultprogrammet vid
Stockholms universitet och gör under vårterminen sitt examensarbete om
mottagaranpassning av ~änsteskrivelser från Torsby kommun. Som en del i hennes
undersökning genomför hon två fokusgrupper. En med kommunstyrelsen och en med
en grupp från allmänheten.
Fokusgruppsintervjuerna innebär att deltagarna får läsa igenom handlingar hämtade
från förra årets kallelser och sedan diskutera dem utifrån ett antal frågor som Emmy
förberett.
Emmy Holmgren kommer tillbaka till kommunstyrelsen i början av hösten för att
presentera sin uppsats.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anette Lauritzen Karlsson 2014-04-11

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Emmy Holmgren inbjuds till ett kommunstyrelsesammanträde i höst.

Beslutet skickas till
Annette Lauritzen Karlsson
Helena Westh
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

~

Utdragsbestyrkande

lP;
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§ 54 Bokslut och årsredovisning 2013
Dnr KST 2014/159

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns bokslut, årsredovisning och verksamhetsberättelser presenteras och
delges kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning för Torsby kommun 2013
Verksamhetsberättelse 2013 - bilaga till årsredovisningen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisad årsredovisning.
2. Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Arsredovisning 2013
Godkänd av kommunfullmäktige 2014-00-00
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Ordförande har ordet
Återigen är det dags att i både ord och siffror sum
mera ett år i Torsby kommun. Vi kan för tolfte året i
rad redovisa ett överskott i vårt ekonomiska bokslut.
Överskott i kassan gör att vi har möjlighet att utveck
la vår kommun utan att behöva låna pengar. Vi har
under de senaste åren förverkligat en rad projekt med
syfte att göra vår kommun till en attraktiv plats för att
leva och verka, liksom en attraktiv plats att besöka.
Turismsatsningar som nya vägar till Branästoppen
och Hovfjället har varvats med satsningar på vår
utemiljö, det vill säga gator, parker och belysning.
Byggnationen av vårt första trygghetsboende på
Valbergsgården i Torsby har också börjat. Trygghets
boende är en boendeform för äldre människor som
önskar mer trygghet och samvaro än de kan få i sitt
nuvarande boende. På vårt trygghetsboende kom
mer vår nya glädjespridare att arbeta som värdinna.
Kommunen har även beslutat att det ska byggas ett
trygghetsboende på Klarastrand i Stöllet om det finns
ett intresse för det i bygden. I skrivande stund har
tillräckligt många visat intresse och arbetet med pro
jekteringen påbörjas våren 2014.
För en glesbygdskommun som Torsby är all in
frastruktur viktig. Vi har i många år arbetat med att
minska restiden med tåget till Karlstad. Det pågår
även ett lobbyarbete för att säkerställa en fortsatt
flygförbindelse till Torsby. Flyglinjen Torsby-Stock
holm via Hagfors upphandlas av Trafikverket efter att
regeringen beslutat om så kallad trafikplikt på flyg
linjen. Strax före jul fick vi det glädjande beskedet att
flyglinjen upphandlas även inför den kommande tra
fikperioden 2015-2019. En annan infrastrukturfråga
är godstransporter. Byggnationen av vår omlastnings
terminal har dels gett vår skogsindustri en konkur
renskraftig transportväg till industrin, dels gett stora
miljövinster när antalet timmertransporter minskat på
vägarna. Jag hoppas också att den nya E16 blir viktig
länk för ett utvecklat samarbete med Norge som leder
till fler arbetstillfällen och besökare i Torsby.
Infrastruktur omfattar idag även virtuell kom
munikation. Den snabba tekniska utvecklingen ökar
behovet av bra bredbandsanslutning. Vi har under
året fortsatt bygga ut höghastighetsbredband till
hushållen. Det är ett stort och kostsamt projekt som

kräver såväl statlig som kommunal medfinansiering
liksom en egen insats för de hushåll som vill ansluta
sig. Kommunen har reserverat cirka 17 mkr för att
täcka kommunens kostnad för bredbandsutbyggna
den på landsbygden.
Vi måste även bygga för att trygga tillgången till
den vård och omsorg som efterfrågas av brukarna. I
september invigdes vårt nybyggda LSS-boende med
sex lägenheter för personer med funktionshinder.
Behovet av sådana bo
endeplatser
har
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varit stort men nu är tillgången tryggad för några år
framåt.
Efterfrågan ökar även inom barnomsorgen. De
senaste årens höga födelsetal har lett till överin
skrivningar i förskolorna i Torsby tätort. Under 2013
ökade det totala antalet platser i Torsby tätort med
motsvarande två avdelningar och vi måste se över
hur vi kan utöka förskoleplatserna för att undvika
överinskrivningar.
Vår fortsatt oroliga omvärld påverkar oss och
alla andra kommuner och en lågkonjunktur betyder
lägre skatteintäkter. Befolkningsminskningen är en
ständig utmaning eftersom den också leder till lägre
intäkter. Även om antalet födda ökat de senaste åren
har vi fortfarande en stor utflyttning. 2013 minskade
befolkningen med över 200 personer. För att vända
utvecklingen måste vi ha god ordning på kommunens
ekonomi. Förvaltningarna måste fortsätta anpassa

verksamheterna efter nya förutsättningar. Vi ställs
inför uppgiften att både dra ner och i vissa fall utöka
verksamheten där efterfrågan ökar.
Kommunen ska även fortsättningsvis bedriva bra
verksamheter, kunna investera i vår gemensamma
framtid och skapa ekonomisk styrka för att på lång
sikt kunna amortera på våra skulder.
Efter att ha suttit med ordförandeklubban i nästan
12 år lämnade jag vid årsskiftet över till min efter
trädare Ann-Katrin Järåsen. Jag önskar henne lycka
till och vill samtidigt tacka för det förtroende jag
haft och precis som tidigare år vill jag framföra min
stora uppskattning till vår kunniga personal och våra
engagerade förtroendevalda som varje dag oförtrutet
levererar god service till alla våra kommuninvånare.
Det är tack vare detta engagemang vi kan redovisa
så fina resultat och kan vara så stolta över vår kom
mun.

Håkan Laack,

kommunstyrelse11s ordfärande
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Några händelser 2013
Rally Sweden 
Rallyeliten och Top Cats i Torsby

Den 7-10 februari 2013 hölls världsevene
manget Svenska rallyt, med Torsby i fokus under den
sista dagen. Förutom själva rallyt anordnades många
kringaktiviteter och evenemanget lockade ett tusental
besökare/åskådare.

Mars
Höljes Lanthandel invigd

Med bland annat linedance och tårta invigdes nya lant
handeln i Höljes. Torsbys kommunalråd Håkan Laack
(S) lyckönskade de båda ägarna, systrarna Annica Eng
ström Svensson och Monica Engström Jonsson.

Januari
Sportlovsidrottsskola för barn i åk 3-5

Torsby kommun arrangerade tillsammans med för
eningslivet en sportlovsidrottsskola i tre dagar för barn
i årskurs 3-5 som fick prova på olika aktiviteter både
inomhus och utomhus.
Guld och brons i JVM i längdåkning

Flera unga längdåkare från Torsby stod för suveräna
insatser i jtmior-VM. I stafett tog de svenska damerna
hem guldet och herrarna bronset! Bland medaljörerna
fanns Julia Svan, Stina Nilsson och Marcus Ruus från
S~erneskolan.

Februari
P4 Värmland tävlade i skidskytte i Valberget

Två reportrar från P4 Värmland, Torsten Gabrielsson
och Andreas Dahllöf, mötte Christian Edwerz och An
dreas S~ärnhem i en skidskyttetävling under ledning av
Mikael Löfgren. På morgonen intervjuades kommunens
fritidschef Kicki Velander av P4:s Jenny Tiblin om hur
man bäst firar sportlov i Torsby.
En kväll med Paul Piltz

En kväll i Paul Piltz anda anordnades på Torsby biblio
tek. Barbro Söderstenberättade om boken Kärlek, hopp
och tro, Margareta Söders ten-Johansson släkthistoria
om familjen Piltz. Bengt Sahlström, Norra Värmlands
Konstförening, berättade om Paul Piltz som konstnär.

April
Camping 45 - årets innovatör för sitt miljöarbete

Camping 45 utsågs av SCR, Sveriges Camping- och
Stugföretagares Riksorganisation, till årets innovatör
för sitt miljöarbete. Ägaren och miljögeologen Frank
Feuker strävar efter att göra Camping 45 till den första
helt klimatneutrala boendeanläggningen.
Vildmarks flottfärder - ett av världens bästa resmål

Timmerflottfärderna på Klarälven tog steget upp på
National Geographic Traveler's topplista "50 Tours
of a Lifetime 2013". Vildmark i Värmland är det enda
resmålet från Skandinavien som är med på listan och
ett av listans tio resmål i Europa.
Från vänster: längdskidåkarna Julia Svan, Marcus Ruus,
Bill Impola, Stina Nilsson som hyllades för sina insatser
inom skidåkning av Torsbys kommunalråd Håkan
Laack (S). Foto: Ulrika Andersson.

Maj
Nordvärmlands FF - årets synergiare

Priset Landsbygdens framtid är ett gemensamt initiativ
av Hushållningssällskapet och NWT som vill upp
muntra företagare på den värmländska landsbygden.
Nordvärmlands FF tog hem priset, bland annat för att
de även driver två fritidsgårdar, ett lokalt gatukök och
cafe, campingplats och livsmedelsbutiken Nordvärm
lands Livs i Ambjörby.
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Välbesökt
näringslivsmässa
för kommunens högstadie- och
gymnasieelever

Juni
Säsongstart i skidtunneln och öppet hus
på Torsby Sportcenter

Den 1 juni startade skidsäsongen i Torsby Ski Tunnel
med fri skidåkning, instruktörer samt Barnens Vasalopp
och öppet hus för besök och träffar med föreningarna i
området.

Den 9 oktober anordnades en näringslivsdag i Sljer
nehallen för Torsbys högstadie- och gymnasieelever.
Syftet var att lyfta fram det lokala näringslivet och
framtida jobbmöjligheter i kommunen genom föreläs
ning, företagsmässa och företagsbesök för eleverna.

November
Invigning och öppet hus i fritidsgården Ekeby

Augusti
Succe för Torsby Ski Festival

Drygt 1 000 besökare tog del av Torsby Ski Festival, som
innehöll bland annat sommarskidåkning, rullskid-SM
och medverkan av den svenska skideliten.

Fritidsgården i de nyrenoverade lokalerna på Ekeby
öppnade den 22 november. Invigningen besöktes av
många barn och ungdomar samt massmedia. Håkan
Laack klippte bandet i form av ett bordtennisnät.

December
September
Invigning av det nya LSS-boendet

Enstigens LSS-boende invigdes av kommunalrådet
Håkan Laack, efter att första spadtaget togs i februari.
LSS-boendet har sex lägenheter.
Arets kvinna i och för näringslivet

IngMarie Junier, Vildmark i Värmland utsågs till årets
kvinna i och för näringslivet i Torsby kommtID. Priset
delas ut av Företagarna i Värmland varje år i länets
olika kommuner.

Oktober
Barnfamiljens dag på Torsbybadet

Lördagen den 26 oktober 2013 arrangerade Torsbybadet
barnfamiljens dag, med aktiviteter som bland annat
ansiktsmålning, barnvattengympa och fiskdamm med
leksaker.
Världsmästare i veteran-VM i terränglöpning

Tore Axelsson från Metbäcken norr om Torsby blev
världsmästare i veteran-VM i terränglöpning. Tävlingen
avgjordes i Brasilien och hade ett 60-tal deltagare.
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Torsbyflyget räddades

Tisdagen den 17 december meddelade infrastrukturmi
nister Catharina Elmsäter-Svärd att flyglinjen Torsby
Hagfors-Arlanda blir kvar tills vidare, och Trafikverket
får i uppdrag att upphandla flyglinjen.
Kulturpristagare i Torsby 2013

Torsby kommuns kulturstipendium för 2013 delades
ut till syskonen Sandborgh - Annica Sandborgh
Andersson, Björn Sandborgh och Marit Sandborgh
Ludvigsson, för deras insatser inom Östmarks
hembygdsförening. Vinnare av ungdomsstipendiet till
Christine Rebanes minne blev Julia Haglund Vasserud
för hennes musikglädje och unika gehör.
Internetcafeet En trappa upp invigt

Den 3 december öppnades internetcafeet En trappa
upp på Sljärnan i centrala Torsby. Initiativtagare är ar
betsmarknadsavdelningen. Ett 30-tal personer kom till
invigningen och det bjöds på glögg, kaffe och tilltugg.
Efterlängtad bankomat invigd i Sysslebäck

Sysslebäck fick sin efterlängtade bankomat tack vare
samarbete mellan Fryksdalens Sparbank, Torsby kom
mun och Bankomat AB. Kjell-Erik Branhammar från
Fryksdalens Sparbank hälsar talarna Joe Bengtsson,
Jante Carlsson, Bosse Halvardsson och Anna-Lena
Carlsson välkomna.

Torsby kommun leds av kommunfullmäktige. För att
utföra den verksamhet som fullmäktige beslutar om
finns kommunstyrelsen och fem nämnder: barn- och
utbildningsnämnden, miljö-, bygg- och räddnings
nämnden, socialnämnden, valnämnden och överför
myndarnämnden. Kommunfullmäktige har till sin
hjälp en valberedning och politiskt valda revisorer
som också har stöd av sakkunniga.

Kommunstyrelsen (2)

11

Barn- och utbildningsnämnden (1)

11

Omsorgsnämnden (1)

11

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

g

Valnämnden

7

kommunstyrelsen och kommunalråd är Håkan Laack
(5). Vice ordförande är Anna-Lena Carlsson (M).

Ledarnot

6

2

Ersättare

6

3

BUN

Ledamot

6

3

Ersättare

6

2

SN

Ledamot

6

2

Ersättare

6

3

MBR

Ledamot

5

2

Ersättare

5

2

Ledamot

4

2

KS

ValN

ÖFN

Ersättare

4

Ledamot

2

Ersättare

2

2

Kommunfullmäktige

Partiernas representation

Kommunfullmäktige, som är kommunens högsta
beslutande organ, har 31 ledamöter (mandat). Ord
förande är Eva-Lena Gustavsson (5), vice ordförande
är Mikael Persson (M) och andre vice ordförande är
Carina Nordqvist (5).

De politiska partierna har olika många platser i
nämnder och styrelser, bland annat beroende på
partiets storlek. I några nämnder och styrelser är vissa
partier endast representerade på ersättarplats.

Kommunstyrelsen och nämnderna

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan och har ansvaret för hela kom
munens utveckling och ekonomiska förvaltning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen
och uppföljningen av kommunens ekonomi och
verksamheter. Utöver kommunstyrelsen finns det
i kommunen fem kommunala nämnder med olika
ansvarsområden.
Nämnderna ska följa de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige beslutar om. Nämnderna är
också skyldiga att se till att verksamheterna bedrivs
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Ordförande i

Socialdemokraterna

15

Moderata samlingspartiet

7

Centerpartiet

3

Vänsterpartiet

3

Kristdemokraterna

O

Miljöpartiet de gröna
Folkpartiet
·Sverigedemokraterna

O

Obunden

31

7

Torsby Utveckling AB
(tillsammans med näringslivet)

Torsby Förvaltnings AB

.Valberedning

Torsby Flygplats AB

Torsby Bostäder AB

Fritid i NordVärmland AB
(tillsammans med näringslivet)

Barn- och

Socialnämnden

utbildningsnämnden

Valnämnden
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Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden

Överförmyndarnämnden

Torsby kommun redovisade för 2013 ett resultat på
7,4 mkr vilket var 3,9 mkr mer än budgeterat. Överskot
tet beror främst på att de finansiella kostnade1'11a blev
3,5 mkr lägre än beräknat. En stor återbetalning av pre
mier från AFA Försäkring kompenserade i stort sett helt
för kommunens kostnad på 14,6 mkr för den påböljade
fiberutbyggnaden, som inte var budgeterad för året.
Med ennettokostnadsandel på 98,nådde kommunen
målet att nettokostnade1'11a skulle vara högst 99 procent
av kostnade1'11a 2013. Soliditeten på 34 procent nådde
däremot inte målet (36 procent).
Befolkningen minskade med drygt 200 invånare vilket
var en dubbelt så stor minskning jämfört med 2012 (93
invånare).

Omvärldsanalys
Internationell ekonomi

De tre senaste kvartalen har utvecklingen i Euroområ
det vänt upp och BNP har ökat. Stämningen har för
bättrats påtagligt och tillväxten väntas därför ta bättre
fart 2014. Det är dock fortfarande stora skillnader i
förutsättningar mellan olika Euroländer. Det kommer
att ta tid innan situationen i Euroområdet helt har
stabiliserats.
BNP-tillväxten i USA var det andra halvåret 2013
mellan 3 och 4 procent räknat på årsbasis. Arbetslös
heten har gradvis minskat och är nu nere på 6,5 pro
cent som tidigare var en gräns för de penningpolitiska
stimulanserna. Bedömningen är att penningpolitiken
fortsätter att vara expansiv 2014. Tillsammans med
en mindre återhållsam finanspolitik borgar det för att
den amerikanska ekonomin kan fortsätta växa snabbt
också i år.
I Storbritannien har tillväxten ökat starkt och det
brittiska pundet har därmed förstärkts. Utvecklingen
i de nordiska grannländerna har inte varit lika positiv.
I Norge har tillväxten bromsat in och i Finland har
BNP backat två år i rad medan BNP i stort sett varit
oförändrad i Danmark. 2014 väntas utvecklingen
förbättras i Danmark och Finland samtidigt som till
växten i Norge ligger kvar kring 2 procent.
Sammantaget innebär det att tillväxten i världen tar
ett kliv upp från 3,0 procent 2013 till 3,9 procent 2014.
För svensk del är framför allt utvecklingen i
Europa och inte minst i våra nordiska grannländer
viktig. BNP-tillväxten på Sveriges viktigaste export
marknader, där länderna viktats med respektive lands
betydelse som mottagare av svensk export, ökar från
0,9 procent 2013 till 2,1 procent 2014.
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Svensk ekonomi

Den svenska ekonomin utvecklades svagt 2013 men
fick bättre fart i slutet av året. Den svaga utvecklingen
är i huvudsak en följd av vikande export och inves
teringar. Hushållens konsumtion och den offentliga
konsumtionen fortsatte däremot att växa i hygglig
takt. Den starka tillväxten i slutet av året beror på att
industrins orderingång och produktion vände upp
och att exporten och importen av varor var stark i de
cember. Även omsättningen i detaljhandeln fick bättre
fart i slutet av året.
För helåret 2014 beräknas svensk BNP öka med 2,6
procent jämfört med 0,9 procent 2013.
Sysselsättningen bedöms öka snabbare 2014 än
2013. Sänkta pensioner väntas dämpa skattetillväx
ten. Kostnadstillväxten i kommuner bedöms också
minska.
Sammantaget innebär det att kommunsektorn får
ett finansiellt överskott på 1 procent av skatter och
bidrag 2014. För den offentliga sektorn som helhet
väntas det finansiella sparandet ge ett underskott på
1,6 procent av BNP.
Konjunkturinstitutets undersökning visar allt
högre värden för alla delar av ekonomin. Tillsammans
med förbättrade konjunkturutsikter i omvärlden gör
det att både efterfrågan i Sverige och exporten väntas
ha en god tillväxt 2014.
Bedömningen är att tillväxten fördubblas på Sve
riges viktigaste exportmarknader 2014. Den svenska
exporten väntas därmed börja växa igen liksom inves
teringarna.
Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växan
de sysselsättning bidrar till att hushållens disponibla
realinkomster ökar med 2,8 procent 2014.
Arbetslösheten väntas bli omkring 8 procent trots
en stark arbetsmarknad. En förklaring är att både
befolkningen i arbetsför ålder och arbetskraftsdel
tagandet ökat kraftigt. Framöver ökar befolkningen
långsammare och därmed ökar inte arbetskraftsdel
tagandet så mycket som de senaste åren. Det gör att
arbetslösheten kan minska till 7,5 procent mot slutet
av 2014.
Det reala skatteunderlaget 2011-2014 bedöms växa
mer än man kan förvänta utifrån utvecklingen av
övriga faktorer.
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väldigt lite trots en genomsnittlig ökning av skatteun
derlaget.
Inför 2014 höjde 23 kommuner skattesatsen och sju
kommuner sänkte den. Medelskattesatsen ökade med
1 öre exklusive skatteväxlingar.
Torsby kommuns ekonomi

Den utveckling som pågår runt om i världen påverkar
Torsby kommun i allra högsta grad. Det vill säga går
det bra för Sverige så går det också bra för Torsby
kommun.
Den bedömning som gjorts inför 2014 om en ökad
tillväxt i Europa förväntas ge en ökad sysselsättning.
Behovet av arbetskraft förväntas öka för exporte
rande företag och dess underleverantörer som finns
i kommunen. Närheten till Norge bidrar också till att
arbetslöshetssiffrorna hålls nere.
En minskande befolkning i kommunen är däremot
ett orosmoment. Försörjningsbördan är stor för den
yrkesverksamma befolkningen (20-64 år) när man
ställer den i förhållande till den icke yrkesverksamma
befolkningen (0-19 år och 65 år och äldre).
Befolkningsförändring till och med 2013

2003

13311

2004

13086

-225

2005

12960

2006

12946

2007

12878

-68

-74

6

2008

12707

-171

-138

-31

-2

2009

12508

-199

-165

-32

-2

2010

12414

-94

-73

-21

2011

12312

-102

-63

-38

-150

-76

-126

-101

-27

2

-14

-110

96

o
o
o
-1

2012

12219

-93

-99

9

-3

2013

12013

-206

-122

-83

-1

-1298

-1095

-197

-6

Summa

Kommunernas ekonomi

Fryksände

6952

6997

-45

-0,6%

2013 förstärktes kommunernas intäkter med 7,6

Lekvattnet

258

260

-2

-0,8%

miljarder kronor av tillfälliga återbetalningar från
AFA Försäkring. Totalt väntas kommunernas resultat
uppgå till nästan 11 miljarder 2013, vilket motsvarar
2,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
För 2014 finns ännu inga beslut om återbetalningar
av premier från AFA Försäkring eller några nya
statliga tillskott av betydelse. Intäkterna ökar därmed

Vitsand

670

698

-28

-4,0%

-8

-0,8%

Östmark
ÖVre Älvdal
Totalt 31 dec

958

966

3175

3298

12013

12219

-3,7%

Analys av kommunens verksamheter
Torsby kommuns resultat var 7,4 mkr vilket var
3,9 mkr bättre än budgeterat. Årets resultat innebär
att den så kallade nettokostnadsandelen var 98,9
procent. Målet var högst 99 procent och kommunen
nådde alltså målet.
De finansiella kostnaderna var 3,5 mkr lägre än
budgeterat på grund av att kommunen inte behövde
ta nya lån för att finansiera planerade investeringar.
Även de finansiella intäkterna var något lägre än bud
geterat, bland annat på grund av fortsatt låga räntor.
Kommunen fick återbetalda premier på 14,6 mkr
från AFA Försäkring.
Verksamheternas nettokostnader, där avskrivning
ar och pensionskostnader ingår, uppgick till 656 mkr
vilket var 0,2 mkr bättre än budgeterat.
Driftnettot för kommunstyrelsen och nämnderna
var drygt 12 mkr sämre än budgeterat, på grund av
de obudgeterade kostnaderna på 14,6 mkr för den
påbörjade fiberutbyggnaden.
Kommunstyrelsen totalt redovisade ett underskott
på 14,5 mkr. Räknar man bort den obudgeterade
kostnaden för fiberutbyggnad, var resultatet däremot
nästan enligt budget.
Inom kommunstyrelsen redovisade tekniska av
delningen ett underskott på 2,5 mkr. Det beror främst
på oförutsedda underhållskostnader och ändrad hy
resberäkningsmodell i samband med nytt hyresavtal.
Fjärrvärmeverksamheten gav också ett underskott
eftersom intäkterna blev lägre än budgeterat.
Skogsförvaltningen redovisade ett resultat på
291 tkr vilket var 309 tkr lägre än budget. Avvikelsen
beror främst på att intäkter från gallring och land
skapsvård inom tätortsnära områden bokförts på
parkavdelningen inom tekniska avdelningen.
Fritidsavdelningen redovisade ett underskott på
127 tkr, främst på grund av extrakostnader i samband
med flytt aven fritidsgård från S~ärnan till Ekeby.
Den fina sommaren 2013 bidrog till att intäkterna
blev lägre på badanläggningarna, vilket dock delvis
hämtades igen i slutet av året.
Kost- och städavdelningen redovisade ett under
skott på 283 tkr. Det beror främst på hög sjukfrånvaro
bland kökspersonalen. Vid sjukfrånvaro får verksam
heten dubbla kostnader eftersom en vikarie alltid
måste sättas in. Verksamheten har också behövt ta in
extrapersonal på grund av hög arbetsbelastning på
förskolor och skolor i Torsby tätort.
Underskotten uppvägs av överskott främst inom
kommunledningskansliet som redovisade ett plus
resultat på 1,3 mkr, bland annat tack vare högre
bidrag och lägre kapitalkostnader än budgeterat.
H-avdelningen redovisade ett överskott på 1,1 mkr
som beror på att budgeterade pengar för fiberutbygg
nad inte användes under året.
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Övriga avdelningar under kommunstyrelsen redo
visade mindre överskott.
Barn- och utbildningsnämnden redovisade totalt
ett överskott på 244 tkr. Skillnaderna var dock stora
mellan de olika verksamhetsgrenarna. Gymnasie
skolan redovisade underskott som vägs upp av över
skott på 2,4 mkr inom grundskolan. Grundskolans
överskott beror på att budgetrnedel under förvalt
ningsledningen inte förbrukades, delvis för att antalet
elever i fris kolor var lägre än beräknat. Gyrnnasie
verksamhetens underskott på 1,1 mkr härrör från
ungdomsgyrnnasiet och särskolegymnasiet. Komvux,
som ingår i gyrnnasieverksamheten, redovisade ett
mindre överskott. Något fler elever än beräknat från
andra kommuner valde att studera på S*rneskolan
vilket gav nämnden större intäkter. Samtidigt mins
kade antalet elever från Torsby som valt att studera
på någon annan skola än S*rneskolan vilket gjorde
att kostnaderna blev något lägre än budgeterat.
Förskoleverksamheten redovisade ett underskott
på 800 tkr för att en del enheter behövde förstärka
bemanningen då antalet barn var högre än beräknat.
Socialnämnden redovisade ett överskott på totalt
1,5 mkr. Inom de olika verksamheterna fanns både
positiva och negativa budgetavvikelser. Vård och
omsorg redovisade ett underskott på 3,2 mkr mot
budget och individ- och familjeomsorg ett underskott
på närmare 1 mkr. Det uppvägdes av ett överskott på
5,7 mkr inom handikappomsorgen.
Handikappomsorgens överskott beror på att verk
samheten vid det nya boendet Enstigen inte kunde
påbörjas förrän i oktober och att 1,6 mkr av budgeten
därför inte behövde användas. På grund av färre
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brukare än beräknat inom den dagliga verksamheten
uppstod även här ett överskott på 1,5 mkr. Dessutom
redovisade verksamheter som ger stöd i en brukares
dagliga livsföring, exempelvis ledsagarservice, ett
överskott på 1,6 mkr.
Vård och omsorgs underskott uppstod inom
hemtjänst och hemsjukvård. Inom hemsjukvård var
lönekostnaden högre än budgeterat. Stora problem
med vikarieanskaffningen medförde högre kostnader
än beräknat för övertid. Även kostnaden för sjuklön
var högre än tidigare år.
Individ- och familjeomsorgens underskott beror på
högre kostnader för familjehem och institutionsvård.
Också kostnaden för försörjningsstöd var något högre
än budgeterat.
Förvaltningsövergripande verksamhet redovisade
ett resultat i nivå med budget. Verksamheten för en
samkommande flyktingbarn redovisade ett överskott
på 700 tkr och den övergripande administrationen ett
underskott på drygt 900 tkr.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisade
ett överskott på 394 tkr, främst på grund av lägre
personalkostnader för utryckningar inom räddnings
tjänsten. Inom miljö- och byggförvaltningen avtog
byggaktiviteten och bygglovsansökningarna markant
i slutet av året vilket gjorde bygglovsintäkterna lägre
än budgeterat. Den minskade intäkten kompensera
des av lägre personalkostnader beroende på tjänstle
digheter och en vakant tjänst under en del av året.
Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott
på 13 tkr.

Driftredovisning
Jämförelse nettoutfall mot nettobudget

-1351

-1480

129

8,7

Kommunstyrelsen

-155050

-140550

-14500

-10,3

Barn- och utbildningsnämnden

-231256

-231500

244

0,1

Socialnämnden

-264540

-266000

1460

0,5

-18046

-18440

394

2,1

-11

-50

39

77,6

-1367

-1380

13

1,0

Kommunfullmäktige

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Valnämnden

Förklaring av kolumnen awikelse: Vid plustecken är resultatet lägre än budgeterat och vid minustecken är resultatet högre än budgeterat.

Avvikelsen på 14 585 tkr för kommunstyrelsen avser
kostnader för påbörjad fiberutbyggnad som inte var
budgeterad.
Analys av nettokostnadsutveckling

Jämförelse 2013 års utfall mot 2012 års utfall

-1351

-951

400

+42,1 %

Kommunstyrelsen

-155050

-132027

23023

+17,4 %

Bam- och utbildningsnämnden

-231256

-240428

-9173

-3,8%

Socialnämnden

-264540

-258448

6091

+2,4 %

-18046

-17614,9

431

+2,4%

-11

-27

-15

-57,9 %

-1367

-1 281

Kommunfullmäktige

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndare

+6,7%
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Torsby Utveckling AB

Nämnder och styrelser

Torsby Förvaltnings AB

(tillsammans med näringslivet)

Torsby Flygplats AB

Torsby Bostäder AB

Fritid i NordVärmland AB
(tillsammans med näringslivet)

Koncernens bolag
I koncernen Torsby kommun ingår de företag som
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt in
flytande över. Bolag i koncernen där kommunen äger
100 procent är Torsby Förvaltnings AB med dotter
bolagen Torsby Flygplats AB och Torsby Bostäder
AB. Torsby Förvaltnings AB äger också 80,3 procent
av Fritid i Nordvärmland AB. Torsby Utveckling AB
(Tuab) ägs till 49 procent av kommunen. Alla bolag
har kalenderår som redovisningsår. Årets resultat för
kommunkoncernen uppgick till 11,2 mkr. 2012 var re
sultatet 13,5 mkr. Av de bolag som ingår i koncernen
redovisade tre av bolagen överskott.

Torsby Bostäder AB genomförde 2013 två större re
noveringsarbeten på äldre byggnader, ett i Sysslebäck
och ett i Torsby. Bolaget slutförde även ett arbete med
driftövervakning och driftoptimering för att både nå
en energieffektivisering och optimera den löpande
driften av fastighetsbeståndet vad gäller värme och
varmvatten. Bolaget tecknade också avtal med Telia
sonera AB om att ansluta hela fastighetsbeståndet till
Teliasonera AB:s fibernät.
Under 2013 sålde bolaget de lägenheter som
förvärvades i bostadsrättsföreningen Mejeristen.
Därmed äger bolaget inte längre några bostadsrätter i
föreningen.
Torsby Flygplats AB

Analys av bolagen
Torsby Förvaltnings AB

Torsby Förvaltnings AB är moderbolag i bolagskon
cernen som ägs av Torsby kommun. Bolagets uppgift
är att äga och förvalta aktierna i dotterbolagen
Torsby Flygplats AB, Torsby Bostäder AB och Fritid i
Nordvärmland AB. Bolaget bedriver ingen verksam
het utöver förvaltning av kapital och redovisade ett
underskott på 24 tkr (-19 tkr 2012).
Torsby Bostäder AB

Torsby Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag
med huvuduppgift att förvalta bostäder och lokaler,
erbjuda bra och trygg boendemiljö och god service
till lägsta kostnad för hyresgästen. Bolaget hade 20
anställda 2013. Torsby Bostäder AB redovisade 2013
ett överskott på 2,3 mkr (3,9 mkr 2012) och hade en bra
uthyrningsgrad hela året.
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Torsby Flygplats AB driver flygplatsen i Torsby. Ge
nom ett arrendeavtal hyr bolaget hela anläggningen
av Torsby kommun. Bolaget har sex anställda. Torsby
Flygplats AB redovisade för 2013 ett underskott på
3 tkr (+26 tkr 2012). Bolaget fick ett ägarbidrag på 545
tkr från Torsby kommun. Linjetrafiken Torsby-Hag
fors-Arlanda hade under året 4 997 passagerare, vil
ket var en ökning med sju procent jämfört med 2012.
Utöver flyglinjetrafik förekommer även chartertrafik
och taxiflyg på flygplatsen.
Flygplatsen i Torsby har av regeringen klassi
ficerats som en regionalt strategisk flygplats som
ska få årligt statligt driftstöd. Trafiken på sträckan
Torsby-Arlanda är upphandlad till och med 31 okto
ber 2015. Inför den nästföljande trafikperioden till och
med 2019 började Trafikverket under 2013 förbereda
upphandling av trafik på alla flygplatser med trafik
plikt. Trafikverkets utredning föreslog under våren
att linjen Torsby-Arlanda inte skulle fortsätta att

upphandlas. Ett intensivt arbete gjordes då både av
bolaget och Torsby kommun för att försöka förändra
beslutet. Strax före jul meddelade infrastruktur
ministern att regeringen beslutat att trafiken på linjen
Torsby-Arlanda ska upphandlas även nästa trafik
period. Trafikverket genomför upphandlingen 2014.
Fritid i Nordvärmland AB

Fritid i Nordvärmland AB har i uppgift att förvalta
och utveckla skidtunneln i Torsby. Torsby Ski Tun
nel har sedan invigningen 2006 lockat cirka 250 000
skidåkare. Sedan 1 januari 2009 är det Torsby kom
mun som driver skidtunneln, och sedan 2012 hyr
Torsby kommun hela anläggningen, både skidtunnel
och arenadel. Bolaget har inte haft någon anställd
under året.
Fritid i Nordvärmland AB redovisade ett överskott
på 874 tkr för 2013 (989 tkr 2012). Torsby kommuns
andel av resultatet var 701 tkr (794 tkr 2012).
Torsby kommun äger 80,3 procent av bolaget via
Torsby Förvaltnings AB. Torsby kommun gav bolaget
455 tkr i ägarbidrag 2013.
Torsby Utveckling AB

Torsby Utveckling AB (Tuab) ägs till 49 procent av
kommunen och till 51 procent av olika lokala före
tagsorganisationer. Bolaget bedriver affärsutveckling
och utbildning av näringsidkare. Bolaget hade under
året fyra anställda.
Torsby Utveckling AB redovisade ett överskott på
120 tkr (136 tkr 2012) varav 59 tkr var Torsby kom
muns andel (67 tkr 2012).
Kommunkoncernens minoritetsägande

I följande bolag som också ingår i kommunkoncernen
äger Torsby kommun mindre än 20 procent. De ingår
därför inte i den sammanställda redovisningen.
• Kommuninvest ekonomisk förening
• Värmlandstrafik AB
• Näckåns Energi AB
• West Wermland lnvest AB
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Vision och mål
2012 antog kommunfullmäktige en ny vision och nya
mål för kommunen. Under hösten 2012 och våren
2013 har nämnderna med sina förvaltningar tagit
fram mål för den egna verksamheten. Nämnd- och
verksamhetsmålen utgår från fullmäktiges mål och
bygger sedan på den egna verksamheten. Målen är
tidsatta både på kort och lång sikt.
Fullmäktiges vision för Torsby kommun är
"I Torsby kommun är det möjligt att förverkliga
drömmar" och kommunen har dessa huvudmål:
• Torsby är en framgångsrik och attraktiv kommun
för invånare, företag och besökare.
• Torsby kommuns befolkningsutveckling är positiv.
• Torsby är en miljömedveten kommun.

Dessutom har fullmäktige antagit delmål inom föl
jande kompetensområden, med underordnade mål
inom varje område:
• Infrastruktur och kommunikation
• Samhällsservice
• Boende och livskvalitet
• Näringslivsklimat
• Kompetens och kvalitet
• Hållbar utveckling
I årsredovisningen redovisas enbart verksamhetsmål
och nyckeltal. Fullmäktiges och nämndernas mål följs
upp i ett särskilt dokument.
Utvecklingen av visions- och målabetet pågår och
dessa redovisas under 2014.Nedan beskrivs delmålen
och ett antal utvalda verksamhetsmål.

Beskrivning av delmål och
verksamhetsmål
Infrastruktur

Införande av larmcentral inom omsorg
Trådlöst Internet på alla särskilda boenden
100 % höghastighetsnät i hela kommunen

Samhällsservice

Från och med år 2020 är det genomsnittliga meritvär- Från och med 2017 är det genomsnittliga meritvärdet
det 225 poäng för årskurs 9.

för pojkar är 210 poäng i årskurs 9.

Målet omfattar verksamheterna förskola till och med

Skillnaden mellan medelvärdet hos pojkar och flickor

grundskolan årskurs 9.

minskar.

Utvalda strategiska utvecklingsområden som skall
möjliggöra nyetableringar och expansion.
Boende och livskvalitet

Etablering av familjecentral

Påbörjad samverkan med landsting och skola innan
2013 års slut

Minskad ohälsa hos unga

Tillgänglig ungdomsmottagning
Bra och tillgänglig hemsida
Minskat antal dygn på institutionsvård

Näringslivsklimat
Kompetens och kvalitet
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Möjliggöra för lokala leverantörer/ producenter att

Inköpsavdelning upprättas under Ekonomiavdel

delta i anbudsgivning

ningen.

Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög

Finansiella mål
Kommunfullmäktige har beslutat om dessa
långsiktiga finansiella mål:

• Nettokostnadsandelen bör senast år 2015 vara högst
97 procent.
• Kommunens soliditet bör senast år 2015 vara minst
38 procent.

Resultatutveckling
(mkr)
14
12

11,9

11,6

10

8

Delmål för 2013

• Nettokostnadsandel ska för 2013 vara högst 99
procent.
• Kommunens soliditet ska 2013 vara minst 36 pro
cent.
Avstämning av delmål för 2013

• Nettokostnadsandelen för 2013 var 98,9 procent.
Målet nåddes.
• Soliditeten uppgick till 34 procent vid årets slut.
Målet nåddes inte. Det beror främst på att kom
munen gjort nedskrivningar utöver plan på anlägg
ningstillgångar.

6
4
2

O
2009

2010

2011

Finansiell analys

2013

Känslighetsanalys

Löneökning med 1 %
10 heltidstjänster
Ökad upplåning med 10 mkr

Resultatet för 2013 var 7 365 tkr (5 846 tkr år 2012).
Det budgeterade resultat för 2013 var 3 490 tkr. Kom
munen klarade därmed budgetmålet.
Lägre finansiella kostnader, lägre pensionsutbetal
ningar och att nämnder och kommunstyrelsen redo
visat överskott bidrog till ett positivt resultat.
Årets resultat innebär att kommunen även 2013
uppfyllde det lagstadgade balanskravet där de
löpande intäkterna ska vara större än de löpande
kostnaderna. Verksamheternas nettokostnader, där
avskrivningar och pensionskostnader ingår, uppgick
till 655 775 tkr vilket var 235 tkr bättre än budgete
rat. Nämndernas driftnetto var 12,2 mkr sämre än
budgeterat på grund av den obudgeterade fiberut
byggnaden som kostade 14,6 mkr. Räknar man bort
den kostnaden var driftresultatet 2,4 mkr bättre än
budgeterat.

2012

-5,5
+/- 4,4
-0,3

Ränteförändring med 1 %

+/- 3,6

Ändring av generella statsbidrag med 1 %

+/- 2,1

Fnr"nrllrinn av kommunalskatt med 1 kr

Finansnetto

Finansnettot är skillnaden mellan ränteintäkter och
räntekostnader. 2013 har räntan varit relativt låg. Snit
tet för den fasta och rörliga räntan var 2,86 procent
jämfört med snitträntan 2012 som var 3,18 procent.
Den totala låneskulden uppgick vid årets slut till
361 mkr, vilket var samma nivå som 2012.
Finansnettot var i likhet med tidigare år negativt,
-9,3 mkr 2013. Räntekostnaden på anläggningslånen
var 11,5 mkr (12,4 mkr 2012). Under 2013 har det all
männa ränteläget varit lägre vilket bidragit till lägre
räntekostnader än föregående år.

Arets resultat

Det redovisade resultatet för 2013 innebar ett över
skott på 7,4 mkr. 2012 var resultatet 5,8 mkr. Därmed
kan kommunen för tolfte året i rad redovisa ett
plusresultat. När man bedömer om kommunen har
uppfyllt det lagstadgade balanskravet måste man
ta hänsyn till de poster som inte får räknas in vid
bedömningen. Dessa poster är i Torsbys fall reavinster
eller reaförluster vid försäljning av fastigheter. Rea
vinsterna räknas bort medan reaförluster läggs till.
Resultat: +7 365 tkr
Reavinst: -1 002 tkr
Resultat enligt balanskravet: +6363 tkr
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Medlemskapet i Kommuninvest säkrar kom
munens tillgång till lån med relativt låga räntor. I de
finansiella kostnaderna ingår även den finansiella
delen av kommunens pensionsavsättningar. Ränte
kostnaden för pensionsavsättningarna uppgick till
123 tkr (164 tkr 2012).
Utveckling av finansnettot
(mkr)

Verksamhetens nettokostnad

De externa nettokostnaderna var 656 mkr 2013, vilket
var 200 tkr mindre än budgeterat. 2012 uppgick netto
kostnaderna till 646 mkr. Därmed ökade nettokostna
derna med 1,5 procent under året. En betydande fak
tor för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna
och finansnettot utvecklas i förhållande till skatter och
bidrag. Denna relation, nettokostnadsandelen, visar
hur stor del av skatter och bidrag som går till den
löpande verksamheten.
Nettokostnadsandel
(procent)
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99,6
99,5 -----------rJf:::.c~::c:::,'_-,- - - - - - 

il'

"'''::::::::<'::~~-' 1

99,0 - - - - - - - - - - c p
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-
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98,2

2013
97,5

Skatter och bidrag

Årets skatteintäkter uppgick till sammanlagt 447 mkr
(444 mkr 2012). Bidragen för 2013 var sammanlagt
225 mkr (219 mkr 2012). Intäkterna var 500 tkr högre
än budgeterat. De högre intäkterna fanns inom LSS
och den kommunala fastighetsavgiften. Dessutom var
skatteavräkningen marginellt bättre än budgeterat.
Kommunen fick något lägre generella statsbidrag än
budgeterat.

97,0
2009

2010

2011

2012

2013

Pensioner

De pensionskostnader som bokförts under året är
bland annat följande:
• Ålderspension som är cirka 5 procent av utbetalda
löner. Kostnaden bokförs på den verksamhet där
den anställdes lön bokförs. Denna kostnad uppgick
2013 till 17,8 mkr. Här tillkommer en löneskatt på
24,26 procent (4,3 mkr).
• Faktiska pensioner som utbetalats till tidigare
anställd personal uppgick till 16,3 mkr. Löneskatten
för dessa uppgick till 4 mkr.
• Under året har kommunen även betalat en för
säkringspremie på 1,9 mkr för pensioner. Denna
försäkring har tecknats för att trygga kommunens
förmåga att betala sin pensionsskuld.
• Pensionsförpliktelser som in~änats före 1998 redo
visas sedan 1998 utanför balansräkningen som en
ansvarsförbindelse. Beloppet uppgick vid årets slut
ti1l392 mkr inklusive löneskatt.
Eget kapital

I det egna kapitalet ingår kommunens anläggnings
kapital och rörelsekapital. Det egna kapitalet är
skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.
Vid årets slut uppgick det egna kapitalet till 266 mkr,
en ökning med 9 mkr. Kapitalet är fördelat på 7,4 mkr
(årets resultat) och Kommuninvests överskottsutdel
ning på 2,1 mkr.
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Utveckling eget kapital

pengar. Återbetalning av AFA-premier på 14,6 mkr
bidrog till att de likvida medlen ökade trots stora
investeringar.
Rörelsekapitalet, som är skillnaden mellan omsätt
ningstillgångar (kortfristiga fordringar och likvida
medel) och kortfristiga skulder, ökade 2013 från
-56 mkr till-65 mkr. Att rörelsekapitalet är negativt
betyder att de likvida medel kommunen har inte
räcker till att betala alla kortfristiga skulder.

(mkr)

Utveckling likvida medel
(mkr)
_100~_______________________________-_6_5___

2009

2010

2011

2012

2013

Anläggningskapital
• Rörelsekapital
Eget kapital

70-------------------------------------
59.3
60
50

40
Soliditet

30

Soliditeten är ett nyckeltal som mäter eget kapital i
förhållande till totala tillgångar. För 2013 uppgick
soliditeten till 34 procent. Det betyder att soliditeten
ökade något från 2012 då den var 33 procent. Solidi
teten 34 procent betyder att kommunens tillgångar
till 34 procent är finansierade med egna medel och 66
procent har finansierats genom lån. Pensioner som
in~änats före 1998 redovisas utanför balansräkningen
som en ansvarsförbindelse. Skulle denna skuld
redovisas i balansräkningen skulle kommunen ha en
negativ soliditet, det vill säga mindre än noll.
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Utveckling av soliditeten
(procent)
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Finansieringsgrad

Vid bokslutet uppgick skulden på kommunens
anläggningslån till 361,4 mkr, vilket var i samma
nivå som föregående år. Årets investeringar har
finansierats med egna medel och kommunen har inte
amorterat på sina lån under året.
Diagrammet nedan visar lånefinansieringsgraden,
som är relationen mellan den totala långfristiga
låneskulden och summan av anläggningstillgångar.
Huvuddelen av kommunens anläggningslån är place
rade på ganska kort sikt till en fast ränta. Ambitionen
är att ha lånens förfallodagar jämnt fördelade över en
period på cirka tio år. Under året har kommunen inte
gjort någon utlandsupplåning.
Lånefinansieringsgrad
(procent)

32------------------------------------

60--------------------------------------

30------------------------------------
2009
2010
2011
2011
2012
2013

58--------------------------------------
56--------------------------------------

Likvida medel

De likvida medlen är pengar som kommunen snabbt
kan ta i anspråk, det vill säga kassa och bankmedel.
Vid årets slut uppgick de likvida medlen till 41,7 mkr
vilket var 8,9 mkr högre än 2012. 2013 var investe
ringstakten fortsatt hög, men kommunen tog inga
nya lån utan finansierade investeringarna med egna

54----------------,~~~~~·~-------------

52--------~~~~-------------------=c~----

52

52

50--------------------------------------
2009
2011
2010
2012
2013

19

Utveckling av nettokostnad & skatte- och
bidragsintäkter

Utveckling av nettokostnader

Nettokostnaden är skillnaden mellan intäkter och
kostnader. Ökningen av nettokostnaden ska helst
inte vara större än ökningen av skatte- och bidrags
intäkter, för att kommunen inte ska riskera att få
underskott i sina verksamheter. Diagrammet nedan
visar utvecklingen av nettokostnader och skatte- och
bidragsintäkter.

(mkr)

700 ______________________________________
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650 ----,;"""'_____6"'4""2~___ 655 641
639
622

2009
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662

2012

2013

Nettokostnader
Skatter och bidrag

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsen
Bam- och utbildningsnämnden

-102174,4

-58248,8

43925,6

57,0%

-55020

-1171,8

-821,8

350,0

70,1%

-778,6

-535,9

0,0

535,9

0,0 %

-84,9

-1875,8

-283,6

Omsorgsnämnden
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

15,1%

totalt

Den totala investeringsbudgeten var på närmare
106 mkr och största delen av den, 99 mkr disponeras
inom tekniska avdelningen. Det enskilt största in
vesteringsprojektet är EPC-projektet (Energy Process
Contracting). Det påbörjades 2011 och beräknas
vara färdigt våren 2014. Den totala omslutningen på
projektet är drygt 70 mkr. Från projektets början till
och med den 31 december har 57 mkr använts, varav
25,6 mkr 2013.
Under året har ett nytt LSS-boende byggts som
invigdes i september. Boendet rymmer sex lägenheter.
Budgeten var på 10,2 mkr och till och med den 31
december hade 9,7 mkr förbrukats.
Ombyggnation pågår på Valbergsgården som
ska bli ett trygghetsboende. Det beräknas vara klart
våren 2014 och kommer att inrymma 37 lägenheter.
Budgeten för detta är på 7,4 mkr, varav 4,7 mkr har
förbrukats till om med den 31 december.
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Nettoinvesteringar
(mkr)
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Kommunens personal
Antal medarbetare och åldersstruktur

1 542 personer var anställda i korrununen under 2013.
Deras utförda arbetstiIIUllar motsvarar 1102 årsarbe
tare (total arbetstid omräknat till enbart heltider).
Antal årsarbetare*

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Överförmyndarnämnden

268,5
324,5
491,2
15,8
1,5

*Ärsarbetare anger de tillsvidareanställdas totala arbetstid omräknat
till heltider.

Anställda per förvaltning och åldersgrupp

Korrununen hade 1 093 tillsvidareanställda 2013 vilket
var en ökning med 14 tillsvidareanställda från 2012 (1
079 tillsvidareanställda).

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg- och räddnings nämnden
Överförmyndarnämnden

8

27

50
82

48
101
162

82
120

57

12
18

52

222
335

167

88

517

O

3

6

4

3

16

3

3
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Snittåldern bland Torsby korrununs tillsvidarean
ställda var 49 år. Den "äldsta" personalgruppen finns
inom korrununstyrelsen där snittåldern är 51 år. Över
hälften av korrununens anställda är över 50 år. Den
höga snittåldern gör att kommunen behöver rekrytera
många nya anställda de närmaste åren. Speciellt soci
alnämnden och barn- och utbildningsnämnden har en
stor andel anställda över 50 år.
Könsfördelning och sysselsättningsgrad

Av de tillsvidareanställda är 78,S procent kvinnor och
21,4 procent män. Allra mest kvinnodominerad är

omsorgsförvaltningen där 91 procent av de tillsvida
reanställda är kvinnor.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tills
vidareanställda i kommunen är 89,8 procent. Lägst
sysselsättningsgrad har kvinnor inom socialförvalt
ningen (83,6 procent, högst är den bland män i miljö-,
bygg- och räddningsförvaltningen (97,8 procent), tätt
följd av män i korrununstyrelsens förvaltning (97,3
procent).
Av kommunens totalt 1 093 tillsvidareanställda
arbetar 352 personer deltid varav 264 inom socialför
valtningen. Kvinnor står för 92 procent av deltids
anställningarna.
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Lön

Sjukfrånvaro

Medellönen (heltid) för tillsvidareanställda kvinnor
är 2S 227 kr/månad. Motsvarande för män är 28122
kr / månad. Räknat utifrån heltidsanställning är kvin
nornas snittlön 89,7 procent av männens.

Det första kvartalet steg sjukfrånvaron kraftigt för att
sedan minska. Räknat på hela året jämnades sjukfrån
varon ut och ökningen blev till slut ganska liten.
Minst sjukfrånvarotid hade personalen under det
tredje kvartalet. Bland män minskade sjukfrånvaro
tiden totalt medan den ökade något bland kvinnor.
För gruppen SO år eller äldre var sjukfrånvaron
hög det första halvåret, särskilt bland kvinnor, vilket
gör att den totala sjukfrånvaron för året blev högre än
2012. I övriga åldersgrupper minskade sjukfrånvaron.
Total sjukfrånvarotid av tillgänglig arbetstid, alla
anställningsformer. Observera att 2012 års siffror
innefattar maj till och med december.

Medellön per förvaltning och kön

Barn- och utbild
ningsnämnden

27397

30914

28226

Kommunstyrelsen

24948

27085

25921

räddningsnämnden

28308

33839

31 419

Socialnämnden

24075

24406

24104

28122

25847

Miljö-, bygg- och

Överförmyndar
nämnden

25483

Totalt

25227

25483
Total sjukfrånvaro

4,25

Summa tid med långtidssjukfrån
varo (60 dagar eller mer)

Medianlön per förvaltning och kön

32,71

Sjukfrånvarotid för kvinnor

4,43

4,23

Sjukfrånvarotid för män

3,69

3,84

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29
år och yngre

1,88
1,82

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen
Barn- och utbild
ningsförvaltningen

30-49 år
27030

31050

27810

3,85
3,79

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50

4,88

år och äldre

Kommunstyrel
sens förvaltning

4,14
36,01

23145

23890

23500

28800

33000

28900

23390

23200

23390

Miljö-, bygg- och
räddningsförvalt 
ningen
Socialförvalt 
ningen
Överförmyndar
nämnden

23550

23550

Sjukfrånvaron i socialnämnden ökade något under
året. Sjukfrånvaron totalt i kommunen ökade främst
bland kvinnor äldre än SO år.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden hade också
en ökad sjukfrånvaro med O,S procent. Kommun
styrelsen såväl som barn-och utbildningsnämnden
hade lägre sjukfrånvaro än 2012. Endast barn- och
utbildningsnämnden hade något högre långtidssjuk
frånvaro, det vill säga 60 dagar eller mer.
Total sjukfrånvarotid i procent per förvaltning samt
andellångtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer).

Kommunstyrelsen ink!. fritid och Idur

3,79

32,38

Barn- och utbildningsnämnden

2,58

35,39

Socialnämnden

22

32,09

Räkenskaper
Redovisning kommunen och koncernen
Resultaträkning
Tusentals kronor

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar utöver plan
Verksamhetens nettokostnader

Kommunen

-----------------------

Koncernen

~3

~2

~3

~2

240932

218528

303063

280875

-855607

-827984

-900993

-870173

-31888

-30150

-38854

-36750

-8888

-6928

-8888

-6928

-655451

-646533

-645672

-632975

Skatteintäkter

447107

443750

447107

443750

Generella statsbidrag och utjämning

225362

218674

225362

218674

1812

2370

1293

2000

-11464

-12414

-15751

-16958

Minoritetens andel av resultatet

O

O

-173

-195

Arets skatt

O

O

-927

-776

7365

5846

11 238

13519

7365

5846

11238

13519

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat före extraordinära poster
Arets resultat

III
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Balansräkning kommunen och koncernen
Tusentals kronor

Not

Kommunen

Koncernen

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

IV

640803

622146

890413

871 010

Maskiner och inventarier

V

20183

20678

22925

23226

O

O

O

O

660986

642823

913338

894235

13383

Pågående nyanläggning

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper och andelar
Långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

8636

6570

8589

28811

30365

1584

1599

37447

36935

10173

14982

698433

679758

923511

909217

Omsättningstillgångar
Förråd

1 212

1185

1424

1386

Fordringar

VI

46148

58166

48346

61 871

Kassa och bank

VII

41667

32779

46308

38962

89028

92130

96079

102219

787460

771 888

1019589

1 011 436

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

VIII

Anläggningskapital

331349

312816

409723

390940

Rörelsekapital

-65190

-56088

-77 869

-72390

Summa eget kapital

266158

256728

331 853

318550

13304

13520

Minoritetens andel

O

O

1696

1524

Avsättning för pensioner m m

5684

5542

9594

9246

Summa avsättningar

5684

5542

9594

9246

Anläggningslån

361400

361400

502498

507507

Summa långfristiga skulder

361 400

361 400

502498

507507

26773

25658

32392

34412

O

O

2583

5480

Övriga kortfristiga skulder

127445

122560

138973

134717

Summa kortfristiga skulder

154218

148218

173948

174609

Summa eget kapital och skulder

787460

771 888

1 019589

1 011 436

Avsättningar

Långfristiga skulder

IX

X

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit (limit 30 000 tkr)
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Tusentals kronor

Not

Kommunen
2013-12-31

Borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser

XI

Koncernen

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

145253

150126

523

1 318

391656

370003

391656

370003

O

O

Investeringsbidrag med villkorlig återbetalningsskyldighet
Garantiåtaganden Fastigo

135

139

Företagsinteckningar

245

245

Fastighetsinteckningar
Summa

536909

520129

25683

25683

418242

397388

Torsby kommun har i april 1997 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlems
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Torsby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens
förbindelse, kan noteras att per 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till
269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förplik
telserna uppgick till 620 181 484 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 624 015 629 kronor.
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Fem år i sammandrag kommunen
Resultaträkning, mkr

2013

2012

2011

2010

2009

Verksamhetens nettokostnader

-655

-646

-641

-622

-619

Skatter och bidrag

672

662

655

642

639

Finansnetto

-10

-10

-11

-9

-8

7

6

3

11

12

Balansräkning, mkr

2013

2012

2011

2010

2009

Mark och byggnader

641

622

600

580

557

20

21

19

18

19

8

7

6

6

3

29

30

29

29

40

698

680

654

633

619

Övriga fordringar

47

59

60

37

43

Kassa och bank

42

33

42

40

59

Summa omsättningstillgångar

89

92

102

77

102

787

772

756

710

721

Årets resultat

Maskiner och inventarier
Värdepapper, aktier och andelar
Långfristiga fordringar
Pågående arbeten
Summa anläggningstillgångar

Summa tillgångar
Anläggningskapital

331

313

288

302

286

Rörelsekapital

-65

-56

-36

-54

-50

Summa eget kapital

266

257

252

248

236

Avsättningar pensioner
Anläggningslån

6

5

5

5

361

361

326

328

Kortfristiga skulder

154

148

138

131

152

Summa eget kapital och skulder

787

772

756

710

721

12013

12219

12312

12414

12508

Folkmängd 31/12
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6
361

Kassaflödesanalys
Tusentals kronor

Kommunen

Koncernen

Bokslut 2013

Bokslut 2012

Bokslut 2013

Bokslut 2012

7365

5846

11238

13519

31888

30150

38854

36750

8887

6328

8887

6328

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justeringar:

Avskrivningar
Nedskrivningar
Övriga justeringar
Avsättningar/minoritetsintressen
Realisationsresultat
Överföring till eget kapital
Förändring förråd
Förändring kortfristiga fordringar

2065

-568

142

485

520

-7180

-1002

31

-1055

-834

2065

O

-27

195

-38

205

12018

-48

13529

2623
5374

Förändring leverantörsskulder

1115

2592

-2185

Förändring övriga kortfristiga skulder

4885

7246

4417

6597

67336

52825

76232

62814

-2820

-6730

-4071

-7747

O

160

-56893

-53324

1776
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Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Inköp av inventarier
Försäljning av inventarier
Inköp av anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Pågående arbeten
Aktier och andelar
Ökning/minskning av finansiella fordringar

-2065

-1008

O

160

-56893

-98996

1829

38919

-6654

-186

-2065

-7867

1554

-1537

6874

1 135

-58448

-62108

-60980

-74582

Nya lån

O

O

O

O

Minskning långfristiga fordringar

O

O

O

O

O

O

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Förändring övriga långfristiga skulder
Checkräkningskredit

O

O

-2897

65

Amorteringar

O

O

-4087

-4136

Justering kortfristig del av långfristig skuld

O

O

-922

-991

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

O

O

-7906

-5062

7346

-16830

Årets kassaflöde

8888

-9283

IB Ukvida medel

32779

42062

38962

55792

UB Ukvida medel

41667

32779

46308

38962
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Redovisning va-kostnader

Från 2007 gäller en ny vattenlag. I lagen föreskrivs
att kostnader och intäkter för vatten- och avlopps
hantering ska särredovisas i kommunernas årsredo
visningar. Hur detta ska ske finns inte klart uttalat
annat än att separata resultat- och balansräkningar
borde upprättas. För att kunna göra detta korrekt
har kommunen gjort en del justeringar i kommunens
datasystem. Kommunen arbetar fortfarande med
att kunna visa en korrekt balansräkning. Därför
redovisas ännu så länge bara en resultaträkning för
va-verksamheten.
Affärsverksamhet va - vatten och avlopp
Vatten och avlopp (tkr)

Bokslut

Budget

Bokslut

2013

2013

2012

22810

21986

20631

2740

2407

2650

25550

24393

23281

Externa kostnader

-16977

-16051

-15987

Interna kostnader

-2548

-2619

-2290

Avskrivningar

-3095

-3167

-3029

-22620

-21837

-21306

2930

2556

1975

Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Interna intäkter
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens driftresultat

O

O

O

-2687

-2793

-2724

243

-237

-749

243

-237

-749

Skattebidrag
Årets resultat
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Redovisningsprinciper

• Sammanställd redovisning har gjorts enligt lag.

Redovisningen har skett enligt god redovisningssed.
Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om
kommunal redovisning och i enlighet med Rådet för
kommunal redovisnings rekommendationer.

• Externredovisning: I den externa resultaträkningen
har alla interna debiteringar som hyror, avgifter och
~änster eliminerats.

• Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner
har redovisats enligt god redovisningssed.

• Leasingkostnader (11 573 tkr) har redovisats enligt
reglerna för operationell leasing.

• Upplupna kostnads- och intäktsräntor per den 31
december 2013 har bokförts om de varit av väsentlig
storlek.
• Fakturor utställda efter den 31 december 2013 är
periodiserade till den period de hör till.
• Statsbidrag och skatteintäkter har beräknats enligt
gällande rekommendationer vid bokslutstillfället.
• Semesterlöneskuld, okompenserad övertid samt
sociala avgifter på dessa är bokförda som en kort
fristig skuld.
• Kommunens pensionsskuld för beräknade pensions
utbetalningar till arbetstagare och pensionärer
återfinns i bokslutet som tre olika delar, allt redovisat
enligt gällande lagar och rekommendationer. Av
sättningar för pensioner omfattar kompletterande
ålderspension samt garantipensioner. Den skuld
som avsåg in~änade pensioner under åren 1998
och 1999 samt vissa regleringsposter därefter har
betalats 2004. In~änad pension från och med år
2000, det vill säga den individuella pensionen,
kostnadsbokförs under in~änandeåret och utbetalas
i början av nästkommande år. I bokslutet redovisas
denna skuld som en kortfristig skuld. In~änade
pensioner före 1998 återfinns i bokslutet under
ansvarsförbindelser och ingår alltså inte i balans
räkningen.
• Anläggningstillgångarna har i balansräkningen
redovisats till anskaffningsvärdet efter avdrag för
investeringsbidrag och planenliga avskrivningar.
Avskrivningarna görs efter en bedömning av till
gångarnas nyt~andeperiod efter viss vägledning av
SKL:s förslag till avskrivningar.
• Kapitalkostnader beräknas enligt nominell metod.
Avskrivningar beräknas på tillgångarnas ursprung
liga anskaffningsvärde. Internränta beräknas på
bokfört värde. År 2013 uppgick internräntan till 4,2
procent.
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Begreppsförklaringar
• Anläggningstillgångar = Tillgångar som är avsedda
för stadigvarande bruk.
• Anläggningskapital = Skillnad mellan anläggnings
tillgångarna och de långfristiga skulderna.
• Avskrivning = Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar.
• Balansräkning = Visar den ekonomiska ställningen
och hur den förändrats under året. Tillgångarna
visar hur kommunen har använt sitt kapital respek
tive hur kapitalet har anskaffats.
• Eget kapital = Den del av tillgångarna som är finan
sierade med egna medel. Delas upp i rörelsekapital
och anläggningskapital.
• Kapitalkostnad = Benämning för internränta och
avskrivningar.
• Kortfristig skuld = Skulder med löptid kortare än
ett år.
• Nettokostnad = Verksamhetens driftkostnad efter
avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.
• Omsättningstillgångar = Tillgångar ej avsedda för
långvarigt bruk (till exempel kundfordringar, förråd,
bank, kassa).
• Periodisering = Fördelning av kostnader och intäkter
på de redovisningsperioder i vilka de verkligen
uppstår.
• Resultaträkning = Visar hur det egna kapitalet har
förändrats under året.
• Rörelsekapital = Skillnaden mellan omsättnings
tillgångar och kortfristiga skulder.
• Soliditet = Visar hur stor del av det totala kapitalet
som är eget kapital.
• Finansnetto = Finansiella intäkter (till exempel
räntor) minus finansiella kostnader (till exempel
räntor på våra lån).
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Noter
Kommunen

2013-12-31

Koncernen

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Not!
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Jämförelsestörande post
Återbetalning försäkringspremier från Afa

14613

14613

AVSKRIVNINGAR

Koncernen

-28574

-26905

-34649

-32760

Avskrivningar utöver plan

-8888

-6928

-8888

-6928

Inventarier

-3314

-3246

-4205

-3991

-40776

-37078

-47742

-43678

449798

438104

-2691

5645

195849

189093

23937

23520

5576

6062

O

O
662424

7365

5846

-24

-19

Byggnader

Not II
SKATTE- OCH BIDRAGSINTÄKTER
Skatteintäkter
Skatteavräkning
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämningsbidraglavgift
Sysselsättningsstöd

672469
Not III
ÅRETS RESULTAT
Torsby kommun
Torsby Förvaltnings AB
Torsby Flygplats AB
Fritid i Nordvärmland AB
Torsby Bostäder AB

-3

26

874

2978

2311

3889

Torsby Utvecklings AB (49 %)

59

67

Koncemmässiga justeringar

656

732

11 238

13519

1 256318

Not IV
BYGGNADER OCH MARK

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

991769

939267

1 312359

Nyanskaffningar

56893

53324

63714

94587

Avyttringar, utrangeringar och korrigeringar

-4267

-822

-4267

-38546

1044395

991 769

1371 806

1 312359

-369623

-339122

-441349

-404993

-63391

-59399

-63391

-59399

3493

396

3493

396

-28574

-26905

-34649

-32760

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
varav ackumulerade nedskrivningar
Avyttringar, utrangeringar och korrigeringar
Årets avskrivning enligt plan
Avskrivning utöver plan

Bokfört värde vid årets slut
varav va-anläggningar

-8888

-3992

-8888

-3992

-403592

-369623

-481393

-441349

640803

622146

890413

871 010

64063

64067

64063

64067
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Kommunen

-----------------------2013-12-31
2012-12-31

Koncernen
2013-12-31

2012-12-31

Bokfört värde per fastighetskategori
7736

7400

7736

7400

Verksamhetsfastigheter

287760

270492

287760

270492

Affärsfastigheter

123951

126489

373561

375353

65375

65650

65375

65650

141 057

137478

141 057

137478

991

1046

991

1046

Markreserv

Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Exploateringsfastigheter

4963

4621

4963

4621

Skogsfastigheter

8970

8970

8970

8970

640803

622146

890413

871 010

Vid årets början

58647

70169

66353

77 282

Nyanskaffningar

2820

6730

3904

7747

O

-18252

-240

-18676

61467

58647

70017

66353

-37969

-50544

-43127

-55382

-194

-194

-194

-194

O

18032

240

18457

-3314

-3246

-4205

-3991

O

-2211

O

-2211

-41283

-37969

-47092

-43127

20183

20677

22925

23226

Kundfordringar

17194

13247

16698

14362

Skattefordringar

-9900

-6261

-9823

-6184

Interimsfordringar

37935

51207

40888

54535

919

-27

584

-842

O

O

O

46148

58166

48347

61 871

41667

32779

Bokfört värde totalt för samtliga kategorier
Not V
MASKINER OCH INVENTARIER

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
varav ackumulerade nedskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan
Avskrivning utöver plan

Bokfört värde vid årets slut
Not VI
Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga fordringar

O

Not VII
KASSA OCH BANK
Torsby kommun
Torsby Förvaltnings AB

304

380

Torsby Flygplats AB

934

1 113

Fritid i Nordvärmland AB
Torsby Bostäder AB
Torsby Utvecklings AB (49 %)
Summa kassa och bank

32

O

O

2664

4415

739

276

46308

38963

Kommunen

-----------------------
2013-12-31
2012-12-31

Koncernen

2013-12-31

2012-12-31

305030

Not VIII
EGET KAPITAL

Koncernen

256728

250882

318550

Uppskrivning andelar Kommuninvest

2065

O

2065

Arets resultat

7365

5846

9173

13519

O

O

329790

318550

512634

Ingående eget kapital

Minoritetens andel
Övriga koncernmässiga justeringar
Utgående eget kapital koncernen

266158

256728

Kommunen
Anläggningskapital
Anläggningstillgångar
Anläggningslån
Pensionsskuld
Summa

698433

679758

-361400

-361400

-5684

-5542

331349

312816

Rörelsekapital

89028

92130

-154218

-148218

Summa

-65190

-56088

Totalt eget kapital kommunen

266158

256728

Ingående avsättning

5542

5057

Pensionsutbetalningar

-789

-784

Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder

Not IX
PENSIONSAVSÄTTNINGAR

Nyintjänad pension

179

147

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

370

204

Förändring av löneskatt
Övriga regleringar

28

95

354

823

5684

5542

Not X
LÅNGFRISTIGA SKULDER

361400

361 400

507507

Nya lån

O

O

O

O

Övriga långfristiga skulder

O

O

O

O
-4136

Ingående skuld

Amorteringar

O

O

-4087

Återföring uppbokade amorteringar 2010

O

O

3551

2560

Uppbokning beräknade amorteringar 2011

O

O

-4473

-3551

361400

361 400

502498

507507

Torsby kommun

361400

361400

Torsby Bostäder AB

141098

146107

Fritid i Nordvärmland AB

O

O

Torsby Utvecklings AB (49 %)

O

O

Övriga långfristiga skulder

O

O

502498

507507

Utgående skuld

Fördelning anläggningslån

Summa

33

Kommunen
2013-12-31

Koncernen

2012-12-31

Långfristiga lån
Förfaller till räntejustering enligt följande

2014

177100

2015-2019

184300
361400

Not XI

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Ingående avsättning

370003

370879

Pensionsutbetalningar

-15523

-15501

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

9233

14771

Förändring av löneskatt

4227

-171

Ändring av försäkringstekniska grunder
Övriga regleringar
Garanterad pensions nivå

34

O

O

23716

25

O

O

391656

370003

2013-12-31

2012-12-31

Verksamheterna 2013
Bilaga till årsredovisningen för 2013

Innehåll
Verksamhetsberättelser
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Miljö-, bygg- och räddnings nämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden

3
6
20
21
24
28

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Hans Lass (5) till och med 2013-09-23,
Peter Jonsson (5) från och med 2013-10-21,
vice ordförande: Lillemor Wass-Ronge (M)
Antal ledamöter: 11

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett överskott på 200 tkr. Av de olika verksamhetenw redovisade grundskolan
ett överskott på 2,4 mkr medan gymnasieskolan och förskolan redovisade underskott på 1,1 mkr respektive 800 tkr.
Nämnden beslutade att fasa ut restaurang- och livsmedelsprogrammet på gtjmnasiet, och att även lägga ner tek
nikprogrammet och industriprogrammet om inte tillräckligt många söker dessa program till hösten 2014. Nämnden
gjorde flera nyreknjteringar, bland annat ny skolchef och rektorer.
Nämnden nådde inte målen vad gäller betygspoäng i gtjmnasiet, meritvärde i årskurs 9 samt andel behöriga till
gtjmnasiet.
Tusentals kronor

Intäkter

Utfall

Budget

2013

2013

Avvikelse

Utfall

Utfall

2012

2011

53356

39175

14181

47965

51906

Kostnader

-284612

-270675

-13937

-288394

-288536

Personalkostnader

-165047

-156186

-8861

-170537

-166675

Övriga kostnader

-118414

-113269

-5145

-116780

-120805

Kapitalkostnader
Driftnetto
Driftbidrag
Förändring eget kapital

-1152

-1220

69

-1077

-1056

-231 256

-231500

244

-240428

-236630

231 500

231500

237300

237140

244

O

-3128

510

3

Verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola,
pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grund
skola, grundsärskola, kulturskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. I
kommunen fanns under 2013 två föräldrakooperativ,
Vargen i Ambjörby och Kottarna i TorsbJ" samt ett
personalkooperativ i Rådom.
Kommunen hade även två friskolor, Transtrands
friskola i Likenäs och Sörmarks friskola i Sörmark.

Viktiga händelser under året
Nämnden beslutade om nya mål för verksamheten
inom ramen för kommunens övergripande vision
och mål. Verksamheterna har sedan i sin tur utarbetat
egna mål. Det övergripande målet är att verksam
heten ska hålla en hög kvalitet och följas upp regel
bundet.
Nämnden beslutade 2012 att lägga ner tre försko
leavdelningar, en vid Småfolk i Rådom och två vid
Kilåsen i TorsbJ" och öppna tre avdelningar vid en ny
lokal i Torsby. Förändringarna genomfördes i augusti
2013. Vid Småfolk i Rådom valde några ortsbor att
starta ett personalkooperativ i de lokaler som försko
leavdelningarna lämnade.

Att antalet nyfödda varit stort de senaste åren
märks framför allt i Torsby där efterfrågan på försko
leplatser är stor. Därför beslutade nämnden under
hösten att utöka med ytterligare en temporär försko
leavdelning i Torsby. Den öppnar i januari 2014.
I grundskolan fortsatte anpassningarna till ett
lägre elevantal. Antalet anställda har minskat, främst
genom pensionsavgångar.
Nämnden beslutade att restaurang- och livsmed
elsprogrammet ska fasas ut, som en del i anpass
ningen till färre gymnasielever. Nämnden satte även
upp villkor för behållandet av teknikprogrammet
och industriprogrammet, där det krävs att ett visst
antal elever ska söka programmet inför hösten 2014
för att programmen ska behållas. Tidigare har både
elprogrammet och barn- och fritidsprogrammet lagts
ner. Sedan 2008 har gymnasiekullarna i Värmland,
och TorsbJ" minskat med över 20 procent och de kom
mande fem åren väntas de minska med ytterligare 15
procent.
Trots de minskande gymnasiekullarna stod sig
Stjerneskolan relativt väl i konkurrensen inför höst
terminen. Den befarade elevminskningen på drygt 50
elever stannade vid drygt 40 elever.
På skolledarsidan har en ny skolchef rekryterats,
liksom rektorer och biträdande rektorer.

Mål och måluppfyllelse
Budget

Utfall

Utfall

2013

2013

2012

2011
90,4 %

84,2%

100%

83%

Meritvärde för avgångselever åk 9, vårtermin

203,8

220

199,9

198,6

Gymnasieelever med slutbetyg, vårtermin

90%

94%

96,4 %

95,5 %

Genomsnittligt betygspoäng, gymnasieskolan, vårtermin

13,72

14,20

14,16

13,71

Andel elever från annan kommun på gymnasiet

45%

50%

48%

48%

552

540

594

649

Procent gymnasiebehöriga, vårterminen 2013

Antal elever gymnasieskolan, höstterminen

Miljöredovisni ng
I samband med skyddsronder analyseras den fysiska
och psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljön diskute
ras vid arbetsplatsträffar och i de årliga RUS-samtalen
(resultat- och utvecklingssamtal) och även vid elev
rådsmöten. Allergiombud finns för alla enheter.

Uppföljning av den pedagogiska
verksam heten
Verksamheten i Torsby kommuns förskolor, grund
skolor och gymnasieskola ska genomsyras av ett
systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att det peda
gogiska arbetet kontinuerligt följs upp och utvärderas
för att kunna nå bättre resultat.
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Utfall

Ett av nämndens mål är att den genomsnittliga be
tygspoängen i årskurs 9 ska vara minst 225 poäng år
2020. Målet är också att alla elever i årskurs 9 ska vara
behöriga för gymnasiestudier.

Avvikelser mot budget
Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett litet
överskott på drygt 200 tkr. Resultatet varierade dock
mellan olika verksamheter. Grundskolan redovisade
ett överskott på 2A mkr, gymnasieverksamheten ett
underskott på 1) mkr och förskoleverksamheten ett
underskott på 800 tkr. Årets avtalsförhandling resul
terade i en löneökning på 2,7 procent för lärarkollekti
vet, vilket rymdes inom budgeten.

Inom förskoleverksamheten redovisade skol
barnomsorgen ett underskott på grund av att en del
enheter behövde utöka bemanningen eftersom antalet
barn var högre än beräknat.
Det större överskottet inom grundskolan beror
på att hela budgeten för förvaltningsledningen inte
användes, bland annat för att antalet elever i friskolor
var lägre än beräknat.
Inom gymnasieverksamheten redovisade ung
domsgymnasiet ett underskott på 500 tkr och sär
skolegymnasiet ett underskott på 100 tkr. Komvux,
som ingår i gymnasieverksamheten, redovisade ett
överskott på knappt 300 tkr.
Elever från andra kommuner som valt att studera
på S~erneskolan var något fler än budgeterat vilket
gav nämnden mer intäkter. Samtidigt minskade an
talet elever från Torsby som valt att studera på någon
annan skola än S*rneskolan vilket innebar en liten
minskning av kostnaderna.

Framtiden
Efter några år med stora födelsetal, i alla fall med
Torsby mått mätt, minskade antalet födda barn något
2013. Samtidigt sker en viss inflyttning till tätorten
och fler efterfrågar förskoleplats. Nämnden fortsätter
sitt påbörjade arbete med att skapa fler förskoleplat
ser i Torsby. Det är för närvarande många inskrivna
barn per avdelning och det kommer att vara så några
år framöver.

Grundskolan har en stor utmaning framför sig när
det gäller att höja det genomsnittliga meritvärdet i
årskurs 9. För att lyckas med det måste kvaliteten i
verksamheten vara hög från förskola och ända upp till
årskurs 9. Då blir eleverna bättre rustade för gymnasiet.
Nämnden har beslutat att skolchefen ska se över
organisationen för grundskolan. I uppdraget ingår
både hur strukturen ska se ut och om kommunen ska
återgå till stadieindelningen årskurs F-6 respektive
årskurs 7-9. Även inom grundskolan efterfrågar allt
fler skolplats i Torsby tätort medan elevantalet mins
kar i ytterområdena.
Färre elever i gymnasieskolan innebär att verksam
heterna måste anpassa kostnaderna. Vilken gymna
sieskola kommunen ska ha 2015, och vilka program
och vilka specialidrotter kommunen ska erbjuda, är
några frågor som nämnden måste arbeta med. Det är
ett arbete som också ska ta hänsyn till det minskande
elevunderlaget till gymnasieskolan på grund av de
mindre elevkullarna.
Fler människor efterfrågar komvuxstudier sam
tidigt som statsbidraget minskat. En viktig fråga är
därför hur kommunen ska se på komvux och dess
verksamhet i förhållande till den nytta komvux ger.
Kraven som ställs i skollagen vad gäller lärarnas
behörigheter har skärpts. Detta tillsammans med
stora pensionsavgångar framöver ställer stora krav
på verksamheternas personalförsörjning. Nämnden
behöver därför utarbeta en strategi för sin personal
försörjning.
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Kommunstyrelsen
Ordförande: Håkan Laack (S),
vice ordförande: Anna-Lena Carlsson (M)
Antal ledamöter: 11

Kommunstyrelsens verksamheter redovisade totalt ett underskott på 14,5 mkr som i stort sett helt beror på obudgeterade
kostnader förfiberutbyggnad som beslutades under året. Av verksamheterna fanns de större avvikelserna hos tekniska
avdelningen (- 2,5 mkr) samt it och kommunkansli som båda redovisade överskott på drygt 1 mkr.
Bland årets händelser kan nämnas utvecklingen av ett stort köpcenter vid Långflon, fortsatt arbete med miljön
kring Valberget, nytt LSS-boende, stor renovering av Prostgårdslagårn, en bra säsong för Torsby Ski Tunnel och
bildandet aven ny näringslivs- och besöksnäringsenhet. Kommunen anställde också en bredbandssamordnare och
tecknade avtal med Telia kring bredbandsutbyggnaden i Torsby.
Måluppfijllelsen var god inom avdelningarna arbetsmarknad, turism och fritid men uppfijlldes inte helt inom
kulturavdelningen.
Tusentals kronor

Intäkter

Budget

2013

2013

Avvikelse

Utfall

Utfall

2012

2011

220687

209510

11177

223068

219379

Kostnader

-375737

-350060

-25677

-355094

-361937

Personalkostnader

-117122

-110022

-7099

-116508

-112308

Övriga kostnader

-202547

-182374

-20173

-184726

-198228

Kapitalkostnader

-5606'9

-57664

1595

-53860

-51401

Driftnetlo

-155050

-140550

-14500

-132027

-142558

Driftbidrag

140550

140550

135968

133703

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

2013

2013

2012

2011

Tusentals kronor

Kommunalråd
Kommunledningskansliet

~

Avvikelse

-2338

-2300

-38

-2303

-2228

-54092

-55390

1 298

-54408

-53001
-5104

Ekonomiavdelningen

-5269

-5300

31

-5371

It ~avdelningen

-4378

-5450

1072

-3389

-3225

HR~avdelningen

-7369

-7460

91

-7568

-8028

Tekniska avdelningen

-42507

-40050

-2457

-34115

-43199

Fritidsavdelningen

-14527

-14400

-127

-14494

-16268

Kulturavdelningen

-10635

-10800

165

-11 404

-10838

-283

O

-283

183

71

291

600

-309

872

-446

-31

-292

Kost- och städavdelningen
Skogsförvaltning
Fastighetsförsäljning
Fiberutbyggnad
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Utfall

642

O

642

-14585

O

-14585

O

O

-155050

-140550

-14500

-132027

-142558

Kommunalråd

Kommunledningskansliet

Verksamhet

Kommunchef

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan och har ansvaret för hela kom
munens utveckling och ekonomiska förvaltning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen
och uppföljningen av kommunens ekonomi och verk
samheter.
Kommunstyrelsens ordförande har ett uttalat
ansvar för denna uppgift.

Viktiga händelser under året

Viktiga händelser under året

Kommunen förbättrade tillgången på boende för
äldre och andra brukare genom dels ett nytt LSS
boende vid Enstigen, dels ett iordningställt trygghets
boende vid Valbergsgården.
Kommunstyrelsen har gjort mycket lobbyarbete
för att påverka olika infrastrukturfrågor i länet. Bred
bandsfrågan har tydliggjorts och kommunstyrelsen
har tagit höjd för den i kommande budget. Kommun
styrelsen har även utverkat en rättvis fördelning av
bidragsmedel i regionen och tagit ställning för att
länet ska ha en ambulanshelikopter samt bearbetat
landstinget för att få helikoptern placerad i Torsby.
Som en fin avslutning på året lyckades kommunen
även säkra flyglinjen i ytterligare sex år framåt.
På miljöområdet kan nämnas att det stora energi
besparingsprojektet EPC-projektet håller på att av
slutas. Kommunen har dessutom haft ansvaret för det
lyckade projektet Fri sikt i Klm'älvdalen. En stor del av
året har kommunstyrelsen gett stöd och hjälp för att
hitta alternativa lösningar för näringslivsetablering
efter nedläggningen av spånskiveproduktionen i
Ambjörby.
Kontakten med Norge blir allt viktigare och märks
på flera sätt. Ett exempel är utvecklingen i Långflon,
där ett nytt köpcenh'um på 7 000 m 2 byggs i en
första etapp och där man planerar för kommande
etapper och även för stugbyar och turismutveckling.
Andra exempel är företaget Vestres investering i en
ny fabrik i Torsby med plats för fyrtiotalet anställda
och slutligen samverkansprojektet kring Finnskogen
Natur- och kulturpark där det nya Finnskogscentret i
Lekvattnet får en central roll.
Avvikelser mot budget

Årets resultat var ett underskott på 38 tkr mot budget.
Orsaken är att kommunstyrelsen inte fick en budgete
rad intäkt på 40 tkr till drogförebyggande åtgärder.

Torsby Flygplats

Under 2013 har kommunledningskansliet ägnat
mycket arbete åt en ny upphandling av linjeflyg
trafiken. Trafikverkets utredning och förslag till upp
handling av glesbygdstrafik blev klar under hösten
och förslag innebar att flyglinjen Torsby-Hagfors
Arlanda inte skulle upphandlas från och med 2015.
Efter regeringsbeslut och regleringsbeslut bestämdes
att flyglinjen fortsatt skulle upphandlas under
perioden 2015-2019.
Ett nytt driftbidrag fastställdes för Torsby Flyg
plats. Driftbidraget höjdes med 400 000 kronor / år.
Vad gäller brister i kontinuitet och information
har operatören Avies AB klart förbättrat sina rutiner
i samarbete med Torsby och Hagfors flygplatser och
resandet har ökat på flyglinjen.
Europaväg 16

Europaväg 16 invigdes under året med deltagande av
Torsby kommun.
Rekrytering

På grund aven stor generationsväxling inom chefs
kåren har mycket arbete ägnats åt nyrekryteringar.
Traineeprogram för hela koncernen utarbetas för att
möjliggöra mer internrekrytering vid sidan om extern
rekrytering. Kommunledningskansliet gör även en
översyn av hur attraktiv Torsby kommun är som ar
betsgivare vad gäller arbetsmiljö, personalfrämjande
åtgärder och personalförmåner.
Näringsliv

Kommunen beslutade att samordna den ordinarie
näringslivsverksamheten med besöksnärings
verksamheten och turistbyråerna till en enhet. En ny
näringslivschef för enheten rekryterades.
Destination Torsby

För att förstärka varumärket Torsby bildade kommun
styrelsen en ny marknadsföringsgrupp direkt under
kommunchefen. Arbetet med marknadsplan och kom
munikationsplan påbörjades under året och syftet är
lyfta fram hela kommunen som en destination, med
fokus på att lyfta fram kommunens profilbärare och
främsta dragplåster. Exempel på profilbärare är Torsby
Ski Tunnel och Torsby Sportcenter, Svenska rallyt,
Finnskogen, Höljesrallyt, Torsby Ski Festival, Branäs,
Hovfjället, Långberget och Torsbybadet. Magasinet
Destination Torsby togs fram före sommarsäsongen
och användes i marknadsföringen.
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Övrig marknadsföring

Sljerneskolans marknadsföring ska ingå i den över
gripande kommunikationsplanen. Under 2013 har
två kampanjer fått ekonomiskt stöd och utarbetats
centralt. En kampanj har gått i Torsbybladet, Sunnenytt
och Hagforsbladet. En pilotkampanj genomfördes via
Google Adwords och Facebook. Kampanjerna är inte
utvärderade i sin helhet men tycks ha slagit väl ut.
Torsby Flygplats har marknadsförts på TV4 och i
Torsbybladet.
Torsby Sportcenter och Torsby Ski Tunnel

Arbetet med utomhusmiljön i Valberget fortsatte.
Säkerheten har förbättrats med skyddsplank och
jordvallar kring skidskyttearenan. Förbättringar har
även skett i Valbergets slalombacke med utjämningar
och schakt.
Leder för löpning, cykel och rullskidor har fått ny
skyltning och ny digitalis era d lantmäterikarta togs
fram för området i samarbete med OK Fryksdalen.
Digitaliseringen innebär att man snabbt kan göra
kartförändringar utifrån ändrade förhållanden.
Under sommaren genomfördes Torsby Ski Festival.
SK Bore var arrangör tillsammans med andra fören
ingar. Nytt för året var att rullskid-SM och spring
skytte-SM samarrangerades. Svenska Skidskytte
förbundet lade i samband med arrangemangen även
sitt årsmöte i Torsby.
Torsby Ski Tunnel hade en bra säsong med besöks
siffror på drygt 30 000 och en ökad omsättning till
drygt 6 mkr. Bokslutet pekar på ett överskott på drygt
850 tkr mot budget. Omsättningsökningen beror
främst på ökad försäljning av dagskort, Vasalopps
lägerverksamhet, prova-på-skidskytte, skridskokort
och försäljning av skidinstruktioner. Personalen
påbörjade under året en fördjupad utbildning i sälj
teknik och kundkontakt, som fortsätter 2014.
Arbetet med energibesparande åtgärder fortsatte
2013 med fokus på byte av armatur för en långsiktig
övergång till så kallade LED-lampor. Lampor byttes
ut i arenadelen och skjuthallen samt på försök i 50
meter av tunnelsträckningen. Resultatet av försöket
med nya lampor i tunneln ska utvärderas.
Ett pilotprojekt med test av isbana i skjuthallen
genomfördes under jullovet. Testet var uppskattat då
ungefär 500 personer, främst barn, provade isbanan.
Torsby Ski Tunnel ska därför fortsätta erbjuda
skridskomöjligheter.
Strategi- och näringslivsenheten
Arbetsmarknadsavdelningen
Verksamhet

Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbets
marknadsåtgärder och integration av kommun
placerade flyktingar enligt avtal med Migrations
verket. Avdelningen ska stärka kommunens möjlig
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heter att möta svängningar i konjunkturen och erbjuda
insatser för personer som är arbetslösa eller som har
arbetshinder.
Viktiga händelser under året

Den totala arbetslösheten i Torsby kommun var under
året bland de lägsta i länet. Däremot var ungdoms
arbetslösheten hög vilket inte är unikt för Torsby
kommun. Arbetsförmedlingen har haft få långtids
inskrivna under året.
Arbetsmarknadsavdelningens personal omfattade
under året sex heltidsanställda. Dessutom har avdel
ningen haft motsvarande 30 årsanställda med olika
former av lönebidrag, vilka har arbetat inom kommu
nens förvaltningar och ute i ideella föreningar.
Feriearbeten

Under sommarlovet administrerade arbetsmarknads
avdelningen 214 feriearbeten till skolungdomar i
årskurs 8 och 9. 2012 införde arbetsmarknadsavdel
ningen en ny administration av feriearbeten, med
en platsbank där eleverna får söka arbetena med en
enkel ansökan med ev.
Integration

En1igt den nya förordningen och tillsvidareavtalet
med Migrationsverket har det huvudsakliga arbetet
med kommunplacerade flyktingar under året varit att
erbjuda bostad, samhällsorientering i minst 60 timmar
och svenskundervisning (sfi) på heltid.
Arbetsmarknadsavdelningen har ansvarat för
bosättningen och utökad samhällsorientering i 90
timmar. Gymnasieskolan ansvarade för svenskunder
visningen.
Torsby kommun tog under året enbart emot kvot
flyktingar, varav 19 vuxna och fem barn. Mottagande
av kvotflyktingar innebär att flyktingar kommer
direkt från utlandet till Sverige. Sverige har ett avtal
med UNHCR att Sverige ska ta emot omkring 1 500
kvotflyktingar per år.
Jobbcenter

I Jobbcenters verkstad för trä och metall har anvisade
personer haft möjlighet till arbetsträning och praktik.
Jobbcenter har hjälpt till inför och under olika
arrangemang som Rally Sweden och rallycross-EM.
Jobbcenter gjorde även många mindre arbeten både
inom kommunen och bland olika föreningar.
Under året har socialförvaltningen och arbets
förmedlingen anvisat personer till verksamheten.
Personer med lönebidragsanställningar (motsvarande
tio årsarbeten) har varit placerade på Jobbcenter. Ett
antal feriearbetande skolungdomar utförde under
sommarlovet olika arbetsuppgifter, bland annat
skötsel av de kommunala bad- och rastplatserna.

Fas 3

Arbetsmarknadsavdelningens avtal med arbetsför
medlingen omfattade under året sysselsättning av 25
personer som blivit anvisade enligt Fas 3 (den sista
delen av sysselsättnings- och utvecklings garantin),
men endast åtta personer anvisades under året.
Jobbgarantin för ungdomar (UGA)

Arbetsmarknadsavdelningen har även haft ett avtal
med arbetsförmedlingen om att erbjuda 30 platser
för arbetslösa ungdomar. Uppdraget är att anordna
jobbsökaraktiviteter och arbetspraktik med uppfölj
ning. Under året var totalt 107 ungdomar inskrivna.
Av de 75 avslutade ungdomarna fick 56 arbete eller
påbörjade en utbildning. Samarbetet med arbetsför
medlingen och näringslivet i Torsby kommun har
under året fungerat mycket bra och kommunen har
tecknat ett nytt avtal om 30 platser även 2014.

Projekttiden för deltagaren är fyra månader, varav
en månads bedömning av arbetsförmågan och tre
månaders utvecklingsanställning via arbetsmarknads
avdelningen. Målet med projekt Verner är att del
tagarna kan gå vidare till annan anställning med eller
utan stöd, på den ordinarie arbetsmarknaden.
Under året deltog 19 personer i projektet. 15 personer
avslutade varav elva har fått arbete och fyra står till
arbetsmarknadens förfogande.
Avdelningen har tecknat ett nytt avtal till och med
30 juni 2014 med möjlighet till förlängning året ut.
Projekt Fri sikt Klarälven (Frisk)

Projektet startade i november 2012 med syfte att göra
en förutsättningslös kartläggning av möjligheten att
långsiktigt öppna upp landskapet längs älven. Projek
tet utvecklades väl under året med stor mediabevak
ning och sidoeffekter som den nystartade föreningen
Friskt Bete.

Mätt o Go

Arbetsmarknadsavdelningen hade under 2013 per
sonaiansvar för serveringsrestaurangen Mätt o Go på
Valbergsgården.

Miljöredovisning

Källsortering är genomförd på Jobbcenter.
Avstämning av mål och verksamhetskrav

Kulturarvslyftet

Avdelningen startade en mindre kontorsverksamhet
för skanning av bilder som skänkts av privatpersoner
och finns arkiverade på biblioteket.
Arbetslag

Under våren utbildades ett arbetslag med både gamla
och nya kommuninvånare i slyröjning. Arbetslaget
utförde röjning på uppdrag av projektet Fri sikt Klar
älven (Frisk).
Fikacatering

I slut på året återöppnade avdelningen fikacatering i
nyrenoverade lokaler vid Jobbcenter. Fikacateringen är
en service för kommunens alla möten och konferenser.
Projekt Etablerad i Torsby

Projektet Etablerad i Torsby startade i november
2012 och är ett samarbete mellan Torsby kommun,
arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingens externa
aktörer. Projektets mål är att snabba upp och förbättra
etableringsprocessen. Resultatet var framgångsrikt
under året och är förlängt hela 2014.
Projekt Verner

Projektet Ve1'11er är ett samarbete med arbetsförmed
lingen och har pågått sedan 2011. Projektet ska vara
en språngbräda in på arbetsmarknaden för personer
med funktionshinder och som står långt från arbete
eller har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Avdelningen uppfyllde målen inom alla verksamhets
områden.
Budgetavvikelser

Avvikelsen på både intäkts- och kostnadssidan beror
till största delen på bidragsintäkter och personalkost
nader för cirka 30 lönebidragsanställningar som inte
ingick i budgeten.
Framtiden

Prognosen för arbetslösheten 2014 pekar mot en
stabilisering. Torsby kommun måste ha en fortsatt
beredskap för att möta de utmaningar arbetsmark
naden står inför 2014 och framåt, särskilt vad gäller
dessa grupper och utmaningar:
• personer med nedsatt arbetsförmåga
• utomeuropeiskt födda
• ungdomar med bristfällig utbildning
• personer med högst förgymnasial utbildning
• arbetslösa personer 55-64 år
• brist på arbetskraft inom vissa näringsgrenar.
Inför 2014 har avdelningen budgeterat för samver
kansmedel till cirka 15 årsanställningar med olika
lönebidrag.
Upprustningen av Jobbcenters lokaler fortsätter
2014, fler kontorsplatser för kulturarvslyft ska färdig
ställas och en secondhandbutik för bland annat möbler
startas i början av året.
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Turismavdelningen

• Samarbete med besöksnäring och lokala och regio
nala organisationer: Huvudsyftet med turismverk
samhetens arbete inom detta område är att göra
det enklare för företagen att utföra sitt arbete och
vidareutvecklas. (Ansvar: Besöksnäringsstrateg.)
• Mätning och uppföljning: Regelbunden mätning
och uppföljning krävs för att kunna kontrollera om
åtgärder och strategier fungerar. (Ansvar: Besöks
näringsstrateg och turistbyråföreståndare.)

Verksamhet

Turistbyråerna är öppna hela året, måndag-fredag, med
förlängt (dagligt) öppethållande under juni-augusti.
Verksamheten omfattar dessa delar:
• turistinformation till gästande besökare och
kommuninvånare
• bokning av alla former av logi
• försäljning av souvenirer, fiskekort, kartor med
mera
• produktion av trycksaker och informationsmaterial,
kartor med mera
• produktion och uppdatering av information via
hemsidor och olika databaser.

Viktiga händelser under året

Älvens Hus i Värnäs var öppet för besökare från mid
sommar till början av augusti. Utställningen har varit
öppen dagligen under perioden och hade omkring
2 300 besökare.
Turismavdelningen deltog på rese- och turist
mässorna Outdoor Göteborg, Ferie och Fritid i
Köpenhamn samt Vildmarksmässan i Stockholm.
Studiebesök och visningsresa anordnades för en
grupp från Sjuhäradsbygden.
Bildandet av Finnskogen Natur- och kulturpark
fortsatte.
Avdelningen bytte telefonsystem från externt
Teliasystem till kommunens interna Trio-system.
Avdelningen bytte även databas för turistinformation,
från varmland.org till Turid, och skapade webbsidor
för Klarälvsleden och Finnskogleden.

Turismverksamheten har identifierat fyra huvud
ornråden som är viktiga att arbeta med för att vidare
utveckla besöksnäringen i kommunen:
• Turistbyråema: Målet är att erbjuda både gästande
turister och lokalbefolkning en kompetent och
lättillgänglig turistinformationsservice, året runt.
(Ansvar: Besöksnäringsstrateg och turistbyrå
föreståndare.)
• Kompetensutveckling: Här avses främst kompetens
utveckling inom den egna organisationen, de
kommunala förvaltningarna och den politiska
apparaten. (Ansvar: Besöksnäringsstrateg.)
Uppföljning av mål och verksamhetskrav
~

Turismavdelningens mål

Utfall

Mål

Utfall

Utfall

2013

2013

2012

2011

Klar i mars

625 mkr

609 mkr

604 mkr

96 %

Öka andelen

96%

96 %

4,5

4,5

4,5

4,5

~

TEM-studien*, totalomsättning turism
Gästenkät - andelen bra/mycket bra
Personal

* Årlig mätning av turismens ekonomiska effekter.

Avvikelser mot budget (tkr)
Försäljning och bokning
Personalkostnader
Övriga kostnader

~0

-255,7
-46,5
-324,9

Avvikelser mot budget

Underskottet inom försäljning och bokning beror
till största delen på en försening av den årliga turist
guiden. Inkomster på 150 tkr för annonsering kunde
inte faktureras under 2013 utan bokförs på 2014.
Övriga underskott beror på stora kostnader i
samband med byte av telefonsystem, databaser och
implementering av webbsidor (- 90 tkr). Kostnad för
informations tavlor och serviceavtal bidrog också till
underskott på 30 tkr för turismverksamheten.
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Visningsresan/ studiebesöket från Sjuhärads
bygden gav ett underskott på 25 tkr, kostnader för
serviceprojekt för lanthandel (material/broschyrställ)
kostade 16 tkr utöver budget och för Älvens Hus blev
underskottet 20 tkr på grund av byte av datautrust
ning/internetuppkoppling och annonsering.
Framtiden

Turismverksamheten har en bra bas att stå på vad be
träffar persanat lokaler och utrustning. Verksamheten

En stor del av personalen, främst inom socialförvalt
ningen, har gått någon utbildning som är finansierad
via CV-projektet.
Chefer och ledare fick utbildning i HR-systemet
för att kunna använda systemet effektivare. Under
hösten genomfördes en gemensam BAM-utbildning
(bättre arbetsmiljö) för alla ledare och skyddsombud.
Omkring 130 personer deltog i utbildningen som
genomfördes tillsammans med kommunens företags
hälsovård.
HR-avdelningen har även tillsammans med kom
munledningen genomfört ett antal chefsrekryteringar
under året.

hade i stort sett kostnadsbalans vad gäller fast drift
och personal. Pensionsavgångar vid slutet av 2014
förbättrar ytterligare möjligheterna att kontrollera
personalkostnaderna.
Kostnader i samband med förändringar i telefon-,
data- och informationssystem bidrog till stora under
skott 2013, men med dessa investeringar klara belastar
de inte kommande budget.
Verksamhetens möjligheter att agera offensivt
för att främja varumärket Torsby beror mycket på
de resurser avdelningen har för marknadsföring.
Förhoppningsvis öppnar sig fler möjligheter till sam
verkan och resursförstärkning i och med tillkomsten
av den nya näringslivs- och besöksnäringsenheten,
där samordning och gemensamma insatser blir lättare
att genomföra.
En oroande tendens är fortfarande de vikande
försäljningssiffrorna och minskade intäkterna på
bokningssidan på grund av den ökande direkt
bokningen online, och även minskande intäkter från
annonsering, vilket påverkar möjligheterna att klara
driften inom budget. En stor del av verksamhetens
arbete handlar om att göra kommunens besöksmål
och turistattraktioner mer tillgängliga för kunderna,
främst genom utveckling av online-bokning och
marknadsföring. Samtidigt gör den ökade tillgäng
ligheten via Internet att inkomsterna från bokning
minskar för den egna verksamheten och den totala
effekten påverkar hela kommunens besöksnäring,
vilket syns tydligt i den årliga TEM-studien över de
ekonomiska effekterna av turismen.

Kompetensutveckling kommer att vara i fokus även
2014. Kommunen behöver också göra ett antal ny
rekryteringar under året. Avdelningen ska arbeta
fram underlag för hur Torsby kommuns arbetsgivar
varumärke ska kunna stärkas, och program för att
stödja nya och befintliga chefer i deras ledarskap.

Kommunstyrelsens serviceenheter

Verksamhet

HR-avdelningen

Kansliavdelningens uppdrag är främst att ge admi
nistrativt stöd och service till politiken, andra förvalt
ningar och nämnder, kommuninvånare och företag.

Mål och måluppfyllelse

HR-avdelningen har utifrån fullmäktiges och kommun
styrelsens mål formulerat egna verksamhetsmål. Målen
är främst inriktade på service gentemot chefer och
ledare inom kommunen samt kompetensutveckling.
Genom de nämnda kompetensutvecklingsprojek
ten 2013 uppfyllde HR-avdelningen sina mål för 2013.
Avdelningen har även gett stöd både i grupp och
enskilt till chefer i organisationen.
Framtiden

Kansliavdelningen

Verksamhet

HR-avdelningen ansvarar för hanteringen av löner till
kommunens anställda och arvoden till förtroendevalda
och uppdragstagare. HR-avdelningen administrerar
även pensioner och försäkringar till kommunens
anställda och förtroendevalda. I ansvaret ingår att
samordna de årliga löneöversynerna och hjälpa verk
samheterna att tolka personalpolitiken. Avdelningen
hjälper också till i personalsociala frågor och handlägg
ning av enskilda personalärenden som rör arbetsrätt.
Avdelningen har vissa rekryteringsuppdrag och med
verkar vid organisationsutredningar.
Viktiga händelser under året

Under 2013 ägnade HR-avdelningen mycket tid och
resurser på HR-systemet genom att fortsätta utveckla
systemet och verksamhetsanpassa det samt bygga
ihop det med de övriga system kommunen har.
HR-avdelningen ansvarar för CV-projektet (Creare
Vivere), ett EU-projekt för kompetensutveckling som
drivs gemensamt med Sunne, Årjäng och Munkfors.

Viktiga händelser under året

Arbetet med att "datorisera" alla ledamöter och ersät
tare i kommunstyrelsen och dess utskott slutfördes
2013. Det innebär att administrationen förenklats
genom att handlingar till sammanträden skickas ut
elektroniskt i digital form till ledamöter och ersättare
samtidigt som de finns tillgängliga på hemsidan för
allmänheten. Det innebär också att det är enklare för
kommunens tjänstemän och allmänhet att nå politiker
via e-post.
Det fortsatta arbetet med att utveckla dokument
och ärendehanteringssystemet W3D3 stod i princip
stilla 2013 på grund av stora personalförändringar
och nyrekryteringar.
Under hösten anställdes en ny kommunsekreterare
och en ny arkivarie/registrator.
Prostgårdslagårn fick en ordentlig uppfräschning
där tekniska avdelningen stod för renoveringen,
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kansliavdelningen hjälpte till med inredningen
och kulturförvaltningen tillsammans med tekniska
avdelningen installerade ny ljudanläggning och hör
slingor. Arbetet blev klart i början av 2014. Från och
med 1 september sköter Torsby IF all administration
(bokningar, uthyrningar, debiteringar med mera) för
Prostgårdslagårn.
Tillgänglighetsarbetet fortsätter och under 2013
påbörjades utvecklingen av webben för att möta den
tekniska utvecklingen och enligt den struktur som
Funka Nul förordar. Målet är att en ny hemsida ska
vara klar 2015.
Ekonomiavdelningen
Verksamhet

Torsby kommuns centrala ekonomiavdelning ansvarar
för ekonomistyrning på uppdrag av kommunstyrelsen
och efter uppmaning av revisorerna. Dessutom
ansvarar ekonomiavdelningen för de lagstadgade
verksamheterna som budget, uppföljning och bokslut.
Ekonomiavdelningen ansvarar även för flera av de
kommunala bolagen.
Viktiga händelser under året

Under 2013 har ekonomerna lagt stor vikt vid att
utveckla målstyrningen för förvaltningar och nämnder.
Det gäller att inte enbart redovisa ekonomiska nyckel
tal utan att även koppla dessa till mått som återspeglar
både den mängd tjänster och den kvalitet på tjänsterna
som verksamheterna levererar.
Framtiden

Hög arbetsbelastning och nyrekryteringar gjorde
att ekonomiavdelningen inte hann med planerade
utbildningar 2013. Utbildningsinsatser prioriteras
därför 2014. Ekonomiavdelningens mål är att erbjuda
utbildningar i frågor om ekonomi och tillhörande
it-stöd. Huvuduppgiften 2014 är att stödja nämnder
och förvaltningar i deras arbete att bedriva verksam
heterna inom sina budgetramar.
It-avdelningen
Verksamhet

It-avdelningen ansvarar för all it-verksamhet inom
kommunens administration och utbildningsverksam
het. It-avdelningen är en service- och utförarorganisa
tion och utför bland annat dessa arbeten:
• leder och samordnar it-drift och support för kom
munens verksamheter
• sköter drift och utveckling av kommunens telefoni,
hänvisnings system, växel, fast och mobil trafik
• sköter drift och utveckling av kommunens datorer
samt administrativa och pedagogiska datanätverk
1 Funka Nu arbetar med analyser, standardiseringar
och normer för tillgänglighet för personer med funk
tionsnedsättning.
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• samordnar verksamhetskrav, gör ekonomiska
och tekniska utredningar samt utför beställningar
utifrån detta
• samordnar, beställer och rapporterar licenser
• sköter utbyggnad av it-infrastruktur, datakommuni
kation och Internet för hela kommunen
• upphandlar datasystem, programtjänster och övriga
produkter
• projektleder utveckling av bredband i Torsby
kommun.
Viktiga händelser under året

It-avdelningen påbörjade övergången till Microsofts
plattform på det pedagogiska nätet, införde Microsoft
Office 2010 och bytte e-postsystem till Microsoft
Outlook 2010 för både lärare och elever.
Kommunen införde ett antal e-tjänster för att möta
medborgarnas behov av elektroniska tjänster.
Avdelningen anställde en bredbandssamordnare
och tecknade ett samverkansavtal med Telia Operator
Business för att tillsammans med Telia och Skanova
förverkliga bredbandsutbyggnaden i kommunen.
Tolv ekonomiska fiberföreningar har bildats i kom
munen och fler är på gång.
Nya datasystem och större uppgraderingar och
investeringar

Nedan sammanfattas årets viktigaste insatser vad
gäller nya system, program med mera:
• fortsatt utbyggnad av trådlöst system för adminis
tration, skola och gästnät
• nytt SAN för lagring av data
• E-tjänster
• NPÖ, nationell patientöversikt
• Ensolution, kvalitetsledningssystem för socialen
• Vitec, nytt system för hyresdebitering
• Specops passwordreset, ett system för att skapa och
återställa lösenord.
Mål och måluppfyllelse

It-avdelningens övergripande mål är att skapa för
utsättningar för en effektiv it-infrastruktur inom den
kommunala förvaltningen, näringslivet och organisa
tioner i Torsby kommun. Här ingår att kvalitetssäkra
kommunens datanät och upprätthålla en hög och god
standard på avdelningens telefoni- och datatjänster
internt gentemot andra avdelningar och förvaltningar.

Nyckeltal datorer

Total kostnad, tkr

Utfall

Utfall

Utfall

2013

2012

2011

7697

7521

6988

Antal datorer

1600

1550

1400

Kostnad/dator och år, kr

4810

4852

4991

Nyckeltal telefoner

Utfall

Utfall

Utfall

2013

2012

2011

1355

1534

1421

Total kostnad, tkr
Antal abonnemang
Kostnad/abonnemang och år, kr

Miljöredovisning

It-avdelningen försöker konsekvent köpa in produkter
som uppfyller it-branschens miljökrav. De flesta pro
dukter köps in genom Statskontorsavtalet, som kräver
miljöanpassade produkter av leverantörerna. Datorer
återvinns via avtal med data center som säljer kommu
nens begagnade datorer. All uttjänt utrustning lämnas
till återvinningscentralen som i sin tur har avtal med
exempelvis elektronikåtervinningsföretag.
Avvikelser mot budget

It-avdelningen gjorde 2013 ett överskott med närmare
1,1 mkr beroende på att budgeterade medel till fiber
utbyggnad inte användes.
Framtiden

Den offentliga förvaltningen utvecklas mer och mer
mot 24-timmarsljänster och e-ljänster. Tekniken
utvecklas även mot mer webbaserade ljänster och
så kallade molnljänster där leverantörer sköter
driften på distans. Verksamhetsutveckling och be
sparingar sker i allt högre takt med hjälp av it. Allt
fler förvaltningar och arbetsplatser kräver tillgång
till kommunens nät för att utföra ljänster. Det kräver
högre bandbredd och krav på säker datakom
munikation. Behovet av bredbandsutbyggnad och
fiberanslutning ökar och 2014 väntas många i Torsby
skaffa bredbandsanslutning. Samtidigt ökar hoten
mot it-verksamheten i form av intrång och attacker
vilket kräver ökad satsning på säkerhet.
Kost· och städavdelningen
Verksamhet

Kostenheten tillagar och serverar måltider till skolans
och omsorgens verksamheter samt externt till lands
tinget och Frykcenter. Kostavdelningen driver även
kiosken och restaurang Skogssljärnan på sjukhuset
i Torsby och cafeterian vid Sljerneskolan. Undantag
inom skolans område är Stöllets skola där lunch
portionerna köps av Klarälvdalens folkhögskola

505

510

490

2683

3005

2900

genom avtal. Verksamheten för kost finns vid 18
enheter varav två centralkök, åtta mottagningskök
och åtta tillagningskök placerade i skolor, förskolor
och äldreboenden.
Kostenhetens personal motsvarar omkring 42
årsarbetare och totalt producerade enheten 592 434
portioner 2013 vilket motsvarade 14 726 portioner per
anställd.
Utöver lunch- och middagsportionerna producerar
enheten frukost och mellanmål till förskolor och
fritidsverksamhet samt frukost till sjukhusets avdel
ningar. Frukost och mellanmål till särskilda boenden
tillagas av vårdpersonal.
Vid förskolorna är köksljänsterna kombinerade
med städverksamhet.
Städenhetens verksamhet bedrivs i skolor, för
skolor och andra kommunala fastigheter med drygt
20 årsarbetare och en städchef. Städytan uppgår till
42 628 m 2• Fönsterputsning och en del golvvård läggs
ut på entreprenad. Särskilda boenden, gruppboenden
med mera städas av vårdpersonat där städning ingår
som en del av arbetsuppgifterna.
Viktiga händelser under året

Kost- och städavdelningen tecknade ett nytt avtal
med landstinget i maj. Avtalet omfattar leverans av
måltider samt restaurang och kioskverksamhet på
sjukhuset i Torsby.
Förskolan Småfolk upphörde i kommunal regi vilket
gjorde att köks- och städverksamheten upphörde där.
Förskolan Kilåsen stängdes och en ny förskola,
Sljernebacken, startades i centrala Torsby.
Avdelningen förberedde stängningen av köket på
förskolan Snickarboa i Stöllet. Barnen på Snickarboa
kommer att äta sin lunch på folkhögskolan i Stöllet.
Frukost och mellanmål tillagas av förskolepersona
len. I samband med detta omplaceras kokerskan på
Snickarboa till Holmesskolans kost- och städenhet
från och med januari 2014.

13

Frukostservering på Kvistbergets skola infördes i
december 2013.
Personal utbildades i livsmedelshygien, allergi
koster och kost anpassad för personer med tugg- och
sväljsvårigheter.
Ett antal städare och personal med kombinations
tjänst gick SRY:s (Servicebranschens Yrkesnämnd)
utbildning för städcertifikat.
Chefer och arbetsplatsombud gick en arbetsmiljö
utbildning.

Mål och måluppfyllelse

Kost- och städavdelningen har ett antal långsiktiga
mål:
• Alla tillsvidareanställda städare och kombinations
tjänster ska ha städcertifikat.
• All tillsvidareanställd kökspersonal ska ha hygien
körkort.
• All nyanställd personal ska ha grundutbildning i
yrket.
• Endast miljömärkta kemikalier ska användas i
verksamheterna.
• Skolorna ska ha en köttfri dag i veckan på skol
matsedeln med tanke på miljön.
• Andelen ekologiska livsmedel ska öka.
Fortlöpande uppföljning av mål och kvalitet sker
genom matråd och städöversyn inom både skolan och
omsorgen. Uppföljning av de externa leveranserna till
landstinget är reglerade genom avtalet.

Kost- och städaväelningens mål

Utfall

Buäget

Utfall

2013

2013

2012

54,95

53,22

53,99

14726

14732

14983

208,01

216,05

201,93

Kostverksamhet
• Kostnad per portion
• Antal portioner per anställd

Städverksamhet
• Kostnad1m 2

Miljöredovisning

Varje köksenhet har egenkontrollprogram som god
känns av miljö- och byggnämnden enligt Livsmedels
verkets normer. Varje år får köks enheterna besök av
miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Varje kök har källsortering. Skyddsrond genomförs
en gång om året tillsammans med respektive skola
eller enhet.
Arbetsmiljö diskuteras vid personalträffar.
Kostenheten arbetar för att minska matsvinnet i
serveringar.
Städverksamheten har ställt miljökrav i sin upp
handling av städkemikalier och hygienpapper.
Miljömärkta städkemikalier och även städutrustning
används i stor utsträckning vilket möjliggör städning
utan miljöskadliga kemikalier.
Avvikelser mot budget

Städavdelningen redovisar ett överskott på 343 tkr
som till största delen kan relateras till mindre personal
kostnader eftersom det inte satts in vikarier första
sjukdag och vid andra ledigheter.
Kost- och städavdelningen redovisade totalt ett
underskott på 283 tkr. Underskottet beror på hög
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sjukfrånvaro bland kökspersonalen, som leder till
dubbla lönekostnader för att verksamheten måste ta
in vikarier vid korttidssjukfrånvaro.
Verksamheten hade även hög arbetsbelastning
på förskolor och skolor i Torsby tätort vilket krävde
extra personal.
Avdelningen hade också planerat en del utbild
ningar för kost och städ där man hade hoppats på
att kunna använda medel från CV-projektet men fick
tyvärr avslag. Kost- och städavdelningen valde att
ändå genomföra utbildningarna.
En tjänst på Klarastrand äldreboende skulle egent
ligen sänkas i sysselsättningsgrad redan i januari men
kunde inte genomföras förrän i augusti.
Resultatet för personalkostnader är snedfördelat
mellan kostenhet och städenhet eftersom det nya
lönesystemet inte gör det möjligt att fördela tider för
vikarier på arbetspass mellan olika objekt. Många
vikarier på tjänster där både kost och städning ingår
har belastat enbart kostenhetens konto.

Framtiden

Viktiga händelser under året

Kost- och städavdelningen ska fortsätta utveckla
verksamheten genom ett flertal insatser som redan
pågår:
• översyn av servicefunktionen och kundinflytandet
för kunder inom hela kost- och städverksamheten
• inventering av antalet enheter och produktions
förutsättningar inom kommunen
• städöversyn
• kompetensutveckling hos både produktions- och
måltidspersonal enligt Livsmedelsverkets krav och
rekommendationer
• utbildning och fortbildning av städpersonal
• samordning av kost- och städpersonal.

Torsby fritidsgård flyttades från S~ärnan till Ekeby
Frykenskolan. Flytten innebär att fritidsgården fått
en bra utemiljö som stimulerar till fysisk aktivitet,
ändamålsenliga och fräscha lokaler och bra sam
verkansmöjligheter med skolan.
Sportlife Gym, som finns på Torsbys båda badan
läggningar, är mycket populärt. Torsbybadets Gym
har 801 medlemmar och gymmet i Sysslebäck har 127
medlemmar, vilket är mycket bra siffror.
Simhallarnas gruppverksamheter har varit
fullbokade och därför har verksamheten utökat
vattengympagrupperna och eftermiddagssimskole
grupperna vilket har varit uppskattat.
Fritidsavdelningen utökade samarbetet med Sisu
Idrottsutbildarna inom föreningsutveckling.
Efterfrågan på halltider i sporthallarna slog
rekord 2013. Då även de mindre hallarna börjar bli
fullbokade behöver kommunen ytterligare en stor
sporthall.

Fritidsavdeln ingen
Verksamhet

Fritidsavdelningen ansvarar för att stimulera och
främja fritidsverksamheten i Torsby kommun. Det
övergripande syftet är att främja folkhälsoarbetet och
att erbjuda invånarna en berikande fritid. En viktig
uppgift är att stödja föreningslivet med utbildningar
och föreningsutveckling då föreningarna är viktiga
aktörer för folkhälsan i kommunen.

Mätbara mål och nyckeltal för god ekonomisk hushållning
Fritidsaväelningens mål
~

Utfall

Mål

Utfall

2013

2013

2012

Antal besökare Torsbybadet

75100

74500

75000

Antal besökare Sysslebäcksbadet

27423

21000

29844

54

56

49

Kostnad per badande Sysslebäcksbadet, kr

161

100

142

Utnyttjande av Stjernehallen (%)

100

100

100

Utnyttjande av Frykenhallen (%)

100

100

100

80

80

8

Kostnad per badande Torsbybadet, kr

Utnyttjande av GA-hallen (%)

Mål och måluppfyllelse

Det övergripande verksamhetsmålet för fritids
avdelningen är en aktiv befolkning som ger ökad
folkhälsa. Fritidsavdelningen ska uppnå målet genom
att erbjuda bra möjligheter till fysisk aktivitet och
rekreation. Det ska kännas välkomnande och lustfyllt
att ta del av fritids avdelningens verksamhetsutbud.
Fritidsavdelningen ska genom sina badanläggningar
även arbeta för en ökad simkunnighet i kommunen.
För att nå målet arbetar fritidsavdelningen utifrån
fyra strategier:
Kund: Med kunden i centrum erbjuder fritids
avdelningen bra service och trevligt bemötande på
kommunens anläggningar. Fritidsgårdarna stimulerar
Torsbys ungdomar till ett aktivt, hälsoinriktat liv och
en sund livsstil.

Personal: FritidsavdeIningen ska vara en attraktiv
arbetsgivare genom att skapa delaktighet, trivsel,
glädje och en bra laganda som ska prägla verksam
heten i det dagliga arbetet.
Kvalitet: Fritidsavdelningen har ett professionellt
och trevligt bemötande mot besökare och har en bra
service.
Utveckling: Minst vartannat år ska all personal
inom fritidsavdelningen få kompetensutveckling.
Personalen ska ges nya verktyg att jobba med för att
kunna möta den nya tiden. Det är viktigt för kom
munens anläggningar och fritidsgårdar och för att
kunna stödja förenings livet med utbildningar och
föreläsningar.
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Miljöredovisning

Kulturstipendium och ungdomsstipendium

Inom fritidsavdelningens verksamhet består miljö
arbetet av många olika delar och avdelningen
försöker att arbeta på ett miljöriktigt sätt i alla verk
samheter, exempelvis vad gäller inköp av varor som
maskiner och rengöringsmedel till badanläggningar.

Torsby kommuns kulturstipendium gick till syskonen
Sandborgh, Annika, Marit och Björn, för många års
arbete i Östmarks hembygdsförening. Julia Haglund
fick Christine Rebanes ungdomsstipendium för sin
musikglädje och sitt unika gehör.

Avvikelser mot budget

Föreningsrådet - biografen Stjärnan

Fritidsavdelningen klarade inte årets budget. En
stor orsak är den soliga och varma sommaren som
minskade intäkterna på badanläggningarna. En del av
intäktsbortfallet återhämtades i november och decem
ber. Merkostnader i samband med flytten av Torsby
Fritidsgård till Ekeby Frykenskolan bidrog också till
underskottet.

Under 2013 hade S~ärnan 11 773 biobesökare till
389 föreställningar, vilket innebär cirka 30 besökare
per film i genomsnitt. S~ärnan var också scen för
teaterföreställningar och visningsplats för film under
Klimatfilmsfestivalen. Biografen renoverades under
året och fick ny balkong med nya stolar och bättre
bekvämlighet. S~ärnan Plus-verksamheten fortsatte
med en breddning av utbudet med bland annat film
studio, opera och andra evenemang.

Framtiden

Efterfrågan på fritidsaktiviteter i sporthallarna har
aldrig tidigare varit så stor som 2013. Även de mindre
hallarna är snart fullbokade. Badanläggningarna, fram
för allt gymmen, är välbesökta. Friskvårdsaktiviteter
och föreningsliv bidrar till en sund livsstil och en aktiv
befolkning, vilket ger bättre folkhälsa. Föreningslivets
arrangemang ger dessutom positiva ekonomiska effek
ter. Därför är det viktigt att fortsätta stödja förenings
livet in i den nya tiden. Fritidssektorn får en allt större
betydelse både för att öka livskvaliteten för invånarna
och för att öka kommunens attraktionskraft. Fritids
avdelningen ser positivt på möjligheterna att fortsätta
utveckla fritidssektorn i Torsby.

Ku Itu ravdeln ingen
Verksamhet

Kulturavdelningen ansvarar för biblioteksverksamhet,
den allmänna kulturverksamheten samt bidrag till för
eningar och studieförbund. Kulturavdelningen är även
remissinstans och yttrar sig i plan- och byggärenden
som remitteras till avdelningen.
Viktiga händelser under året

Under året beslutade kommunstyrelsen att flytta
Torsby Finnkulturcentrum till Lekvattnet. Ett förslag
på utformning togs fram och verksamheten, under
namnet Torsby Finnskogscentrum, öppnas i juni 2014.
Stöllets bibliotek lades ner som kommunalt biblio
tek vid halvårsskiftet. Biblioteksverksamheten sköts
numera via bokbussen. Folkhögskolans bibliotek är
öppet för allmänheten men ägs och drivs av Klarälv
dalens folkhögskola.
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Nationaldagen

Nationaldagen firades i Herrgårdsparken i Torsby och
i Sysslebäck. Huvudtalare i Torsby var P-O Dunger.
Höstglöd - Torsby kommuns kulturvecka
Den 21-29 september genomfördes för sjätte gången
kulturveckan Höstglöd. Ett fyrtiotal kulturarrange
mang ägde rum. Totalt hade de olika arrangemangen
omkring 2 350 besökare/deltagare och cirka 430 med
verkande, exklusive besökare vid utställningar. Slut
konserten i Frykenskolans aula bjöd på Nils Landgren
och Johan Norberg.
Kulturavdelningen har i övrigt delat ut bidrag till
arrangemang ordnade av Heidruns vänner, Kammar
musikvännerna, Torsby teaterförening, Torsby stråk
orkester med flera.
Biblioteken som mötesplats är ett av kulturavdel
ningens uppdrag och bibliotekets lokaler används
flitigt för föreningsmöten, kurser, stickcafeer med
mera. Biblioteket har även haft intressanta författar
träffar med bland andra Po Tidholm som är debattör
och aktuell med en ny bok om Norrland, Oddgeir
Bruaset, aktuell med boken Där ingen kunde tI'O att
någon kunde bo, samt Aino Trosell som berättade om
sitt skrivande.

Barnverksamhet i Torsby kommun 2013
(antal deltagande barn)
Sagostund vid 21 tillfällen

525

Bokprat för årskurs 3 i alla skolor vid 31 tillfällen

412

Sommarlovsläsningen, (10 lästa böcker/lista)

128

90

Biblioteksintroduktion med sagostund och lånekort till alla som började förskoleklass
Barnteater Stöllet, Sysslebäck och Torsby

133

BVC-besök, Barnens första bok

56

Teckningsworkshop, lägervecka på Åstbyvallen

15

Skrivarverkstad

56

Totalt har 1 413 barn tagit del av teater, bokprat och aktiviteter kring läsning ordnade av biblioteket.

Mål och måluppfyllelse

Kulturavdelningen har haft dessa mål för verksam
heten 2013:
• ökade eller bibehållna lånesiffror per invånare
• en geografiskt välspridd programverksamhet med
inslag av olika konstuttryck
• fler besökare på Finnskogscentrum
• ökade satsningar på barns läsande.

Utlånen minskade 2013 från 95 234 till 90 733 vilket
var en minskning från 7,80 till 7,56 lån per invånare.
Minskningen beror främst på nedläggningen av
Stöllets bibliotek. Antalet besökande på huvudbiblio
teket minskade från 65 100 till 59 096. Alla gymna
sielever har numera bärbara datorer och når nätet från
andra platser än biblioteket. Antalet besökare på pro
gramverksamhet med bidrag från kulturavdelningen
var cirka 3 200 år 2013.

Kulturavdelningens mål

Avvikelser mot budget

Utfall

Mål

Utfall

2012

2013

2013

Satsningen på barns läsande är viktig och kultur
avdelningen utvecklar samarbetet med skolan. Kom
munens kulturella arrangemang är också välbesökta.
Några föreningar har svårt att rekrytera nya med
lemmar. Att arbeta med arrangörskap och rekrytering
är en viktig fråga utan det ideella föreningslivet
klarar kulturavdelningen inte att genomföra arrange
mangen.

Sportcenter, kommunala lekplatser samt Torsby om
lastningscentral.
Tekniska avdelningen bedriver affärsverksamhet
inom renhållning, vatten och avlopp samt fjärrvärme
verksamhet i Östmark och Sysslebäck. Verksamheterna
hyresfastigheter och industrilokaler särredovisas.
Därutöver utför och/eller sköter tekniska avdelningen
de flesta kommunala investeringsprojekt samt viss
drift och skötsel av fastigheter och anläggningar för de
kommunala bolagen.
Kommunens skogsinnehav förvaltas av tekniska
avdelningen och redovisas som en separat verksam
het under kommunstyrelsen.

Kulturavdelningen redovisade ett överskott på
165 tkr för 2013.
Framtiden

Tekniska avdelningen

Viktiga händelser under året

Verksamhet

Fastigheter

Tekniska avdelningen ansvarar för drift, underhålt
skötsel och utveckling av kommunala fastigheter,
gator, vägar, vägbelysning, trafiksäkerhet och kom
munikation. Avdelningen ansvarar också för bidrag
till enskilda vägar, mätning och kartor, park och
mark, idrottsanläggningarna Björnevi och Torsby

Det tvååriga energisparprojektet EPC fortsatte i fas 2.
Fritidsgårdens flytt till Ekeby innebar viss ombygg
nad, S*rnebackens förskola byggdes också om.
Etapp 1 och 2 genomfördes i byggnationen av
Valbergsgårdens trygghetsboende och på Enstigen
byggdes ett LSS-boende med sex nya lägenheter.
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Avdelningen tecknade nytt industrihyresavtal som
i princip förlänger det gamla avtalet.
Vatten och avlopp

Avdelningen arbetade med revidering av skydds
områden vid Torsby Vattenverk som även fick UV-ljus
installerat.
Ombyggnation gjordes av vattenverken i Fastnäs
och Kärrbackstrand.
Kvistbergsvägens, Hantverkargatans och Biograf
gatans ledningsnät byggdes om.
Renhållning och bortforsling

Avdelningen iordningställde personalutrymmen
och kundtoalett vid Torsbys återvinningscentral.
Lampinsamling infördes också vid alla återvinnings
stationer.
Sop kärl för turister på besök/ genomresa har ställts
ut vid kommunens servicepunkter.
Trafiksäkerhet

Inom projektet Säkra skolvägar gjorde avdelningen ett
försök med övergångsställe-teknik som ska göra det
säkrare att korsa övergångsställen med mycket trafik.
I Torsby centrum fortsatte anpassningen av trafik
miljön för de oskyddade trafikanterna.
Björnevi och Torsby Sportcenter

Säkerhetsåtgärder utfördes vid Valbergets skidskytte
bana, och skidleken på Valberget flyttades till en mer
central plats.

Park och mark

Blomsterarrangemang och evenemangsbelysning
iordningställdes i Torsby tätort och parkgallring
gjordes på Valberget och iRansby.

Mål och måluppfyllelse
Tekniska avdelningen arbetar efter Vision och mål
2020, som kommunfullmäktige beslutade 2013.
För 2013 har tekniska avdelningen haft dessa
verksamhetsspecifika mål:
Mål inom samhällsservice: Beslut om ny va-policy.
Mål inom boende- och livskvalitet: Anpassning av
gatumiljö i Torsby centrum till de "mjuka" trafikan
ternas villkor genom projekten Nya Torget etapp 2
och Torsby centrum.
Mål inom hållbar utveckling: Andelen fossila
bränslen i kommunala byggnader ska minska med 21
procent, minskningen blev 19 procent 2013. Energi
förbrukningen ska vara högst 138 kWh/m2, förbruk
ningen var 139 kWh/m2 under året.
Ett antal nyckeltal används för att följa upp verk
samheter och ge underlag för ständig utveckling.
Avvikelser mot budget

Tekniska avdelningen redovisade ett underskott på
2,5 mkr mot budget. Orsaken är mer kostnader och
mindre intäkter än beräknat, främst på grund av en
gångskostnader och ändrad hyresberäkningsmodell
i samband med ett nytt hyresavtal samt underskott i
fjärrvärmeverksamheten.
Framtiden

Omlastningscentral

180 000 ton rundvirke transporterades med tåg
vilket minskade vägtrafiken med 4 000 lastbilar och
koldioxid utsläpp en med 2 800 ton.
Gator, vägar och dagvatten

Nya Torget etapp 2 (dubbelriktning av Hantverkar
gatan) blev klar och ombyggnaden av Torsby
centrum, delen Norra Torggatan, Nya Torget och
Biografgatan påbörjades.
Bro över Ljusnan (den så kallade Vikbron) renove
rades.
Ersättningsvägar och gång- och cykelvägar i Oleby
byggdes av Trafikverket. Vägarna ska övertas av
Torsby kommun.
Gatubelysning

Avdelningen anlade ny belysning längs gång- och
cykelvägar i Oleby, gjorde om och byggde till vid
Stationsvägen och byggde ny gatubelysning längs
vägen mellan Ransby och Branäs.
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Tekniska avdelningen fortsätter arbetet med att hitta
attraktiva bostadsområden, nya industriområden
samt rekreationsområden (planer, infrastruktur,
markfrågor och exploateringsavtal).
Besöksnäringens snabba utveckling och ökning,
med alla dess positiva effekter, medför investerings
behov, främst inom va-verksamheten. Inom va
verksamheten ökar även utredningsarbetet på grund
av ökade myndighetskrav på skydd av vattenmiljöer.
Arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan
genom energioptimeringsprojekt och fokus på transpor
ter och drivmedel innebär ett omfattande utbildnings
och uppföljningsarbete.
De viktigaste pågående och framtida infrastruktur
och utvecklingsprojekten är dessa:
• planering för nya attraktiva bostadsområden,
exempelvis Björkholmen
• nya trafikplatser: Östmarkskorset, Inova och
Bergebykorset
• utökad verksamhet vid Torsby omlastningscentral
• utökning av fritidsområden som Torsby Sportcenter
och Fridhernsområdet

Skogsförvaltningen

• modernisering av Fryksdalsbanan för kortare restid,
fler tågrörelser och säkrare trafikmiljö
• utbyggnad av flygplatsen
• ombyggnad av centrummiljöer för att få en trafik
anpassning på de oskyddade trafikanternas villkor
med fokus på parkeringsmöjligheter, hastighets
dämpning samt i Torsby en ny ringled för säker
utryckningsväg
• utbyggnad av gång- och cykelvägar i och omkring
tätorterna för "säker skolväg"
• trygghetsboende vid Klarastrand
• ombyggnad av Lekvattnets före detta skola till
Finnskogscentrum
• om- och utbyggnad av Holmesskolan
• va-lednings sanering samt va-arbeten i Långberget
och i Branäs
• bredbandsutbyggnad.

Ätgärd

Verksamhet

Torsby kommuns totala skogsinnehav utgör 5 184
hektar. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till
4 734 hektar. Av dessa är 2 645 klassificerade som "pro
duktion generell hänsyn" och 1122 som "tätortsnära
eller vattennära produktion generell hänsyn". Alla
klassificeringar och vad de innebär beskrivs närmare i
skogsbruksplanen som upprättades 2013.
Kommunen har ingen egen organisation för för
valtningen av kommunens skogar. Skogssällskapets
Förvaltning AB förvaltar kommunens skogar. De
tätortsnära skogarna sköts i nära samarbete med
parkenheten inom tekniska avdelningen.
Skogsverksamheten 2013

Tabellen nedan visar avverkningar och skogsåtgärder
som gjorts 2013 med jämförelsesiffror för 2012 och 2011.

_

Enhet

2011

Slutawerkning

m3 fub

179

Gallring

m 3 fub

2012

2013

4092

2380

6252

4833
94

Röjning

hektar

52

45

Markberedning

hektar

4

5

9

Plantering, antal plantor

hektar

36059

10120

40840

Kommunens skogsbestånd är anslutet till Skogs
sällskapet AB:s FSC-certifiering vilket innebär att all
skogshantering ska skötas enligt certifieringsorganisa
tionens krav.
En ny "grön skogsbruksplan" har framtagits som
ska ligga till grund för en ny skogsbruksstrategi
tillsammans med planeringsverktyget Heureka.
En arbetsgrupp har bildats som ska arbeta fram
riktlinjer för hur de tätortsnära naturområdena ska
skötas på ett sätt som tar tillvara de olika sociala
värdena.
Verksamhetskrav

Med hänsyn till minskad slutavverkningsbar skog bör
slutavverkningarna minskas för att kommunen ska ha
ett långsiktigt uthålligt skogsbruk. Nästan 70 procent

av fastighetens skog är yngre än 50 år. Avverkning
arna ska därför i enlighet med den nya skogsbruks
planen inriktas på skogsvårdande gallringar under
den närmaste tioårsperioden, för att kommunen på
sikt ska bygga upp ett virkesrikare skogsbestånd.
Miljöredovisning

I verksamheten används drivmedel med låg miljö
påverkan.
Avvikelser mot budget

Verksamheten redovisade ett underskott på 310 tkr
mot budget. Underskottet beror främst på att intäkter
från gallring och landskapsvård inom tätortsnära
områden redovisats hos parkenheten inom tekniska
avdelningen.
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ommunfullmäktige
Ordförande: Eva-Lena Gustavsson

Tusentals kronor

Utfall

Budget

2013

2013

O
-1 351

O

O

-1480

129

-951

-1384

Personalkostnader

-542

-706

164

-439

-778

Övriga kostnader

-809

-774

-35

-512

-606

Kapitalkostnader

O

O

O

O

-1 351

-1480

129

1 480
129

Utfall

Buoget

2013

2013

Intäkter
Kostnader

Driftnetlo
Driftbidrag
Förändring eget kapital

Tusentals kronor

Intäkter

Kostnaäer

Avvikelse

Utfall

Utfall

2012

2011

O

O

O

-951

-1384

1480

1465

1 450

O

514

66

Utfall

Utfall

2012

2011

-947

Avvikelse

Verksamhet
Fullmäktige

O

-849

-849

-848

-1

-485

Förtroenderevisorer

O

-502

-502

-632

130

-466

-438

Driftnetlo

O

-1 351

-1 351

-1480

129

-951

-1384

Kommunfullmäktige hade nio sammanträden under
året. Februarisammanträdet blev inställt.
Flera stora frågor var aktuella under året, bland
annat LSS-bostäder. Omsorgsnämnden bytte nanm till
socialnämnden och förvaltningen bytte dänned också
nanm. Fullmäktige har beslutat om finansieringar och
ombyggnationer av trygghetsboende på Klarastrand i
Stöllet och Valbergsgården i Torsby. Dessutom har full
mäktige fattat flera beslut om fastighetsförsäljningar
och detaljplaner.
Vid allmänhetens frågestunder har barn- och
utbildningsnämnden fått de flesta frågorna. En annan
fråga från allmänheten gällde den försämrade ambu
lans tillgången i Övre Klarälvdalen.
Fullmäktige fick in nio medborgarförslag under
året. De har bland annat handlat om ett vargfritt
Torsby kommun, vägbelysning på genomfartsvägen
genom Branäs, senare vägrensslåtter, anhörigbidrag/

20

hemvårdsbidrag och en bättre utomhusmiljö för
patienter på demensboendet Ängen Dalbygården.
Fullmäktige har också fått 14 motioner om bland
annat miljömåt vindkraftsatsning, insamling av
komposterbart material och tillverkning av biogas
samt säkerhet för gående vid Valbergsgården i Torsby.
Utifrån motionen "Torsby och Sverige har stora
möjligheter" införde fullmäktige en medborgar- och
demokratiberedning.
En utbildningsdag genomfördes för ledamöter och
ersättare.
Interpellationer, det vill säga frågor, har lämnats om
hjärtstartare, om de syriska flyktingar som ska komma
till kommunen och om förstelärare (en karriär~änst för
särskilt erfarna lärare). Fullmäktige har också delat ut
priser för bästa tillgänglighet i Torsby kommun, upp
märksammat kulturstipendiater och delat ut premien
för goda initiativ och nyskapande.

Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden
Ordförande: Gösta Kihlgren (5),
vice ordförande: Anna Melin-Nyström (C)
Antal ledamöter: 9

Miljö- och byggnämnden redovisade totalt ett överskott på närmare 400 tkr. En orsak var vakanser och tjänstledighet
som avsevärt minskade lönekostnaderna för miljö- och byggkontoret. Intäkter för bygglov var däremot 100 tkr mindre
än budgeterat.
Byggandet minskade under året men nämnden fortsatte arbetet med ett flertal detaljplaner och arbetade med
utredning om fibernät, underlag till vindbruksplan, risk- och sårbarhetsanalys med mera.
Nämndens in täkter från avgifter med mera täckte 57,9 procent av verksamhetens kostnader, vilket inte riktigt var i
nivå med målet (59 procent).
Tusentals kronor

Utfall

Budget

2013

2013

Awikelse

Utfall

Utfall

2012

2011

5605

5697

-92

5270

5255

Kostnader

-23651

-24137

486

-22884

-22214

Personalkostnader

-16677

-17844

1167

-17072

-16268

Övriga kostnader

-5335

-4649

-686

-4614

-4637

Kapitalkostnader

-1639

-1644

5

-1 198

-1309

-18046

-18440

394

-17615

-16959

18440

18440

18017

17517

394

O

402

558

Intäkter

Driftnetto
Driftbidrag
Förändring eget kapital

Verksamhet
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens förvaltningar
är indelade i miljö- och byggkontoret och räddnings
~änsten. Nämnden ansvarar för plan-, bygg-, miljö
och räddnings~änstfrågor samt för kommunens GIS
arbete. Till nämndens uppgifter hör att på uppdrag
av kommunstyrelsen handlägga och i vissa fall också
upprätta detaljplaner. Nämnden utför också över
siktsplanering enligt plan- och bygglagen (PBL).
Under 2013 omfattade miljö- och byggkontoret
10,85 ~änster fördelade på elva personer. Fyra miljö
inspektörer och två byggnadsinspektörer skötte till
syn och tillstånd med stöd av förvaltningssekreterare
och assistent. Planering genomfördes av stadsarkitekt
och samhällsplanerare som också ansvarade för GIS
~änsterna (geografiskt informationssystem) tillsam
mans med en GIS-ingenjör.
Räddnings~änstens heltidsanställda personal
består av räddningschef, ställföreträdande räddnings

chef, förvaltningssekreterare, materielansvarig/brand
man och säkerhetssamordnare. Räddningspersonal
i beredskap (RlB) som är deltidsanställda är totalt
93 personer varav 15 poolanställda. De är fördelade
på fem olika brandstationer, Torsby 30, Östmark 13,
Vitsand 15, Stöllet 14 och Sysslebäck 21.

Viktiga händelser under året
Stadsarkitekten har ingått i kommunens lednings
grupp och även i den så kallade stora chefsgruppen.
Stadsarkitekten och samhällsplaneraren har varit
föredragande i planärenden med mera för kommun
styrelsens samhällsutskott och för miljö-, bygg- och
räddningsnämnden.
Nämnden har handlagt ärenden som rör bygglov,
rivningslov, marklov och förhandsbesked enligt plan
och bygglagen (PBL).
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Förutom bygglov behandlade nämnden bygg
anmälningar, godkännande av kvalitets ansvariga och
kontrollplaner samt ärenden inom OVK (obligatorisk
ventilationskontroll) och hissar. Tillsyner gjordes av
miljöfarlig verksamhet, skollokaler, kemikaliehante
ring, bostäder, livsmedelshantering på restauranger
och i affärer med mera.
För räddnings~änstverksamheten gjorde nämnden
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga varor. Det ingår även att förebygga
bränder och olyckor genom information, rådgivning
och utbildning.
Räddnings~änsten gav sjuka och skadade första
hjälpen i väntan på ambulans och var generellt
effektiva i sina räddningsinsatser. Räddningstjänsten
är också en viktig del i Torsby kommuns beredskap
för extra ordinära händelser. Enligt lagen om extra
ordinära händelser ska kommunen utarbeta risk
och sårbarhetsanalyser, samordna krishanteringen
inom kommunen samt utbilda och öva politiker
och tjänstemän. Räddningstjänsten har rapporterat
till länsstyrelsen vilka sådana åtgärder man utfört
under året.
En viktig uppgift för alla verksamheter har också
varit rådgivning och information till allmänhet och
olika verksamheter. Informationen har spridits genom
annonser i Torsbybladet, artiklar i Torsby Nu och på
kommunens webbplats.
Livsmedelskontrollen har utförts enligt verksam
hetsplanen, och miljö- och byggkontoret har i övrigt
handlagt ärenden angående kompostanmälan och
slamtömningsdispenser, miljö- och hälsoskydd med
mera. Kontoret har gjort tillsyn av förskolor, kontroller
av radon i hyresbostäder, utredning av algblomningen
i Sirsjön och kontroll av dricksvattenhanteringen vid
livsmedelsanläggningar med eget vatten. Kontoret del
tog också tillsammans med tekniska avdelningen och
i samarbete inom Sutohamu (Sunne, Torsby, Hagfors
och Munkfors) i arbetet med att ta fram en va-översikt
och va-policy i den pågående va-planeringen.
Planarbetet inom samhällsplanering var fortsatt
intensivt under 2013 och för ett tiotal planer fortsätter
arbetet 2014. De senaste fem åren, 2009-2013, har 25
planer fått laga kraft. Det innebär i genomsnitt drygt

~

~

Kostnadstäckning i procent

22

,

fem planer per år. 2013 har sex detaljplaner fått laga
kraft.
Förvaltningen har sedan 2010 ansvaret för GIS
frågor (geografiska informationssystem) och arbetade
med många olika områden under året, bland annat
en utredning om fibernät i kommunen, underlag
till vindbruksplan och underlag inför certifiering av
vandringsleder. En stor arbetsinsats var att bygga en
ny karta för att ersätta kommunens interna karta.
Mängden bygglovsärenden har tidigare varit jämn
men 2013 minskade antalet ärenden om större bygglov
med större intäkter. Byggandet minskade påtagligt
både 2013 och 2012, och därmed minskade även
bygglovsintäkterna under årets sista tre månader.
En större insats 2012, tack vare administrativt stöd
för bygginspektörerna, var att många pågående icke
avslutade ärenden kunde avslutas. Arbetet med att
avsluta gamla ärenden fortsatte 2013 och fortsätter
även 2014. Den nya plan- och bygglagen bedöms
också ha medfört en avsevärd ökning av anmälnings
ärenden och ärenden som rör brandfarliga och explo
siva varor.
Räddningstjänsten tog under året fram en risk- och
sårbarhetsanalys (RSA) som godkänts av nämnden
och antagits av kommunfullmäktige. Flera brandmän
har genomgått olika viktiga utbildningar i regi av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB). Den externa utbildningsverksamheten under
året var utbildningen Upp i rök som riktar sig till
skolorna. Verksamheten har också fått hålla fler
utbildningar i hjärt-lungräddning (HLR) än tidigare.
Andra utbildningar var heta arbeten, grundläggande
brandskydd, anläggningsskötarutbildning och
repetitionsutbildning för landstingspersonal som är
brandskyddsombud.

Mål och måluppfyllelse
Ett mätbart mål för miljö- och byggkontoret är den
genomsnittliga täckningsgraden, det vill säga hur stor
andel av hela verksamhetens kostnader som täcks av
intäkter i form av bidrag och avgifter. Målet för 2013
var en kostnadstäckning på 59 procent men det preli
minära resultatet var 57,9 procent.
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Mål

Btfall

2013

'2013

2012

57,9

59

52

Inom miljö-, bygg- och pianområdet (alltså utom rädd
nings~änsten) behandlades drygt 750 ärenden 2013
vilket var ungefär lika många som de senaste åren.
Verksamhetens uppgifter enligt miljöbalken och
livsmedelslagen utfördes enligt verksamhetsplanen.
Som vanligt har några få ärenden krävt stora hand
läggningsresurser. Vakanser och vikariat har gjort att
alla budgeterade personalresurser inte kunde använ
das. I stort uppfyllde miljö- och byggkontoret ändå
verksamhetsplanen.
Nämnden genomförde den bygglovshantering, den
tillsyn och det arbete med detalj- och översiktsplanering
som den ska göra enligt plan- och bygglagen.
Räddnings~änsten gjorde 460 utryckningar (500
var budgeterade) vilket var ungefär lika många som
2012. Två eller flera styrkor samverkade vid insatsen
vid 32 av larmen. Antalet utryckningar vid trafik
olyckor var 44 under 2013 mot 32 under 2012.
610 personer har genomgått brandskyddsutbild
ning eller HLR-utbildning (hjärt-lungräddning). Dess
utom har räddnings~änsten arbetat med information
för kommuninvånare i samband med studiebesök och
andra arrangemang som vårmarknaden och skylt
söndagen.
Lagen skiljer på rengöring (sotning) och brand
skyddskontroll. Kontrollen utförs aven skorstens
fejarmästare eller tekniker. Sotning utförs av skorstens
fejarmästarens personal, men fastighetsägare kan, efter
ansökan hos nämnden, få utföra sotning själv. 28 fastig
hetsägare fick under året nytt eller förnyat tillstånd för
detta medan två fick avslag på ansökan.
Kommunen har fått ett utökat ansvar för åtgärder
i det nya krishanteringssystemet. Räddnings~änsten
arbetade under året med utbildning och övning av
~änstemän och förtroendevalda.
~2
"

~

2

2

Antal larm (alla styrkor)
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Budget

2013

2013

460

500

Fördelning mellan styrkorna
Torsby

123

Östmark

106

Vitsand

38

Stöllet
Sysslebäck
Flerstationslarm
Totalt antal larm (alla styrkor)
Antal utryckningstimmar (alla styrkor)
Antal styrkor
Antal brandmän i beredskap

66
127
32
460
3270

4500

5

5

19

19

90%

90%

Antal fast boende som får hjälp inom
20 minuter

Avvikelser mot budget
Miljö- och byggnämndens totala resultat blev ett
överskott på 394 tkr mot budget.
Intäkter från bygglov blev 210 tkr mindre än bud
geterat, på grund av att byggaktiviteten precis som
2012 avtog relativt oväntat och markant från och med
september. Tidigare år, 2006, 2007 och 2011, gav stora
överskott medan 2008, 2009 och 2012 gav underskott.
Genomsnittligt för 2006-2013 har bygglovsintäkterna
gett ett överskott på 150 tkr/ år.
Verksamheterna inom miljöområdet (miljö, hälso
skydd och livsmedel) redovisade ett överskott på
drygt 75 tkr. På grund av vakanser och ~änstledig
het uppstod ett överskott på 700 tkr för miljö- och
byggkontorets lönekostnader. Den översiktliga plane
ringen och detaljplanering följde budget.
De sammanlagda budgetavvikelserna inom miljö-,
GIS-, plan-, och byggverksamheterna resulterade i ett
totalt överskott på 100 tkr för 2013.
För räddnings~änsten blev resultatet ett överskott
mot budget, främst för att personalkostnaderna blev
något lägre än beräknat då larmen inte varit så tids
krävande och därför inte orsakat kostnader utöver
budget.

Framtiden
Trots nuvarande befolkningsminskning väntas inte
behovet av tillsyn minska. Antalet verksamheter/
platser för tillsyn har inom de flesta områden varit
oförändrat de senaste åren.
Planarbetet i Torsby kommun var intensivt 2013
och fortsätter att vara intensivt även 2014.
Arbetet med GIS är i ständig utveckling och stora
förändringar väntas ske i Torsby kommun. Under
2014 behöver flera system uppdateras eller bytas ut
samtidigt som samarbetet med grannkommunerna
behöver utvecklas.
Då Torsby kommun står inför ett generationsskifte
inom programvaror krävs mycket tid för systemupp
dateringar samtidigt som arbetet med en ny intern
karta fortsätter. Även deltagande i Geodatasamverkan
och förändrade rutiner för uppdatering och lagring av
kommunens kartmaterial kräver stora arbetsinsatser
2014. I samband med dessa förändringar behöver
miljö- och byggkontoret utöka samarbetet med grann
kommunerna.
Räddnings~änsten fortsätter arbetet för bättre fysisk
och psykosocial arbetsmiljö för sin heltidspersonal och
bättre arbetsmiljö också för brandmännen. Tillsyns
verksamheten har förbättrats under de senaste åren,
och kommer att effektiviseras ännu mer med hjälp av
säkerhetssamordnaren som arbetar halvtid med rädd
nings~änstärenden.
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Socialnämnden
Ordförande: Ake Gustavsson (5),
vice ordförande: Roger Ericsson (M)
Antal ledamöter: 11

Socialnämnden redovisade totalt ett överskott på lA mkr mot budget 2013. För vård och omsorg blev resultatet ett
underskott på 2,2 mkr på grund av stora lönekostnader för bland annat övertid och sjuklön. LSS fick ett överskott på
hela 5,3 mkr på grund aven senare start av gruppboende samt färre brukare i daglig verksamhet. Individ- och familje
omsorg redovisade ett underskott på 800 tkr.
Omsorgsnämnden bytte namn till socialnämnden, det nya LSS-boendet Enstigen invigdes, och åtta lägenheter i
särskilt boende vid Klarastrand avvecklades som planerat.
Nämnden nådde en del av målen vad gäller antal och kostnader för insatser, och var ungefär i nivå med flertalet
övriga mål.
Tusentals kronor
y

Intäkter

Budget

2013

2013

Avvikelse

Utfall

Utfall

2012

2011

66169

56146

10023

63957

55319

Kostnader

-330709

-322146

-8563

-322406

-312574

Personalkostnader

-235915

-240177

4262

-233731

-228317

Övriga kostnader

-94738

-81842

-12896

-88629

-84054

Kapitalkostnader

-56

-127

71

-46

-203

Driftnetlo

-264540

-266000

1460

-258448

-257255

Driftbidrag

266000

266000

258840

246455

1460

O

392

-10 800

Förändring eget kapital

Verksamhet
Socialnämnden ansvarar för att möta kommun
invånarnas behov enligt rättigheter och skyldigheter i
lagar och i kommunens mål. De lagar som styr social
nämndens verksamhet är främst social~änst1agen
(SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Socialnämndens verksamhet innefattar tre huvud
områden:
• Vård och omsorg
• LSS (handikappomsorg)
• Individ- och familjeomsorg
Den största delen av socialnämndens verksamhet är
insatser till äldre och funktionshindrade. Socialnämn
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Utfall

dens verksamheter finns i hela kommunen. Lokal
kontor finns i Stöllet och i Sysslebäck.
IFO 12%
Vård- och omsorg 67 %

/
LSS 21 %

Jämfört med 2012 har fördelningen inte ändrats
mer än att insatser enligt LSS ökat med en procent
enhet medan IFO minskat med en procentenhet.

Vård och omsorg

Vård och omsorg av äldre omfattar personer som
behöver hjälp med att klara sitt dagliga liv. Vanliga
hjälpinsatser är hem~änst, larm och matdistribution.
För personer som inte klarar av att bo kvar i det egna
hemmet (ordinärt boende) finns särskilda boenden.
Kommunen har ansvar för hemsjukvård i både ordi
närt och särskilt boende inom äldre- och handikapp
omsorgen.
LSS

För personer med psykiska och fysiska funktions
hinder finns särskilda boenden, dagverksamheter,
ledsagarservice samt kontaktpersoner. Funktions
hindrade kan även ha rätt att få personlig assistans.
Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg är samhällets sociala
skyddsnät och erbjuder stöd och hjälp i olika former.
Allt bistånd prövas individuellt utifrån behov och
verksamheten regleras av social~änstlagen, LVU och
LVM samt alkohollagen. Kärnverksamheterna är
ekonomiskt bistånd, barn- och familjeärenden samt
ärenden som rör missbruk av alkohol eller droger.

Viktiga händelser under året
Under våren 2013 beslutade kommunfullmäktige att
byta namn på omsorgsnämnden till socialnämnden.
Nämnden beslutade om nya mål utifrån kommun
fullmäktiges måldokument Vision och mål 2020.
Nämnden fortsatte också arbetet som påbörjades 2012
med att utveckla ett heltäckande ledningssystem för
hela verksamheten. Huvudprocesser, stödprocesser,
aktiviteter och riskhantering ska läggas upp i ett
gemensamt verksamhetssystem som all personal ska
lära sig. Införandet på Torsby kommuns intranät sker
första kvartalet 2014.
Vård och omsorg

Förvaltningen fullföljde nämndens beslut att avveckla
åtta lägenheter i särskilt boende vid Klarastrand. Det
tog dock lite längre tid än planerat och utflyttningen
från den sista lägenheten blev klar i början av som
maren. Behovet av lägenheter i särskilt boende har
under hela året varit tillgodosett och alla som fått be
slut beviljat om särskilt boende har fått det inom den
maximala (lagstadgade) väntetiden tre månader.
Antalet beviljade timmar i hem~änsten minskade
under året.
Hälso- och sjukvårdsorganisationen har haft svårt
att rekrytera vikarier. Många ~änster har varit vakanta
vilket har slitit hårt på personalen som fått mer ansvar
och varit tvungna att arbeta övertid för att klara verk
samheten. Inför kommande år ser det bättre ut då alla
~änster är tillsatta.

I slutet av året förändrades larmhanteringen. Ett
larm besvaras numera aven extern larmmottagare
som kan ge de larmande information, råd och stöd
innan personal finns på plats. Satsningen ska öka
kvaliteten genom att undersköterskan nu kan foku
sera helt på sitt omvårdnadsarbete och inte behöver
svara på larm från andra brukare.
I december byttes även alla trygghetslarm när
verksamheten bytte från analog teknik (enbart via
telefon) till digital teknik. Denna teknik ska vara mer
framtidssäker då trygghetslarmen nu kan användas
i både det vanliga telenätet, mobiltelefonnätet och i
framtida fibernät för bredband.
LSS

I september invigdes det nybyggda LSS-boendet
Enstigen som har sex lägenheter. Nämnden bedömer
att det nu finns tillräckligt många boendeplatser för
att möta behovet de närmaste åren.
Verksamheten inom LSS har tidigare haft problem
med återkommande budgetunderskott. 2013 redo
visade verksamheten däremot ett stort budgetöver
skott på grund av färre beviljade biståndsbeslut än
beräknat och att brukare i många fall valt att inte
använda sin möjlighet till hjälp.
Antalet personer med beslut om personlig assistans
varierade under året men landade vid årets slut på 24
vilket var ungefär som föregående år.
Individ- och familjeomsorg (IFO)

Försörjningsstödet påverkas av utvecklingen på
arbetsmarknaden och socialförsäkringssystemet
(aktivitets- och sjukersättningar). Antalet hushåll
med långvarigt behov av försörjningsstöd (mer än sju
månader) har fortsatt öka och många personer som
bedöms kunna klara ett arbete står utanför arbets
marknaden. Flera personer i dessa hushåll har även
problem med alkohol och/eller droger och i vissa fall
även psykiatriska problem.
IFO handlägger många komplicerade barnavårds
ärenden varav flera där problemen varit så allvarliga
att barnen placerats utanför hemmet, till exempel i
familjehem. En del placeringar har gjorts med stöd av
tvång enligt LVU.
Barn- och familjeärenden är resurskrävande och
antalet anmälningar, utredningar och familjehems
placeringar har ökat.
På Solrosen, ett HVB-hem (hem för vård och
boende för ensamkommande barn) finns 14 platser
och hemmet har varit i stort sett fullbelagt under året.
Barnen/ungdomarna är i åldrarna 13-18 år. Inom
denna verksamhet samverkar IFO med skolan, över
förmyndarnämnden, landstinget, fritidsverksamheten,
Migrationsverket, länsstyrelsen, organisationer och
föreningar samt utbyter kunskaper och erfarenheter
med andra kommuner i Värmland.
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Mål och mål uppfyllelse
Socialnämndens mål

Utfall

Mål

Utfall

2013

2013

2012

444492

439492

422713

534

486

516

86612

93000

88732

736

716

716

27813

26953

27856

41

30

29

Handikapp: Nettokostnad per plats i grupp boende

771 743

810070

748001

Handikapp: Kostnad per timme personlig assistans

274

277

264

52000

52911

Äldreomsorg: Nettokostnad per plats i äldreboende
Äldreomsorg: Nettokostnad per utförd hemtjänsttimme
Antal utförda hemtjänsttimmar

74**

Äldreomsorg: Nöjd-kund-index i procent
IFO: Nettokostnad stöd per invånare
IFO: Utbetalat per hushåll med stöd
Antallångtidsberoende bidragstagare 18--26 år
IFO: Nöjd-kund-index i procent

52626

Antal utförda LASS-timmar
Handikapp: Nöjd-kund-index i procent

'Ingen uppgift finns. **Avser särskilda boenden.

Alla som sökt plats i särskilt boende har beviljats
plats och ingen har fått avslag. Platserna har också
erbjudits inom tre månader, som är den maximala
väntetiden enligt lagen. Verksamheten har lyckats
med det trots att platserna i särskilt boende minskat
med totalt 15 de senaste åren.

Avvikelser mot budget
Totalt redovisade socialnämnden ett överskott på
drygt 1,4 mkr mot budget.
Vård och omsorg redovisade ett underskott på
totalt 2,2 mkr mot budget. Underskott redovisades för
hem~änst och hemsjukvård. Inom hemsjukvård var
lönekostnaden högre än budgeterat. Stora problem
med att rekrytera vikarier medförde stora kostnader
för övertid, men även kostnaden för sjuklön var
högre än tidigare år. Särskilda boenden redovisade
ett överskott på 500 tkr trots att den försenade av
vecklingen av platserna vid Klarastrand drog ut på
tiden. En1igt undersökningen Öppna jämförelser, som
görs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och
Socialstyrelsen, har kundnöjdheten förbättrats inom
flera områden jämfört med tidigare år.
LSS redovisade ett överskott på knappt 5,3 mkr
mot budget. Att det nya boendet Enstigen inte kunde
starta förrän i oktober innebar att 1,6 mkr av budgeten
inte behövde användas. Ett överskott på cirka 1,5 mkr
uppstod inom daglig verksamhet på grund av färre
brukare. Dessutom redovisades ett överskott på
1,6 mkr inom några av de verksamheter som ger stöd i
en brukares dagliga liv, exempelvis ledsagarservice.
Gruppbostäderna, förutom det nya boendet
Enstigen, redovisade sammantaget ett resultat enligt
budget.

26

Individ- och familjeomsorgen redovisade ett un
derskott på drygt 800 tkr. För underskottet stod främst
kostnaderna för familjehem och institutionsvård som
gav ett underskott på totalt 1 mkr. Försörjningsstöd
redovisade ett mindre underskott på drygt 200 tkr.
Förvaltningsövergripande verksamhet redovisade
ett resultat enligt budget. Verksamheten för ensam
kommande barn hade ett överskott på 700 tkr och
den övergripande administrationen ett underskott på
drygt 900 tkr.

Miljöredovisning
Miljömedvetenheten är stor inom alla verksamheter.
Miljövänliga rengöringsmedel är praxis. Varje boende
har källsortering och personalen undviker engångs
material när det är möjligt. Förrådsansvarig och
hjälpmedelstekniker arbetar med ett rniljötänkande
vid reparation och återställning av hjälpmedel.

Framtiden
Gemensamt för socialnämnden

Socialnämnden arbetar för att öka brukarinflytandet.
Ett systematiskt ledningsarbete håller på att införas
i form av ett kvalitetsledningssystem tillgängligt på
intranätet med uppföljning av verksamheten mot
nämndens mål. Det är viktigt att öka samverkan med
andra huvudmän, främst barn- och utbildnings för
valtningen och Landstinget i Värmland, för att kunna
utveckla verksamheten. Nämnden behöver också
utveckla samverkan med arbetsmarknadsenheten och
arbetsförmedlingen för att fler personer (med försörj
ningsstöd) ska nå självförsörjning.

Personalpolitiska satsningar behöver göras för en
god kvalitetsutveckling, långsiktig hållbarhet och
rekrytering. Kommunens hantering av leasingbilar
behöver också bli mer kostnadseffektiv vad gäller
avtal, val av bilar och effektiv användning. De flesta
leasingbilar används inom socialförvaltningen och
särskilt inom hemtjänsten.
Vård och omsorg

Det individuella stödet i särskilt boende behöver för
stärkas. Verksamheten behöver anpassa bemanningen
inom särskilt boende för att uppfylla befintliga lagar
och även lagändringar som gäller från och med mars
2015. Verksamheten behöver göra en ny boendeplan.
Dokumentationen behöver också bli bättre och all
vårdpersonal ska framöver dokumentera alla insatser.
Andra viktiga frågor är en hållbar ledningsstruktur
samt hemsjukvårdens och hemtjänstens utveckling
och framtida uppdrag.
LSS

LSS, socialpsykiatrin, har startat ett så kallat boende
stödsteam som förmodligen behöver utökas ytterligare.

Daglig verksamhet behöver utökas och innehållet
behöver utvecklas och bli mer varierat.
Boendeplatser inom LSS bedöms vara tillräckligt
många på kort sikt men kan behöva utökas efter 2015.
Alla insatser ska dokumenteras och det ska också
göras av all vårdpersonal framöver. Andra viktiga
framtidsfrågor är fortsatt verksamhetsutveckling och
bemanningsplanering, liksom utökad samverkan
både internt och externt.
Individ- och familjeomsorgen

IFO behöver utveckla stödet till barnfamiljer i
samverkan med andra organisationer, och utveckla
arbetet med barnperspektivet och stöd i föräldrarol
len, bland annat genom en familjecentral. IFO har
påbörjat arbetet med att starta en familjecentral i
samverkan med landstinget. Verksamheten behöver
stärka samverkan med barn- och utbildningsförvalt
ningen och landstinget, i synnerhet inom barn- och
vuxenpsykiatrin.
I framtidsplanerna ingår också att utveckla insatser
i öppna former till personer med missbruksproblema
tik och deras anhöriga.
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Overförmyndarnäm nden
Ordförande: Peter Jonsson (5),
vice ordförande: Ulf Ronge (M)
Antal ledamöter: 3

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 13 tkr.
Nämnden utökade tillsynen över ställföreträdare och införde blanketter och information på hemsidan.
Målet att ha högst 200 ärenden per heltidstjänst uppfijlldes, men snittkostnaden per ärende var 4 946 kr vilket inte
nådde målet, 4 800 kr.
lTusentals kronor

Budget

2013

2013

Avvikelse

Utfall

Utfall

2012

2011

715

820

-105

703

795

Kostnader

-2082

-2200

118

-1984

-2034

Personalkostnader

Intäkter

-1982

-2079

97

-1849

-1872

Övriga kostnader

-100

-121

21

-135

-162

Kapitalkostnader

O

O

O

O

O

-1367

-1380

13

1380

1380

Driftnetto
Driftbidrag

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet
för kommunens ställföreträdare, det vill säga
förmyndare, gode män och förvaltare. Nämndens
uppgift är att motverka rättsförluster för personer
som själva inte kan tillvarata sin rätt, exempelvis
gamla, sjuka, funktionshindrade och barn. Dessa
är då så kallade huvudmän och ställföreträdarna är
utsedda att tillvarata deras intressen. Genom tillsyn,
råd och stöd ska överförmyndarnämnden säkerställa
att ställföreträdarna utför sitt uppdrag på ett korrekt
sätt. Tillsynen består till stor del av granskning av
ställföreträdarnas redovisning. Nämnden utser också
gode män i de fall det inte görs av tingsrätten. I de
fall där tingsrätten beslutar ska nämnden rekrytera
och föreslå gode män eller förvaltare. Det är också
nämndens uppgift att vid behov besluta om byte av
god man eller förvaltare.
I överförmyndarnämndens roll som tillsynsmyn
dighet ingår att pröva begäran om tillstånd för vissa
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Utfall

-1 281

-1 239

1 300

1200

rättshandlingar, bland annat samtycke till fastighets
försäljningar, placeringar och arvskiften.
Ställföreträdarskapet är en viktig institution i
samhället och många gånger en förutsättning för att
samhället ska fungera på ett tillfredsställande sätt.
Verksamheten handlar till stor del om juridik och eko
nomi. Länsstyrelsen och JO (Justitieombudsmannen)
svarar för den statliga tillsynen av att nämnden följer
lagar och regler.

Viktiga händelser under året
Under året har nämnden utökat tillsyns kontrollen
genom att införa totalgransking av ärenden - en kon
troll för huvudmännens rättssäkerhet. Under våren
infördes blanketter och information på hemsidan, för
att öka tillgängligheten. Månadsarvoderingen vid
komplicerade ärenden ökade under året.

Uppföljning av mål och nyckeltal

200 ärenden per heltid
Handläggningstid för nya ärenden

Nämnden har beslutat om två delmål som mäts under
året. Målen är att varje heltidsanställd inte ska hand
lägga mer än 200 ärenden och att handläggningstiden
för nya ärenden inte ska vara längre än en månad.
Nämnden uppfyllde målet att inte handlägga mer
än 200 ärenden per heltid men nådde inte målet om
maximalt en månads handläggning vid nya ärenden.
Kostnaden per ärende var något högre än beräknat.

Miljöredovisning
Nämnden jobbar med att utöka informationen och
ha blanketter på hemsidan. Förutom att det ökar till
gängligheten till information och material är det mer
miljövänligt eftersom det leder till mindre pappers
användning.

Utfall

Mål

Utfall

2013

2013

2012

186

200

211

1,5 mån

1 mån

1,5 mån

Avvikelse mot budget
ÖVerförmyndarnämnden redovisade ett överskott på
13 tkr.

Framtiden
Överförmyndarnämnden fortsätter att jobba för
effektivisering, kvalitet och säkerhet, där det är
viktigt med analys, uppföljning och utvärdering.
Totalgranskningen fortsätter och målet är att även den
delen ska effektiviseras med hjälp av ett datasystem.
Både antalet ärenden och komplexiteten i uppdragen
väntas öka vilket kan innebära att månadsarvodering
blir vanligare i framtiden.
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§ 55 Budget tör kommunstyrelsens
avdelningar 2015-2017
Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om förutsättningar inför budget/plan 2015
2017.
Kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet berörs. Redogörelser har
gjorts av kost- och städavdelningen, IT-avdelningen, HR-avdelningen,
ekonomiavdelningen, kommunalråd och kommunledningskansliet inför den
kommande budget/planperioden.
Verksamhetsbeskrivningar, eventuella äskanden och konsekvenser har redovisats i
bilagor till protokollet.

Handlingar i ärendet
1. Kommunledningskansliets verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
2. Kulturavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
3. Fritidsavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
4. HR-avdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
5. Kost- och städavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
6. IT -avdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
7. Ekonomiavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
8. Tekniska avdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 9

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens avdelningar äskanden skickas vidare till kommunstyrelsens
budgetberedning.
2. Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2013 att för budget/plan 2015-2016 skulle
kommunstyrelsens tillföras 1,5 mkr. Dessa fördelas enligt följande förslag:

2015

2016

IT-avdelningen - Quadracom

-250

IT-avdelningen - e-~änster

-100

-100

-700

-700

Fritidsavdelningen -

värdinne~änst

-250

Ekonomiavdelningen - inköp
Tekniska avdelningen

-450

-450

-1500

-1500

3. Kost- och städavdelningen ges i uppdrag att kontakta tekniska avdelningen och se
över möjligheten att använda Kvistbergskolans kök och se vad som behöver
kompletteras.
4. Tekniska avdelningen ges i uppdrag att se över möjligheten att föra över
hyreslägenheterna till det kommunala bostadsbolaget.
5. Tekniska avdelningen ges i uppdrag att göra en sammanställning av kommunens
fastigheter avseende planerat underhåll för och eventuell planerad avyttring och
rivning. Detta bör, om möjligt, redovisas vid kommunstyrelsens samhällsutskott den
14 april.
6. Tekniska avdelningen får i uppdrag att se över och få en bättre modell för intern
hyressättning och planerat underhåll för samtliga fastigheter.
7. Ekonomiavdelningen sköter numera en stor del av fakturahanteringen vilket har
minskat handläggningen ute i förvaltningar. Den utdebitering för avvikelser gentemot
gällande faktureringsrutiner som ekonomiavdelningen gjort ut till nämnder och
avdelningar ersätts med en pelmanent ramjustering på 1 mkr. Denna ramjustering
görs i budgetberedningen.
8. Kommunchefen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att på sikt erbjuda flera
anställda i Torsby kommun heltid.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 10

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

9. Då kommunstyrelsens arbetsutskott anser att bilfrågan i kommunen är angelägen
vill korrununstyrelsens arbetsutskott påminna om tidigare uppdrag från
kommunstyrelsen 2013-12-02, då Thomas Stjerndorff, Tina Näslund och
ekonomiavdelningen fick i uppdrag att se över kommunens policydokument som rör
hanteringen av leasingbilar.

Beslutet skickas till
Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56 Bolagens årsbokslut
Dnr KST 2014/263

Sammanfattning av ärendet
VD Håkan Laack redovisar bokslut 2013 för Torsby Bostäder AB. Håkan informerar
om att 1089 lägenheter förvaltats av bolaget. Det har skett en satsning på
bredbandsutbyggnad och Håkan informerar också om ett kommande
underhållsbehov.
Thomas S*rndorff redogör för Torsby Flygplats årsbokslut. Bl.a. nämndes
marknadsföringssatsningen på flygplatsen och det åsknedslag som drabbade
flygplatsen i somras och medförde en kostnad på 300 000 kr.
Thomas S*rndorff redogör också för Fritid i Nordvärmlands årsbokslut.
Mikael Westin redogör för Torsby Förvaltnings AB.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning för Fritid i Nordvärmland
Årsredovisning för Torsby Flygplats
Årsredovisning för Torsby Bostäder AB
Årsredovisning för Torsby Förvaltnings AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen anser att Torsby Bostäder AB, Fritid i Nordvärmland AB, Torsby
Förvaltnings AB och Torsby Flygplats AB bedrivit verksamhet som varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet, samt utfört detta inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
2. Bolagens årsredovisning överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Styrelsen och verkställande direktören för

Torsby Flygplats AB
Org nr 556526-9353

får härmed avge

Arsredovisning
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013

Innehåll:

sida

Förvaltningsberättelse

2

Resultaträkning

4
5
6

Balansräkning
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer .
Underskrifter

7
8

Torsby Flygplats AB
Org nr 556526-9353

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver, på uppdrag av Torsby kommun, flygplatsverksamhet vid Torsby Flygplats.
Bolaget arrenderar flygplatsen enligt arrendeavtal med kommunen.
Linjefart bedrivs på sträckan Torsby - Arlanda via Hagfors med två dubbelturer varje vardag.
Totalt har 4997 passagerare använt sig av flyglinjen för sina resor vilket är 337 (7 %)
fler än 2012. Antalet rörelser på flygplatsen som gått på färdplan uppgår till 1 251 stycken.
Trafikverket (tidigare Rikstrafiken) har genom trafikplikten ansvaret för att flygtrafiken
upprätthålls på sträckan. Entreprenör under innevarande trafikperiod fram till 2015-1 0-31 är
bolaget Avies Sverige AB.

Miljöpåverkan
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Miljöpåverkan sker genom
utsläpp av kväve vid halkbekämpning och i ringa omfattning även av koldioxid
från flygplatsens fordon. Glykol för avisning av flygplan används endast i små mängder,
eftersom flygplanen står i hangar nattetid. Tillståndet är ett s k tillsvidaretillstånd.
Ett dokumenterat och webbaserat miljöledningssystem finns och har anpassats till
miljötillståndet och flygplatsens kvalitetsdrifthandbok (QDHB).
Flygplatsen saknar glidbanesändare och därmed också ett komplett landningssystem för
instrumentflygning. Ett fullt utbyggt instrumentIandningssystem med glidbana ökar
regularitet och ytterligare säkerhet på flygplatsen. För att minska buller och utsläpp från
flygplan över tätbebyggt område skall förutsättningar skapas enligt miljödomen, så att starter,
instrumentIandningar och inflygningar sker mot norr och ifrån norr. Efter ombyggnationen av
rullbanan har miljökraven delvis uppfyllts.

Mål och verksamhetskrav
Produktion av flygsäkerhet skall utföras till en kvalitet väl i nivå med den flygsäkerhets
standard som är föreskriven av Transportstyreisen och anpassad till kundernas krav och
förväntningar. Flygplatsen skall vara öppen i samband med linjefartens avgångar och
ankomster. Fortlöpande utbildning sker av flygplatspersonalen för att uppnå uppsatta mål
och standard samt för att bibehålla kompetens och kvalitetssäkra driften vid flygplatsen.
Ett aktivt arbete sker för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av flygplatsen och
för att bibehålla och förbättra de regionala flygförbindelserna med storstadsregionerna.
Transportstyreisen har pekat på brister vid flygplatsen, bl a avseende krav på hinderfrihet
av hangarer på flygplatsens östra sida. Atgärder pågår fortlöpande för att uppfylla ställda
krav.

2 (8)

Torsby Flygplats AB

3 (8)

Org nr 556526-9353

Framtida utveckling
Etapp 1 och 2 av flygplatsens utbyggnad färdigställdes hösten 2005. Transportstyreisen hade
efter invigningen fortsatta krav avseende hinderfrihet och navigationsutrustning. Projekteringen
för etapp 3 i utbyggnaden har dragit ut något på tiden. Transportstyreisen har i omgångar
beviljat fortsatta dispenser avseende både hinderfriheten och navigationsutrustningen.
Dispensen avseende navigationsutrustningen löper till och med 2014-11-30.
Transportstyreisen har tagit bort kravet på dispens avseende hinderfrihet och lagt över
ansvaret på att säkerhetsbevisa avsteget från hinderfrihetsreglerna på flygplatsen.
Transportstyreisen gör sedan tillsyn där de bedömer flygplatsens säkerhetsbevisning.
Flygplatsen i Torsby har av regeringen klassificerats som en regionalt strategisk flygplats som
ska erhålla årligt statligt driftstöd. Trafiken på sträckan Torsby-Arlanda är upphandlad till och
med 31 oktober 2015. Inför den nästföljande trafikperioden till 2019 påbörjade Trafikverket
under 2013 förberedelserna för upphandling av trafik på alla flygplatser med trafikplikt.
I Trafikverkets tjänstemannautredning föreslogs under våren att linjen Torsby-Arlanda inte
skulle fortsätta att upphandlas. Ett intensivt arbete tog då vid, både i bolaget och i Torsby
kommun för att försöka få till stånd ett annat slutgiltigt beslut.
Några dagar före julhelgerna meddelade infrastrukturministern att regeringen beslutat att
trafiken på linjen Torsby-Arlanda ska upphandlas även nästkommande trafikperiod.
Trafikverket kommer att genomföra upphandlingen under 2014.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 327 388, disponeras enligt följande:
327388

Balanseras i ny räkning
Summa

327388

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balånsräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Not

2013

2012

2

5294
595
5889

9190
553
9743

-3246
-2430
-225
-12

-3355
-6134
-235
19

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

11

Resultat efter finansiella poster

-3

20
-4
35

Belopp i tkr

NettoomsäUning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

3

-2

Aktuell skatt på årets resultat

Arets resultat

-9
-3
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Balansräkning
2013-12-31

2012-12-31

761
761

969
969

98
52
111
1196
1457

114
52
101
746
1 013

Summa omsättningstillgångar

934
2391

1 113
2126

SUMMA TILLGANGAR

3152

3095

Belopp ifkr

Not

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Torsby Flygplats AB
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Balansräkning
2013-12-31

2012-12-31

2000
20
2020

2000
20
2020

331
-3
328
2348

305
26
331
2351

189
109
506
804

40
189
114
401
744

3152

3095

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Belopp ifkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

5

Bundet eget kapital

Aktiekapital (2 000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital

Balanserad vinst
Arets resultat

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till koncernföretag
Leverantörskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. I den mån uttalande från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats
från Redovisningsrådets rekommendationer.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden respektive nominellt värde om
inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

A vskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekono
misk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Torsby Förvaltnings AB, org nr 556526-9379, med säte
i Torsby. Inköp från eller försäljning till andra koncernbolag har inte skett under år 2012.

Not 1

Nettoomsättning

I neUoomsättningen ingår ersättning från Trafikverket med 3 364 tkr (f g år 2 961 tkr),
ersättning från Transportstyreisen med 966 tkr (f g år 1 328 tkr) och driftersättning
från Torsby kommun med O tkr (f g år 3805 tkr).

Not 2

Övriga intäkter

I övriga intäkter ingår driftbidrag från Torsby kommun med 545 tkr (f g år 553 tkr).

Not 3

Anställda och personalkostnader
2013

2012

6

6

100%

100%

Styrelse och VD
Övriga anställda

62
2236

Summa

2298

Medelantalet anställda
Varav män

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Sociala kostnader

866

62
2197
2259
727

(varav pensionslwstnadel)

(122)

(94)

Av årets pensionskostnader avser Otkr (f g år Otkr) gruppen styrelsen och VD.
Styrelsearvoden har utbetalats av Torsby kommun. Bolaget har fakturerats 41 tkr för
utbetalade arvoden under år 2013. Beloppen ingår inte i ovanstående sammanställning.
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Not 4

Maskiner och inventarier

2013-12-31

2012-12-31

2773
17
2790

2493
280
2773

-1 804
-225
-2029
761

-1569
-235
-1 804
969

Aktiekapital
2000

Reservfond
20

2000

20

Fritt eget
kapital
331
-3
328

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Arets avskrivning enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut
Not 5

Eget kapital

Vid årets början
Arets resultat
Vid årets slut
Not 6

Checkräkningskredit

______________________________________~2~013-_12_-3_1______2_0_1_2-_1_2-_3_1
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

1 300
-1 300

Torsby den 25 februari 2014
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Min revisionsberättelse har avgivits den

~bil)L/I/

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor
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l r mars 2014

1 300
-1 300

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Torsby Flygplats AB, org. nr 556526-9353

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Torsby Flyg
plats AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis
ningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Torsby Flygplats AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning
en. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
intema kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfor
ma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, lik
som en utvärdering av den övergripande presentationen i års
redovisningen.

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisio
nen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dis
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag grans
kat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt
ningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt försla
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av Torsby Flygplats ABs finansiella ställ
ning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Karlstad den 27 mars 2014

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkning
en och balansräkningen.

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor

Styrelsen och verkställande direktören för

Fritid i Nordvärmland AB
Org nr 556526-9361

får härmed avge
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Bolagets uppgift är att förvalta och utveckla skidtunneln i Torsby. Skidtunneln invigdes

i juni 2006 och år 2013 var därmed skidtunnelns åttonde säsong.
Efter att avtalet med huvudsponsorn Fortum löpte ut 2010 bylte skidtunneln namn och
heter numera Torsby Ski Tunnel.
Sedan 1 januari 2009 har Torsby kommun tagit över driften av skidtunneln. Från 1 juni 2012 så
hyr Torsby kommun både skidtunneln och hela arenadelen, Ski Arena.
Från driften av skidtunneln 2013 rapporterar Torsby kommun att drygt 30 000 åkare besökt
skidtunneln vilket är i paritet med föregående år. Därutöver kommer varje säsong
uppskattningsvis 20-30 000 besökare för att beskåda anläggningen.
Anläggningen har visat att den håller bra kvalite då ett stort antal landslag även under
säsongen 2013 valt att förlägga träningsläger i skidtunneln.
Bolaget förvärvade under 2012 Ski Arena från Team Torsby. Samtidigt tecknades även ett nytt
hyresavtal med Torsby kommun där kommunen hyr hela anläggningen dvs både skldtunneln och
Ski Arena.
Därmed är bolaget numera ett renodlat förvaltningsbolag.

Framtida utveckling
Hyresavtalet med Torsby kommun ger bolaget möjlighet att på sikt återskapa eget kapital samt
bygga upp för framtiden nödvändiga reserver.

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor -441 520, behandlas enligt följande:
Balanseras i ny räkning

-441 520
-441520

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

25354
3700
34

26765
4193
51

29088

31009

181
25

455
661

1162
25
92
1
939
2219

661

2219

29749

33228

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

4

5
6

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Fordringar på koncernbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGANGAR

Fritid i Nordvärmland AB
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Balansräkning
Belopp j tkr

2013-12-31

2012-12-31

9024
10
9034

9024
10
9034

-1316
874
-442

-2305
989
-1 316

8592

7718

17286

18552

17286

18552

2583

5480
3

1267
21

1447
28

3871

6958

29749

33228

Övriga ställda panter och säkerheter
Fastighetsinteckningar

13000

13000

Summa ställda säkerheter

13000

13000

Inga

Inga

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

8

Aktiekapital (9 024 aktier)
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Arets resultat

Långfristiga skulder
Övriga skulder

10

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörskulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Fritid i Nordvärmland AB
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Bolaget tillämpar Bokförings
nämndens allmänna råd, vägledningar och rekommendationer. I den mån uttalande från
Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådet.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Intäkter
Gåvor och bidrag från allmänhet och organisationer redovisas som övriga intäkter i den mån
de inte, sett till villkoren för bidraget, är att klassificera som ett bidrag för investeringen.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Skidtunnelbyggnad
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

25 år
15 år
5 år

KoncernförhålJanden
Bolaget är dotterbolag i en av Torsby kommun helägd koncern med Torsby Förvaltnings AB,
org. nr 556526-9379, med säte i Torsby som moderbolag. Torsby Förvaltnings AB äger
80,26 % av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av olika företag och privatpersoner.

Not 1

Anställda och personalkostnader

2013

2012

0%

0%

Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader

25

25

25

25

7

7

(varav pensionskostnader)

(-)

(1)

Medelantalet anställda
Varav män

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelsearvoden har utbetalats av Torsby kommun. Bolaget har fakturerats 1 tkr (1 tkr) för
utbetalade arvoden under år 2013. Beloppen ingår inte i ovanstående sammanställning.

Fritid i Nordvärmland AB
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Not 2

Övriga rörelseintäkter

Driftbidrag från Torsby kommun

Not 3

2012

455
455

700
700

2013

2012

-1411
-493
-17
-1 921

-1 331
-500
-29
-1 860

2013-12-31

2012-12-31

34603
34603

30778
3825
34603

-7838
-1 411
-9249
25354

-6507
-1 331
-7838
26765

2013-12-31

2012-12-31

7468

7468

7468

7468

-3275

-2775

-493
-3768
3700

-500
-3275
4193

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Skidtunnelbyggnad
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Not 4

2013

Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut
Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Arets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden
Planenligt restvärde vid årets slut

Fastigheten är ej åsatt något taxeringsvärde.

Not 5

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan
Planenligt restvärde vid årets slut

Fritid i Nordvärmland AB
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Not 6

Inventarier, verktyg och installationer
2013-12-31

2012-12-31

514

514

514

514

-463

-434

-17
-480
34

-29
-463
51

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan
Planenligt restvärde vid årets slut

Not 7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter, driftbidrag
Övriga poster

2013-12-31

2012-12-31

455

700
239
939

455

Not 8

Eget kapital

Vid årets början
Arets resultat
Vid årets slut

Not 9

Aktie
kapital
9024

Reserv
fond
10

9024

10

Fritt eget
kapital
-1316
874
-442

2013-12-31

2012-12-31

6000
-3417
2583

6000
-520
5480

Checkräkningskredit

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Not 10 Övriga skulder, långfristiga
Förutbetalda intäkter från marknads avtal (2-4 år)
Övriga skulder som förfaller inom 5 år från balansdagen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

2013-12-31

2012-12-31

100
4665
12521
17286

200
4665
13687
18552
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Torsby den 10 mars 2014
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Fritid i Nordvärmland AB, org. nr 556526-9361

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Fritid i Nord
värmland AB för år 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis
ningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisnings lagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
fÖNaltning för Fritid i Nordvärmland AB för år 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för fÖNaltningen
enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning
en. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfor
ma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, lik
som en utvärdering av den övergripande presentationen i års
redovisningen.

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
fÖNaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisio
nen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dis
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag grans
kat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt
ningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt försla
get i fÖNaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av Fritid i Nordvärmland ABs finansiella
ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. FÖNaltningsberät
tel sen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Karlstad den 27 mars 2014

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkning
en och balansräkningen.

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor
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Torsby Förvaltnings AB
Org nr 556526-9379

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Koncernen
Torsby Förvaltnings AB är moderbolag i en av Torsby kommun helägd koncern vari ingår
dotterbolagen Torsby Bostäder AB, Torsby Flygplats AB samt Fritid i Nordvärmland AB (80 %).

Torsby Bostäder AB bedriver förvaltning av bostäder och lokaler i Torsby kommun. Under år 2013
förvaltade bolaget 1 089 lägenheter och 46 lokaler.
Fritid i Nordvärmland ABs verksamhet utgörs av att förvalta Torsby Ski Tunnel belägen på
Valbergsområdet. Sedan 1 januari 2009 drivs skidtunneln på entreprenad av Torsby kommun.
Under 2013 har drygt 30 000 besökare åkt i skidtunneln.
Torsby Flygplats AB bedriver flygplatsverksamhet vid Torsby Flygplats. Driften finansieras genom
ersättning från TransportstyreIsen och via driftersättning och bidrag från Torsby kommun.
Trafikverket (tidigare Rikstrafiken) har genom trafikplikten ansvaret för att flygtrafiken upprätthålls på
sträckan Torsby - Hagfors - Arlanda. Trafikverket genomförde under 2011 en ny upphandling av
trafiken på flyglinjen. Den entreprenör som svarar för linjefarten till och med 31 oktober 2016
är Avies Sverige AB.
Moderbolaget
Moderbolagets uppgift är aU förvalta aktierna i dotterbolagen samt att ansvara för samordningen
av gemensamma intressen inom bolagskoncernen.

Väsentliga händelser under året och efter räkenskapsårets slut
Under året påbörjade Trafikverket förberedelserna för upphandling av trafik på alla flygplatser
med trafikplikt för perioden 2016-2019. I Trafikverkets ljänstemannautredning föreslogs under våren att
linjen Torsby-Arlanda inte skulle fortsätta att upphandlas. I slutet av året meddelade emellertid
infrastrukturministern att regeringen beslutat att trafiken på linjen Torsby-Arlanda ska upphandlas även
nästkommande trafikperiod. Trafikverket kommer att genomföra upphandlingen under 2014.
Torsby Bostäder AB har under året genomfört två större renoveringsprojekt, ett i Sysslebäck och ett i
Torsby. Utöver dessa projekt har även ett arbete med driftövervakning och driftoptimering slutförts.
När fiberanslutningen genomförts kan drift och övervakning av värmesystem och varmvatten ske från
bolagets kontor i Torsby och underlättar därmed det löpande driftarbetet.
Under våren tecknades ett avtal med TeliaSonera AB om att ansluta samtliga lägenheter och
lokaler i beståndet till TeliaSonera ABs fibernät. Under senvåren 2014 beräknas arbetet med anslutning
vara klart.
Under 2013 har även de lägenheter som förvärvades i bostadsrättsföreningen Mejeristen avyttrats.
Därmed äger bolaget inte längre några bostadsrätter i föreningen.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen i koncernen
Koncernen
Dotterbolaget Torsby Bostäder AB kommer aU bedriva verksamhet i samma omfattning och med
samma inriktning som tidigare. Efterfrågan på bostäder förväntas vara störst i centralorten.

Fritid i Nordvärmland AB är numera i princip ett rent förvaltningsbolag. Det nya hyresavtalet med
Torsby kommun, från 2012, ger bOlaget möjlighet att på sikt återskapa eget kapital samt bygga upp för
framtiden nödvändiga reserver
Torsby Flygplats AB kommer att fortsätta åtgärda brister som TransportstyreIsen pekat på i sina
verksamhetskontroller.
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Förslag till disposition beträffande moderbolagets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 81 876, disponeras enligt följande:

81876

Balanseras i ny räkning
Summa

81876

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Upplösning av negativ goodwill
Rörelseresultat

2013

2012

75535
1050
76585

78949
1929
80878

3
4

-46530
-13385
-6966

5

9704

-48908
-13895
-6595
1989
13469

77
-4884
4897

212
-5128
8553

-704
-206
-173
3814

-913
161
-195

Nol

2

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Minoritetens andel i årets resultat
Arets resultat

6
6

7606
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Balansräkning - koncernen
Belopp itkr

2013-12-31

2012-12-31

239070
3700
2742

244485
4193
2548

6840
252352

186
251 412

46
26
72
252424

6906
40
6946
258358

204
204

185
185

Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

611
77
111
3069
3868

2218
77
102
3231
5628

Kassa och bank

3902
7974

5908
11721

260398

270079

Not

TILLGANGAR
AnläggningstilJgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

7

8
9
10

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga aktier och andelar
Andra långfristiga fordringar .
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Bränsle- och vitvarulager

Kortfristiga fordringar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGANGAR
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Balansräkning - koncernen
Belopp ifkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

100
12867
48676
3814
65457

100
12297
41639
7606
61642

1696

1524

3910
3910

3704
3704

141 098
26087
167185

146494
27253
173 747

4473
2583
1 166
6693
3089
580
669
2897
22150
260398

3551
5480
1 166
10184
3369
894
1166
3652
29462

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

12

Aktiekapital
Bundna reserver
Fria reserver
Arets resultat

Minoritetsintresse
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

13

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

14,15
16

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Kort del av räntebärande övriga skulder
Leverantörsskulder
Förskottsbetalda hyresintäkter
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
17
16

18

270079

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen
Belopp i tkr

2013-12-31

2012-12-31

25683
25683

25683
25683

135
135

139
139

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsätfnfngar
Fastighetsinteckningar

Ansvarsförbindelser
Garantiåtaganden
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Kassaflödesanalys - koncernen
Belopp i tkr

2013

2012

4897
6913
11 810
-1 018

8553
-1883
6670
-801

10792

5869

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-19
1760
-5023
7510

26
30
-1478
4447

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förändring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7906
53
6874
-979

-42281
38588
-6847
-10540

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån inkl ökning checkkredit
Amortering av låneskulder inkl minskning checkkredit
Amortering övriga räntebärande skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-7371
-1 166
-8537

3890
-4136
-1 166
-1412

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-2006
5908

-7505
13413

3902

5908

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Likvida medel vid årets slut

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen
Belopp i tkr

2013

2012

6966
-53

6913

6595
-864
-1 989
-5625
-1883

3902

5908

3902

5908

Justeringar tör poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar
Upplösning av negativ goodwill
Övriga avsättningar

Likvida medel

Följande de/komponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel
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Resultaträkning - moderföretaget
2013

2012

-28
-28

-26
-26

Resultat efter finansiella poster

4
-24

-19

Resultat före skatt

-24

-19

-24

-19

Belopp itkr

Not

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Externa kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

7

Skatt på årets resultat
Arets resultat
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

8901
8901

8901
8901

8901

8901

TILLGANGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Korlfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

40
40

Kassa och bank

304

380

Summa omsättningstillgångar

304

420

9205

9321

SUMMA TILLGANGAR

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

100
100
200

100
100
200

106
-24
82
282

125
-19
106
306

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapifal

12

Bundet eget kapital

Aktiekapital (100 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital

Balanserad vinst
Arets resultat

LångfrIstiga skulder
Skulder till Torsby kommun

16

8901
8901

8901
8901

Korlfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

22
22

92
22
114

9205

9321

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget
Belopp i tkr

2013-12-31

2012-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp I tkr om Inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings
nämndens allmänna råd förutom redovisning av kassaflöden, där Redovisningsrådets
rådets rekommendation nr 7 har tillämpats.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av
tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med
innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
.

TJ1/kommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i
förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande
utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Byggnader
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

25-67 år
10-15 år
5-10 år

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Varulager
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till
det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde.
Därvid har inkuransrisk beaktats.

Likvida medel
Respektive koncernföretags saldo på koncernkonto hos Torsby kommun har i balansräkningen
redovisats som likvida medel. Företagen har omedelbar tillgång till behållningen.

Skatt
Företaget och koncernen tillämpar BOkföringsnämndens allmänna råd om redovisning av
inkomstskatter, BFNAR 2001 :1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Avsättningar (förutom negativ goodwill och uppskjuten Skatt)
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt
åtagande som en följd aven inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser
krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Redovisning av intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
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Jämförelsesförande poster
FARs Vägledning - Om årsredovisning i aktiebolag tillämpas vid redovisning av jämförelse
störande poster. Det innebär att transaktioner av Väsentlig betydelse specificeras inom
respektive resultatbegrepp. Exempel på väsentliga transaktioner är nedskrivningar
försäljning av betydande anläggningstillgångar, ändringar i uppskattningar och bedömningar,
rättelser av fel och exceptionella kundförluster.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.
Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion vari
genom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och skulder.
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och
finansiella styrningen. Det har inte förekommit några transaktioner av betydelse mellan koncern
företagen.
Not 1

Nettoomsättning per rörelsegren

2013

2012

67040
5294
3201
75535

66527
9190
3232
78949

2013

2012

1000

1253
676

Koncernen

Nettoomsättning per rörelsegren
Fastighetsförvaltning
Flygplatsverksamhet
Uthyrning mm skidtunnel

Not 2

Övriga intäkter

Koncernen
Driftbidrag
Realisationsvinst vid avyttring av fastighet
Försäkringsersättningar

Not 3

50
1050

1 929

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda

2013

varav
män

2012

varav
män

Moderföretaget
Sverige

0%

0%

Dotterföretag
Totalt i dotterföretag

26

85%

26

85%

Koncernen totalt

26

85%

25

85%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen

2013-12-31
Andel kvinnor

2012-12-31
Andel kvinnor

80%

60%

0%

0%

40%

33%

0%

0%

Moderföretaget
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Koncernen totalt
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare (VD)
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2013

2012

Löner och
ersättningar

SocIala
kostnader

9030

3583

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

8962

3313

Moderföretaget
(varav pensionskostnad)

(-)

(-)

Dotterföretag
(varav pensionskostnad)

(585)

(657)

9030

Koncernen totalt

3583

(varav pensionskostnad)

3313

8962

(585)

(657)

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl.
och övriga anställda

2012

2013
Moderföretaget

Slyrelse
och VD

Övriga
anslällda

Slyrelse
och VD

Övriga
anställda

862
862

8168
8168

873
873

8089
8089

2013

2012

88
115

89
52

15
9

12
10

2013

2012

-5582
-493
-891
-6966

-5355
-500
-740
-6595

2013

2012

8236
-12
1508
-28
9704

9830
19
3646
-26
13469

Löner och ersättningar
Moderföretaget totalt
Dotterföretag

Löner och ersättningar
Koncernen totalt

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncern
KPMG

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Moderföretag
KPMG

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Not 4

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Koncernen
Byggnader och markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Not 5

Rörelseresultat per rörelsegren

Koncernen
Rörelseresultat per rörelsegren

Fastighetsförvaltning
Flygplatsdrift
Uthyrning skidtunnel (inkl upplösning neg. goodwill)
Övrig verksamhet
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Not 6
Skatt på årets resultat
Koncernen

2013

2012

-704
-206

-913
-563
724
-752

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt för året (22% /26,3 %)
Omräkning av uppskjuten skatt till ny skattesats (22 %)

-910

Not 7

Byggnader och mark

Koncern

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

312937
167
313104

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Arets avskrivning enligt plan

-68452
-5582
-74034

Redovisat värde vid perioden slut

239070

Not 8

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncern

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut

7468
7468

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Arets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Redovisat värde vid periodens slut
Not 9

-3275
-493
-3768
3700

Inventarier, verktyg och installationer

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

7499
1084
-240
8343

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Redovisat värde vid periodens slut

-4950
240
-891
-5601
2742

Moderföretag
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Not 10

Pågående nyanläggningar och förskott av
seende materiella anläggninf.lstillgångar

186

Vid årets början
Färdigställda under året
Arets investeringar
Redovisat värde vid periodens slut
Not 11

Moderföretag

Koncern

6654
6840

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut

Redovisat värde vid periodens slut

2013-12-31

2012-12-31

8901
8901

8901
8901

8901

8901

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
An/al
andelar

Andel
i%)

Redovisat
värde

Torsby Bostäder AB, 556526-9387, Torsby
Torsby Flygplats AB, 556526-9353, Torsby

2334
2000

100,0
100,0

2334
2000

Fritid i Nordvärmland AB, 556526-9361, Torsby

7243

80,3

4567

Dotterföretag / Org nr/ Säte

8901

Not 12

Eget kapital

Koncernen
Vid årets början
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital
Arets resultat
Vid årets slut

Moderföretaget
Vid årets början
Arets resultat
Vid årets slut
Not13

Aktie
kapital

Bundna
reserver

Fria
reserver

100

12298

49245

569

-569
3814
52490

100

12867

Aktie
kapital
100

ReseIV
fond
100

100

100

Fritt eget
kapital
106
-24
82

2013-12-31
676
3234

2012-12-31
442
3262

3910

3704

Avsättningar för uppskjuten skatt

Skattedel i obeskattade reserver i dotterbolag
Skattevärdet av skattepliktiga temporära skillnader, byggnader
Skattevärdet av aktiverade underskottsavdrag, dotterföretag

Not 14

Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

Koncern
Konverteringstidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Konverteringstidpunkt, senare än fem år från balansdagen

141 098
141 098

Moderföretag
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Not15

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut (koncernen)
2013-12-31

2012-12-31

25683
25683

25683
25683

Fastighetsinteckningar

Not 16

Övriga långfristiga skulder
Koncern

Skulder till Torsby kommun

Ställda säkerheter för övriga skulder

Not17

26087
26087

8901
8901

Inga

Inga

2013-12-31

2012-12-31

17300
-14717
2583

17300
-11 820
5480

Checkräkningskredit

Koncern
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del

Not 18

Moderföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern

Upplupna räntekostnader
Personalrelaterade skulder
Upplupna leverantörsfakturor mm

1 312
884
701
2897

Torsby den 18 mars 2014

{/~lJ2e)1V~
Järåf~r~
Ann-Katrin
Ordförande

(jJ v~;{}A; (;{;vr~
Rune Mattsson

(ktvdv~·
Inga-Britt Keck-Karlsson

Min revisionsberättelse har avgivits den

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor

2"1 mars 2014

Moderföretag

22
22

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Torsby Förvaltnings AB, org. nr 556526-9379

Rapport om årsredovisningen och koncernre
dovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre
dovisningen för Torsby Förvaltnings AB för år 2013.

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositio
ner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens
förvaltning för Torsby Förvaltnings AB för år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovis
ningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredo
visning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncern
redovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revi
sionen enligt International Standards on Auditing och god revi
sionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkes
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedörnning beaktar revisorn de delar av den interna kontrol
len som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen
och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revi
sion innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde
ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisio
nen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dis
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag grans
kat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersätt
ningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebo
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt försla
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Karlstad den 27 mars 2014

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredo
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo
lagets och koncernens finansiella ställning per den 31 decem
ber 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkning
en och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor

Torsby Bostäder AB

o

ARSREDOVISNING

2013

TORSBY BOSTÄDER AB

Styrelsen och verkställande direktören för Torsby Bostäder AB (org. Nr. 556526-9387)
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013
Verksamhetsinriktning och målsättningar

Torsby Bostäder AB är ett alImällilYttigt bostadsföretag vars huvuduppgift är
att förvalta bostäder och lokaler med tillhörande serviceanläggningar samt att erbjuda en
bra och trygg boendemiljö inkl. god service till konkurrenskraftiga och marknadsmässiga hyror.
Hyresgästen ges goda möjligheter att påverka sin boendemiljö, servicenivåer
m.m. via ett aktivt deltagande i boinflytandet på olika nivåer.

Allmänt om verksamheten
Torsby Bostäder AB är den största förvaltaren av hyreslägenheter och lokaler inom
Torsby kommun. Totalt förvaltar Torsby Bostäder AB 1089 bostadslägenheter,
46 lokaler, som utökats något efter uppdelning av stÖlTe lokaler till mindre enheter.
Vi har 79 garage samt 6 carportar. Därtill ingår ett knappt tusental p-platser varav 674 med
motorvälmare. I våra fastigheter flllilS en del verksamheter sida vid sida med det ordinarie boendet.
Vi har dessutom under åren sökt nya kategorier/boende för att få så många lägenheter uthyrda
som möjligt. Under året har vi hYlt ut ca 100 19h till studerande och 55 19h till ungdomar
under 25 år. Vidare flllilS omsorgsboende till olika behövande i ca 35 lägenheter.
Möblerat korttidsboende flllilS i 7 lägenheter och 25 lägenheter är förberedda för hyresgäster
med funktionsnedsättningar.

Väsentliga händelser under året
Slättne 1:253 Sysslebäcl{, Konggål'den

Ett ROT-projekt som omfattar byte värnlesystem, tilläggsisolering, byte fönster, nya ytskikt och
sanitetsutrustningar i badrum, ny köksimedning m.m. i rubricerad fastighet. Dessutom har fastigheten anslutits
till fiber/bredband vilket kommer att öka attraktivvärdet för lägenheterna och därmed också den totala
uthyrningsgraden.
Projektet genomförs i nära samverkan med Hyresgästföreningen och ett avtal om hur genomförandet skall ske
har teclmats mellan Torsby Bostäder AB och Hyresgästföreningen.
Avtalet omfattar genomförande, informationer mellan parterna samt nya hyresnivåer då projektet är klart, vilket
kommer att ske under mars månad 2014. I projektet har man också omhändmtagit och åtgärdat enkelt avhjälpta
hinder för att underlätta för funktionshindrade att söka sig till detta boende. Den totala projektkostnaden är
budgeterad till ca: 13 Mkr, varav drygt 9 Mkr utförs under år 2013. Av projektets totala budget utgör 25 %
investering och 75 % underhåll.

Torsby 4:31, Kommershöl'llan

Ett ROT-projekt genomförs, som omfattar byte fönster, nytt till- och frånluftsystem ink!. nytt fläktrum på
vindsvåningen, byte fönster, delvis nya ytskikt, ny köksimedning m.m. i l1lbricerad fastighet. Dessutom har
fastigheten anslutits till fiber/bredband och sanunantaget kOlrmler detta att öka attl'aktivvärdet för lägenheterna
1

TORSBY BOSTÄDER AB

och dänned också den totala uthyrningsgraden.
Projektet genomfors i nära samverkan med Hyresgästföreningen, ett avtal om hur genomföranderskall ske har
tecknats mellan Torsby Bostäder AB och Hyresgästforeningen.
Avtalet omfattar genomförande, infonuationer mellan parterna samt nya hyresnivåer då projektet är klart, vilket
kommer att ske under mars månad 2014. Den totala projektKostnaden är budgeterad till ca: 6,5 Mkr, varav
åtgärder för drygt 5 Mkr utforts under år 2013. Av projektets totala budget utgör 20 % investering och 80%
underhåll.

Fiber - Bl'edballd
Torsby Bostäder AB och TeIiaSonera AB tecknade i mars 2013 ett avtal som omfattar anslutning av samtliga
lägenheter och lokaler till TeIiaSonera AB:s fibernät. Detta har framförhandlats i nära samverkan med Torsby
kommun som tecknade det övergripande avtalet for kommunen. Representant från Torsby Bostäder AB har
ingått i den styrgmpp som genomfört projektövergripande förhandlingar med TeliaSonera AB. Projektet startade
under juli månad 2013 och skall vara helt klart under maj månad 2014. Slättne 1:253 samt Slättne 1:289 i
Sysslebäck var de två första fastigheterna som anslöts och det har fungerat helt enligt plan.
I projektet ingår att ansluta varje lägenhet till TeliaSonera AB:s fibernät med en lägsta anslutningshastighet som
fastslagits till 100 Mbit (ett värde som anges för data hastighet) samt en digital distribution av TV. TV-utbudet
omfattar totalt 21 kanaler, varav 3 st norska i gmndutbudet.
Lägenhetsinnehavaren tecknar själv ett avtal med TeliaSonera AB för bredbandstjänster och har dessutom
möjlighet att teckna avtal for ytterligare TV-kanaler. När detta projekt är klart och samtliga lägenheter och
lokaler är anslutna till fiberlbredband kommer vårt eget kabel-TV system att helt stängas ner och avvecklas,
avvecklingen sker i steg efterhand som resp. bostadsområde ansluts och kommer att vara helt avstängt under
2014. Kostnaden för Torsby Bostäder AB for driften av vårt kabel-TV nät motsvaras av den kostnad som det nya
bredband/fiberavtalet uppgår till.
Avtalet med TeliaSonera AB löper första avtalsperioden över nio (9) år med en årskostnad på ca: 900 tkr,
därefter får man genomfora en ny förhandlingsomgång. Kostnaderna i projektet kommer inte att påverka
hyresnivåerna, det fmns sedan tidigare en post i underlaget föl' hyresnivån som motsvarar den nya kostnaden som
ersätter kostnaden for nuvarande kabel-TV.
Projektet skall ses som ett mervärde för Torsby Bostäder AB och vara ytterligare ett led i vår utveckling och i
vår marknadsföring. Vid årsskiftet hade investeringar i fibel'1lätlbredband lagts ned föl' ca 0.8 Mkr. Den totala
investeringsutgiften är beräknad till ca lA Mkr

Energieffektivisel'illg och större bygglladsarbetell
Ett projekt som omfattar driftövervakning samt driftoptimering startades under senare delen av 2012 och har
pågått fram till maj 2013. Projektet omfattar en övergripande driftövervakning av våra fastigheter inom Torsby
kommuns centrala delar. Systemet skall vara en hjälp till vår driftorganisation, då det gäller driftoptimering och
larmövervakning. Projektet är uppdelat i två (2) etapper varav den första är genomförd, etapp två kommer att
starta under våren 2014 för att vara klart innan årsskiftet 2014/2015.
Systemet kommer att integreras med fiberlbredbandsanslutningarna av våra fastigheter. När projektet är helt
genomfolt kommer driften och övervakningen av vännesystem samt varmvatten att ske övergripande fi'ån NOl1'a
Industrigatan 4, vårt kontor.
Projektet möjliggör att lägga ut mer larmövervakning och kontrollpunkter i våra fastigheter, det kan vara lås,
tvättstugor, belysning m.m. Vad den totala projektkostnaden för investeringen kommer att uppgå till är svårt att
helt uppskatta, etappen ett slutade på 2,6 Mkr men då ingick huvudcentralen inkl. programvaror och licenser.
Etapp två kommer därför endast omfatta utmstning i berörda fastigheters undercentraler samt anslutning till
bredbandlfiber, uppskattad kostnad etapp två ca: 1,2 Mkr.
Detta projekt skall ses som ett mervärde för Torsby Bostäder AB och vara ytterligare ett led i vår utveckling
inom service, felavIUälpning och i vår marknadsföring.
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Hyresförhandlingar
Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen Region Mitt som omfattar två år, 2013 och 2014 genomfördes i
december 2012 och resulterade i att hyrorna höjdes i januari 2013 med 2,50 % (1,72%). Inför år 2014 gjordes en
överenskommelse med hyresgästföreningen om en hyreshöjning på 2,5 %.

I

Under hösten 2013 har en uppföljning och genomgång av utfallet för hyresnivån samt Torsby Bostäder AB:s
genomförande av åtgärder som låg till grund för hyresförhandlingarna december 2012.
Genomgång och uppföljning avlöpte på ett lugnt och konstruktivt sätt och där det långsiktiga underhållet
stod i fokus. Vårt fastighetsbestånd börjar bli till åren varför vi kan se ett fOlisatt högt underhållsuttag
de kommande åren.
Vi har genomfört omfattande åtgärder inom våti fastighetsbestånd de senaste två åren, vilket representanten för
hyresgästföreningen utttyckte stor respekt för. Pmierna skildes med förhoppning om ett fortsatt bra
förhandlingsklimat.

!
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Kundenkät 2013
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Under våren 2013 genomförde Torsby Bostäder AB en kundenkät hos våra hyresgäster. Resultatet av
hyresenkäten redovisades för styrelsen vid sammanträdet i juni 2013. Resultaten jämfördes med den senaste
kundenkäten som genomfördes 2007. Mätningarna gjordes inom följande branschområden, service, skötsel,
boendestandard och trivsel/trygghet. Resultaten redovisades som total samt som trend. Resultaten redovisades
sammantaget på företagsnivå samt speciftkt på bostadsområdesnivå. För Torsby Bostäder AB har resultaten
förbättt'ats totalt sett mellan 2007 och 2013, detta gäller dessutom också om man tittar på branschområdena.
Vid en APT (arbetsplatsträff) samt vid ett arbetsmöte för den administrativa personalen har resultaten analyserats
och arbetsledarna har ratt i uppgift att btyta ut de speciftka detaljfi"ågor inom resp. bostadsområde och
tillsammans med berörda fastighetsskötare se över orsak och verkan samt statia åtgärder för att kontinuerligt
arbeta med förbättringsåtgärder.

Ny webbplats inId. hemsida samt uppgl'adel'ing av fastighets system
Torsby Bostäder AB har under året genomfört en uppgradering av vårt admin}sh'ativa fastighetssystem för
telmisk förvaltning, underhåll, felanmälan samt moduler för bostadsansökan, bostadsbyten m.m. I smnband med
dessa åtgärder har vår webbplats ersatts med en ny kundanpassad webbplats där kunden själv till stor del
administrerar sina ärenden såsom felanmälan, ansökan om bostad, ansökan om bostadsbyte, uppsägningar m.m.
Kundens åtgärder genomförs direkt in i de systemmoduler som omfattas av kundens administrering.
I den nya webbaserade miljön ges vi dessutom möjlighet att exponera våra lediga objekt, lägenheter och lokaler
på ett näst intill obegränsat sätt. Vi kan lägga ut plamitningat·, lägenhetslayouter, bildvisningar, hyreskalkyler
samt mycket alman information som skall vara sökande till hjälp vid ansökan. Vår kölista administreras på ett
helt nytt och rättvist sätt, kunden ser själv var på list~n man befmner sig, hanJhon kan länma intresseanmälningar
och rar per automatik eller genom våra handläggares försorg erbjudanden. Vi kan styra utbudsexponering så att
områden där det kan vara svårare att få inflyttning redovisas på ett nytt och modernt sätt.
Den nya webbplatsen stattades i skarpt läge den 2 december 2013 och har rönt ett mycket positivt genomslag.
Den kommer också att visa Torsby Bostäder AB som ett offensivt kommunalt bostadsbolag som ligger i
fratnkant i länet samt i den mellersta regionen. Den totala kostnaden blev ca: 600 tkr, fördelat på 200 tler i
investering och 400 tkr i drift. Då ligger uppgraderingar av våra gamla system inkI. förnyande av licenser med i
denna kostnad.

Brf Mejeristen
Under 2013 har bolaget avyttt'at samtliga de lägenheter som förvärvades under 2012. Därmed har bolaget inte
längre några bostadsrätter i föreningen utan alla lägenheter ägs numera av privatpersoner.
Det totala försäljningspriset för bostadsrätterna motsvarar anskaffningskostnaden inklusive förbättt·ingsåtgärder.
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Resultat och finansiell ställning
Arets resultat redovisar ett gott utfall där anledningen till största delen beror på den mycket gynnsamma
uthymingen som fdretaget har lyckats upprätthålla, framförallt i centralorten men också ett mycket bra
utfall i Sysslebäck, under fdrstahalvan av året, där bolaget har tre hyresfastigheter. Ett genomsnittligt
vakansläge på 1.0% är mycket bra.
Bolaget har under året lyckats genomfåra huvudelen av de projekt som ingår i den femårsplan som ligger
till grund för vår underhålls- och investerings strategi för vårt fastighetsbestånd. Dock ser vi att det fIDns ett
uppdämt underhållsbehov som kommer att överskrida vår budget de närmaste 3 åren. Det kommer att innebära
noggra1llla prioriteringar fdr att klara detta.
Inom vårt bestånd av lokaler, har vi varit relativt bra gy1lllade.
Vi har tagit emot 3 st uppsägningar frånlokalhyresgäster under året och
vi har lyckats knyta till oss 3 st nya. Vid räkenskapsårets slut hade vi en lokal outhyrd.
I samband med renovering och etablering av ny hyresgäst har vi tappat 270 000:- i intäkter
Totalt sett är det ett mycket gY1lllsamt läge då vi totalt har 46 st lokaler för uthyrning.
Behov av tillskapande av nya lägenheter har diskuterats i styrelsen under året. En diskussionen som kommer
att leva vidare, dessutom har en genomlysning av bolagets behov över nästkommande 3-5 år genomförts.
Sammanfattningsvis blev det ett resultat efter skatt på 2311 tIa (f g år 3 899 tkr) för år 2013.

Förväntad framtida utveckling
Vi arbetar i idag med ett tydligare affärsmässigt perspektiv, där vi skall konkurera på lika villkor med de
kommersiella fastighetsägarna, Man bör då väga in att det ligger ett a1lllat bostadsförsöljningsuppdrag till de
allmä1lllyttiga företagen.
Vi har en stabil ekonomi, som gmndar sig i att vi har näst intill allt uthyrt, vilket gör att vi kan underhålla våra
fastigheter på ett relativt bra sätt och fullfölja våra satsningar inom energiområdet, för att sammantaget få ett
fastighetsbestånd med låga driftskostnader och hög standard vilket i sin tur kan skapa utrymme för kommande
satsningar.
Vi skapar ytterligare goda fömtsättningar i vår fdresats att vara ett bostadsföretag för framtiden.
Detta tack vara en engagerad och ku1lllig personal som borgar för att vi uppnår våra mål.
Vi måste jobba hårdare med kompetensutveckling och en hög kvalitet i samband med nyrehyteringar, fdr att
skapa en personalorganisation anpassad till vår verksamhet, och som kan möta framtidens hav på en effektiv
fastighetsförvaltning.

Information om risker - sårbarhet .
Torsby Bostäder AB och dess verksamhet påverkas av ett antal olika faktorer. De mest väsentliga bedöms vara:
Sårbarhet i en mindre personalorganisation på kOlt sikt, framförallt vid sjukdom eller övrig frånvaro.
Avflyttning från orten.
Nedläggning/fdrändring av utbildningsl~er inom gymnasieskoloma i Torsby.
Stigande energikostnaderna fdr uppvännning av bostädema.
"

Osäkerheter i Europas ekonomier medför ökade räntekostnader nationellt.
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. Miljöinformation
Milj öredovisning
Torsby Bostäders antagna miljömål kan sammanfattas med att: "all vår verksamhet skall bedrivas i enlighet med
långsiktiga krav på miljöhänsyn och god resurshållning" .
I detta inbegrips också att vår arbetsmiljö skall vara god både vad gäller den fysiska (undvika olyckor och
arbetsskador) och den psykosociala delen. Kontinuerligt arbete med arbetsmiIjöfrågor pågår.

Värmeförbrukning
Torsby Bostäder AB får idag nästan all uppvärmningsenergi, inom Torsby tätort, från Vännevärdens panncenh'al
vid Notnäs. Panncentralen eldas huvudsakligen med biobränsle från sågen, samt en liten del olja « 5%). I våra
fastigheter i tätorten används även en del el till uppvän11l1ing via vännepumpar samt direktel i fastigheten
Banken 3. Vår totala välmeförbrukning var 10216 Mwh

Vattenförbrukningen
Vattenförbrukningen påverkar även välmeförbrulmingen då ca 30 % är varmvatten. Under ett antal år har vi bytt
till vattensnåla perlatOl'er vid tappställen och duschar. 1992 var förbrukningen per lägenhet 132 m3/lgh/år, 2013
visade mätningen på strax över 80 m3/lgh/år.

Ventilation
Injustering och obligåtorisk ventilationskontroll har genomförts i cirka 260 lägenheter under året. En
förskjuming av kontrollen har gjorts för att inte alla fastigheter skall behöva OVK besiktigas samma år.
Ventilationssystemen i vårt bestånd består av:
90 % frånluftsystem
8 % från och tilluftsystem
2 % självdragsystem förstärkt med köksfläkt
I stort sätt samtliga anläggningar med frånluftventilation har tryck- och temperaturstyming.

Fastighets el
Under 2013 inhandlades el till våra fastigheter från Kraft & Kultur. För eldistributionen till våra fastigheter
svarar Fortum nät och Näckåns El.
Elförbrukningen för driften av våra fastigheter var under år 2013 totalt 1595 MWh. I den summan ingår
fastighetsel, belysning, motorväl11lare, tvättstugor, samt el till ett antal värmepumpar i Torsby tätort.

Bränsle samt eldningsolja
Under 20 13 inhandlades drivmedel till våra fordon och arbetsmaskiner inkl. mindre maskiner
såsom röjningssåg, motorsåg m fl. Bensinförbrukningen uppgick till 3312 liter,
dieselförbrukningen uppgick till 7779 liter.

Kemikalier
Av gammal h'adition använder vi så lite kemikalier som möjligt i vår verksamhet och vi ser också till att de
kemikalier som vi använder ska ha så liten inverka på vår miljö och vår personal som möjligt.

Sophantering
Samtliga bostadsområden i Torsby har idag sophantering enl. följande: hushållssopor, papper samt glassortering
på Aspen, Alstigen, Kilåsen, Ria och Berggårdsvägen, I Sysslebäck har vi ingen sortering av hushållssopoma, de
boende hänvisas till miljöstationelna med sina tidningar och fÖlpackningar.

5

TORSBY BOSTÄDER AB

Information beträffande uthyrning mm
Under 2013 har i genomsnitt 12 (7) bostadslägenheter vårit outhyrda varje månad.
Vid en jämförelse med 2012 har vi en marginellt ökande grad av vakanser som till stor del kan förklaras med att
vi använt en del tomma lägenheter vid ombyggnationer.
Kommunen fortsätter att tappa invånare samtidigt som vi märker att folk flyttar in till tätOltens centrala delar från
kommunens perifera områden. Vi har en fortsatt bra uthyrning till studerande. Ungdomar får möjlighet att flytta
till eget boende, med sitt första egna boende inom alhnännyttan. Hur trendeIna fortsätter får framtiden utvisa.
Bilden av uthyrningsläget skall kompletteras med att ca 100 lägenheter hyrdes ut till studerande. Under 2013
hyrde vi ut ca 50 lägenheter till ungdomar under 25 år med sk. ungdomsrabatt vilket ger unga människor en
möjlighet till sin första bostad till ett rabatterat pris.
Vi har även lmder året varit behjälpliga med att hyra ut ett tiotal lägenheter till invandrare

De senaste 10 årens valmnser/genomsnitt månad
2013
12

2012
7

2011
13

2010
30

2009
25

2008
12

2007
15

2006
19

2005
20

2004
16

Statistik Olli- och avflyttning
Arets om- och avflyttning ligger på 21 % (231 st) vilket är något lägre än 2012 som låg på 25 % (269 st).
Hyresrättens regler gör det enkelt att både teckna och säga upp (3 mån) ett hyresavtal. Det är enkelt att byta
bostad då behoven förändras. Detta till skillnad mot en bostadsrätt eller eget hem där man skall [mna en köpare
uman avflytten kan ske.
Med andra ord ger hyresrätten den enskilde bra och enkla möjligheter att förändra sitt boende i livets olika
skiften. Allt detta ger tydliga avnyck i statistiken.
Vi har under året kunnat erbjuda 164 nya lägenhetskontrakt vid Torsby Bostäder.

Förslag beträffande disposition av bolagets vinst
Styrelsen föreslår att årets resultat, 2 311 13 Okr, tillsanmlans med balanserade vinstmedel,
50 124535 kr, 52 435 665 kr totalt, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning: 52 435 665 kronor.
Bolagets ekonomiska ställning vid årets utgång och resultatet av dess verksamhet framgår
i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, not-anteckningar
och bokslutskommentarer.

.~
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RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Nettoomsättning
Övriga intäkter

Not

2013

2012

1
2

67040
O

66527
676

67040

67203

- 43069
- 10915
- 4820

- 42 270
- 10603
- 4500

-58804

-57373

8236

9830

Summa intäkter

RÖRELSENS KOSTNADER
Extema kostnader
Personalkostnader
Avskrivning anläggningstillgångar

3
4
5

Summa kostnader

RÖRELSERESULTAT
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA
POSTER
Ränteintäkter

6

62

183

Räntekostnader

7

- 4248
-4186

- 4454
- 4271

4050

5559

-1 063

-1 140

2987

4419

-676

- 530

2311

3889

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till periodiseringsfond

RESULTAT FÖRE SKATT
Arets skatt

ÅRETS RESULTAT

8
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BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

20131231

20121231

9
10

213 716
1947
6840
222503

217720
1528
186
219434

11

46
226
272

6906
340
7246

222775

226680

204
204

185
185

332
1418
1 750

942
1546
2488

4618

7088

227393

233768

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg
Pågående investeringar
S:a materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar
Långfi'istig fordran
S:a finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager (vitvarulager)
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

8
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BALANSRÄKNING

I
I
!

Belopp i tkr

!

Not

20131231

I

20121231

I

!

EGET KAPITAL OCH SKULDER

I

EGET KAPITAL

l

Bundet eget kapital

I!

~

g

Aktiekapital (2 334 aktier)
Reservfond

2334
7666

2334
7666

50124
2311

46235
3889

13

62435

60124

14

3073
3073

2010
2010

15

3234
3234

3262
3262

16

141 098
141098

146494
146494

4473
3089
6504
580
459
2448
17553

3551
3369
9992
894
771
3301
21878

SUMMA SKULDER OCH AVSÅTTNINGAR

161885

171634

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

227393

233768

12683
135

12683
139

l
i

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets Resultat
SUMMA EGET KAPITAL
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Avsättningar
Uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Förskottsbetalda hyresintäkter
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

17

16

W·
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter fmansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.ni.
Betald skatt
" Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelselmpital

. Kassafläde fl-ån förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minslming(+) av varulager
Ölming(-)!Minslming(+) av rörelsefordringar
Ölming(+)!Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande -verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av fmansiella tillgångar
Övrig förändring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investel'ingsverl{samheten

2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

4050
4767
8 "817
-1018

5559
-1- 989
3570
-791

7799

2779

-19
738
-4933
3585

27
-636
163
2333

-7889
53

-38 176
38588
-6860

6860
114
-862

113
-6335

Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder
Kassaflöde från finallsieringsverksamheten

-4474
-4474

-3936
-3936

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-1 751
4415
2664

-7938
12353

62
-4248
-4186

183
-4454
-4271

O
-53
O
4820
4767

-676
-188
-5625
4500
-1989

2664

4415

2664

4415

4415

Tilläggsupplysningar till Imssaflödesanalys
Uppgifter om räntor
Ränteintäkter mm
Räntekostnader mm
.Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Reavinst vid avyttring av fastigheter
Reavinst vid avyttring av maskiner och inventarier
Aterföring av / Avsättning för värmekostnader
Avskrivningar på anläggningstillgångar
Likvida medel
F,äljande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa oqh bank (inklusive koncemkonto Torsby kommun)
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

~,
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i tkr om mte annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisnmgen har upprättats i enlighet med årsredovisnmgslagen och Bokförings
nämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008: 1 - Årsredovisningen i mindre aktiebolag.
l de fall det salmas ett allmänt råd :fi:ån Bokfdringsnämnden har i förekommande fall
vägledning hämtats fi'ån Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

VärderingspI'inciper mm
Tillgångar och skulder (inklusive avsättningar) har värderats till anskaffuingsvärden om inget
annat anges nedan

Avskrivningsprinciperjör materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med berälmat
restvärde. Avskrivning sker Iinjält över tillgångens berälmade nyttjandeperiod.
Byggnader
Inventarier, verktyg och installationer

66,7 år
5 år

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de berälmas inflyta.
Varulager
Vmulagret, värderat enligt Bokförillgsnämp.dells allmänna råd BFNAR 2000:3 ärupptaget till
det lägsta av allskaffuingsvärdet enligt först in- först ut-principen, respektive verIdigt värde.
Därvid har inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffnings
värdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta kostnader.
Vid värdering ha inte hänsyn tagits till kapacitetsutnytljande.
KortjNstiga placeringar
KOltfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffuingsvärdet och det
verkliga värdet.
.
Skaft
Företaget tillämpar BFNAR 2001: l. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatteintäkter och skattekostnader redovisas i resultaträlmingen utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i
eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år.
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt (tidigare kallad latent skatt)
beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringm' avseende avdragsgilla temporära
sIdlhlader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medfdra lägre
skatteutbetahlingar i framtiden.
Likvida medel
Bolagets behålhling på s le koncernkonto hos Torsby Kommun har i balansrälmingen rubricerats som Likvida
medel. Bolaget har omedelbar tillgång till dessa medel.

Koncernuppgifter
Bolaget är dotterbolag till Torsby Förvaltnings AB, org ffi' 556526-9379 med säte i Torsby, som i sin tur är helägt av
Torsby kommun. Inga inköp eller försäljningar har förekommet mellan bolaget och Torsby Förvaltnings AB eller
med något av de övriga dotterbolagen till Torsby Förvaltnings AB. Inköpen från Torsby kommun uppgick
år 2013 till 6 348 tler och avser i huvudsak vatten och renhålhling. Försäljningen till Torsby kommun uppgick till
2503 tkr för år 2013 och avser i huvudsak hyror.
~

a,/',
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NOTER
NOT1
Hyresintäkter, lokaler
Hyresintäkter, bostäder
Övrigt
Summa:

2013
4880
61136
3258
69274

2012
4902
59653
3543
68098

Hyresbortfall, bostäder
Hyresbortfall, lokaler
Hyresbortfall, motorvärmare
Hyresbortfall, garage
Hyresbortfall, ROT
Hyresrabatter
Summa:

-636
-271
-93
-6
-203
-1025
-2234

-312
-61
-85
-2
-36
-1075
-1571

Summa nettoomsättning

67040

66527

2013

2012

Q

676

O

676

NOT 2
Övriga intäkter
Resultat vid avyttring av fastighet

NOT3
Externa kostnader
Underhållskostnader
Driftskostnader
Fastighetsskatt
Summa externa kostnader

2013
-17146
-24894
-1029
-43069

2012
. -18356
-22746
-1168
·42270

NOT4
Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader

2013
Styrelsen och VD
Övriga anställda

2012
Styrelsen och VD
Övriga anställda

Löner och
ersättningar

Sociala
Kostnader

varav pensions
kostnader

775
5932
6707

524
2186
2710

230
305
535

786
5892
6678

486
2093
2579

192
298
490

2013
Tjänstemän
Fastighetsarbetare
Vik. Fastighetsarbetare
Målare

6
10

2

2012
6
10
2

~

~

20

20

Av totalt anställda är fyra st kvinnor.
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NOT 5
Avskrivning av anläggningstillgångar
2013
4171
131
518
4820

2012
4024
73
403
4500

62
62

183
183

2013

2012

-2888
-893
-467
-4248

-3880
-177
-397
-4454

2013

2012

-275

-263

Uppskjuten skatt hänförlig till fastighets
försäljning

303

O

Effekt på uppskjuten skatt p g a ändrad
skattesats till 22%

O

637

Aktuell skatt på årets resultat

-704

-904

Summa

-676

-530

2013-12-31

2012-12-31

278334
167
Q
278501

274211
41847
-37724
278334

-60614
-4171
-64785

-56590
-4024
-60614

213716

217720

Byggnader
Inventarier, verktyg
Fordon
Summa avskrivningar

NOT6
Ränteintäkter korta placeringar och bank

Ränteintäkter
Summa ränteintäkter

NOT7
Räntekostnader
Räntor fastighetslån
Ränta derivat
Övr finansiella kostnader (inkl borgensavg.)
Summa räntekostnader

NOT 8
Arets skatt
Uppskjuten skatt hänförlig till förändring
i temporära skillnader avseende byggnader

NOT9
Bvggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
vid årets början
Arets avskrivning enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut
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NOT10
Inventarier, verktyg
2013-12-31

2012-12-31

4212
1067
-240
5039

3899
737
-424
4212

-2684
-648
240
-3092

-2631
-476
423
-2684

Planenligt restvärde vid årets slut

1947

1528

NOT11
Aktier och Andelar

2013

2012

46
46

46
6860
6906

2013

2012

192
O
1007
O
219
1418

264
259
O
774
249
1546

Ackumulerade anskaffningsvärden
vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttring I utrangering

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
vid årets början
Arets avskrivning enligt plan
Avyttring I utrangering

Aktier I andelar i HBV, Complus
Bostadsrältsandelar (6st) i Brf Mejeristen

Q

NOT12
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
HBV - återbäring
SABO ByggnJörsäkring
Köpeskilling för såld bostadsrätt
Moms Mejeristen

Övrigt
Summa:

NOT13
Eget kapital

IB

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Arets
resultat

2334

7666

46235

3889

3889

-3889

Disp. Enl bolagsstämmobeslut:
Överföring av årets resultat

2311

Arets resultat
Summa:

2334

7666

50124

2311

NOT14
Periodiseringsfonder

2013

2012

Periodiseringsfond, bokslut 2011
Periodiseringsfond, bokslut 2012
Periodiseringsfond, bokslut 2013

870
1140
1063

870
1140

3073

2010

Q
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NOT 15
Den uppskjutna skatteskulden på 3234 tkr (3 262 tkr) hänför sig till följande poster:

* 22 % av skattepliktig temporär skillnad
avseende byggnader
Utgående uppskjuten skatteskuld

3234

3262

NOT16
Lån som förfaller efter fem år från balansdagen uppgår till O tkr.
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets
skuldportfölj används finansiella derivatinstrument.
På balansdagen uppgick marknadsvärdet av ränteswapparna till ca: + 2,5 Mkr.
Ställda säkerheter till kreditinstitut I form av fastighetsinteckningar
uppgår till 12.683 tkr

NOT17
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2013·12·31

2012·12·31

1312
642
494
2448

1595
591
1115

Upplupna räntekostnader
Semesterlöneskuld
Övrigt
Summa:

Torsby den

,g r~ 2014

I:~:t;

.

nde:sWlss

3301

/
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Hakan Laack

VD
Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den

~~

14 '3 2014

.

Mattias Eriksson
Aukt.revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Torsby Bostäder AB, org. nr 556526-9387

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Torsby
Bostäder AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis
ningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Torsby Bostäder AB för år 2013.

Styrelsens och verkstii/lande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning
en. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfor
ma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, lik
som en utvärdering av den övergripande presentationen i års
redovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisio
nen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dis
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag grans
kat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt
ningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt försla
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av Torsby Bostäder ABs finansiella ställ
ning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Karlstad den 14 mars 2014

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkning
en och balansräkningen.

Mattias Eriksson
Auktoriserad revisor

Till fullmäktige i Torsby kommun
Till årsstämman i
Torsby Bostädel' AB
Org nr 556526-9387

Granskningsrapport för år 2013
Inledning
Jag, av fullmäktige i Torsby kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat verksamheten i
Torsby Bostäder AB för år 2013,
Det är styrelsen och VD som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och regler som gäller för verksamheten.
Mitt ansvar i egenskap av lekmannarevisor är att granska verksamheten och den interna
kontrollen samt pröva om verksam~eten bedrivits på ett ekonomiskt til1fi:edsstälIande sätt och
i enlighet med det uppdrag som lämnats av fullmäktige.
Gransimingen har Utfölts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommuna1.verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Metod och genomförande
Vid min granskning har jag bl a tagit del av bolagets verksamhet via styrelsens protokoll,
löpande ekonomiska rappOltering, väsentliga beslut, bolagshandlingar och årsredovisning,
Vidare har jag erhållit information från bolagets företagsledning samt även från auktoriserad
revisor.

Iakttagelse vid granskningen
Jag har noterat att bolagets förfalloprofil och räntebindningstider på skulder till kreditinstitut
fOltfarande avviker gentemot kommunens finanspolicy. Detta bör åtgärdas.

Bedömning och prövning
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Torsby den 14 mars 2014

6}~"V'::L ~~
C;unde Haglund'
Lekmannm'evisol'

f'
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§ 57 Månadsuppföljning - februari
Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet
Angela Birnstein redogör för månadsuppföljningen för februari. Angela förklarar att
det ser bra ut, avdelningarna ligger i fas. Några avdelningar har avvikelser, Angela
nämner HR-avdelningen som har 3 miljoner kronor avsatts till eV-projektet och
tekniska avdelningen som har kapitalkostandel' som inte debiterats.

Handlingar i ärendet
Månadsuppföljning till och med februari 2014 för Torsby kommuns samtliga nämnder
och kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Den ekonomiska månadsuppföljningen läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbeslyrkande

Datum

Antal sidor

2014-04-02

6

Månadsuppföljning till och med
februari 2014
Torsby kommun
Nämnder och kommunstyrelsen

Inger Thörngren
ekonom
Ekonomiavdelningen
0560-160 33 direkt
inger. thorngren@torsby.se

Till kommunstyrelsen 2014-04-07
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1 Driftsredovisning
Nämnd/Styrelse
Nettobudget Nettoutfall Avvikelse Nettobudget Prognos Avvikelse
Tkr
2014-02-28
helår
Helår
2014-02-28
-257
Kommunfullmäktige
-1480
-1480
-176
81
O
Kommunstyrelsen
-28673
-12922
15751
-135025 -135025
O
Kommunalråd
-419
-367
-2300
-2300
O
52
-9326
Kommunledningskansliet
-7282
2044
-54140 -54140
O
Ekonomiavdelningen
-1041
-747
-5800
O
-5800
294
-1015
It-avdelningen
-267
-5800
-5800
O
748
-1347
2823
-7560
O
HR-avdelningen
1476
-7560
Tekniska avdelningen
-10690
-1682
9008
-34575 -34575
O
Fritidsavdelningen
-2310
-14650 -14650
O
-2191
119
Kulturavdelningen
-1909
O
-1839
70
-10800 -10800
Kost- och städavdelningen
-529
-60
O
O
O
469
-87
-1
Skogsförvaltningen
86
600
O
600
Fastighetsförsäljning
O
O
38
38
O
O
Fiberutbyggnad
O
O
O
O
O
O
-42638
Barn- och utbildningsnämnden
-443
-234750 -234750
-43082
O
Barnomsorg
-10683
-544
-59400 -59400
-11227
O
Grundskola
-19164
-19290
-126
-107573 -107573
O
-12 157
Gymnasieskola
-12009
148
-64351 -64351
O
-511
Kulturskola
-2786
-2786
-415
O
96
-123
Förvaltningsövergripande BUN
-140
-17
-640
-640
O
-46724
-2774
Socialnämnden
-49498
-278125 -278125
O
Vård och omsorg
-27227
-27 738
-511
-165271 -165271
O
-10255
Handikappomsorg
-9314
941
-60834 -60834
O
-5394
Individ- och familjeomsorg
-6518
-1124
-29992 -29992
O
Förva Itn i ngsövergri pa nde
-3848
-2080
omsorg
-5928
-22028 -22028
O
Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden
-3354
-3368
-14
-19100 -19100
O
-693
Miljö- och byggförvaltn
-3420
-3420
-870
-177
O
-2661
Räddningstjänst
-2499
162
-15680 -15680
O
-101
-6
95
-500
-500
Valnämnden
O
-270
-318
-48
Överförmyndare
-1430
-1430
O
Driftnetto

-122017

-109369

12648

-670410 -670410

Nämnder och kommunstyrelsen redovisar ett plusresultat på 12,6 mkr per 28 februari
2014.
Då det är i bÖljan på året finns det kostnader internt som ännu ej belastat nämnder och
kommunstyrelsen.
Kostnader som man måste ha i beaktande att de ännu inte ingår är:
Kapitalkostnader som totalt är budgeterat till 10,7 mkr för januari- februari
Försäkringskostnader
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O

Då vi nu i dagsläget inte har så tidiga månadsstängningar kan det finnas vissa
avvikelser när det gäller rapporterade siffror till nämnd och mot denna rapportens
redovisade siffror. Från och med maj månad kommer det att införas snabbare
månadsstängning och då kommer det inte att vara differens mellan siffror som
presenteras i nämnd och kommunstyrelsens arbetsutskott mot den totala
driftredovisningen som rapporteras till kommunstyrelsen.

2 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige redovisar ett plusresultat på 81 tkr för januari. Då det fortfarande
är i början av året har verksamheten inte haft några större kostnader. För helår bedöms
prognosens utfall bli i nivå med budget.

3 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 15,7 mkr för februari månad. Större
delen av avvikelsen avser kapitalkostnader som ännu ej redovisats. Dessa är
budgeterade till 10,2 mkr för kommunstyrelsen varav 9,9 mkr avser tekniska
avdelningen.
Under kommunledningskansliet finns en avvikelse på +2 mkr. Detta avser främst
bidrag för pågående och nystartade projekt som inte är budgeterat.
IT-avdelningen redovisar ett plusresultat på 748 tkr. Avvikelsen beror på budgeterad
kostnad för fiberutbyggnad som inte använts. Utöver detta finns det en del
budgeterade kostnader som ännu inte använts.
HR-avdelningen redovisar ett plus resultat på 2 823 tkr för perioden. Avvikelsen avser
2 670 tkr i bidrag för ev-projektet som ännu inte nyt~ats.
Kost- och städavdelningen avvikelse på +469 tkr beror på budgeterade kostnader som
ännu inte nyt~ats.
Ekonomiavdelningen redovisar ett plusresultat på närmare 294 tkr som beror på att
bidrag till iordningställande av arbetsplats till värd/värdinna och inredning till
gemensamma utrymmen på Valbergsgården ännu inte använts.
För helår bedöms prognosens utfall bli i nivå med budget.

4 Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett minusresultat på 443 tkr. Då det är i
början på året och en del kostnader och intäkter ännu inte debiterats så är resultatet
preliminärt.
Maxtaxa och interkommunala ersättningar som ännu ej finns med i redovisningen
påverkar till ett resultat i nivå med budget för perioden.
Då det är i början av året är det svårt att uttala sig om prognos för helåret då flera
faktorer kommer att påverka. Dels är det de interkommunala ersättningarna inom
gymnasiet och dels är det lönerevisionen för 2014. Att friskolan i Sörmark läggs ner
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innebär en besparing på ca 1,2 miljoner kronor för 2014 men de pengarna måste gå till
att täcka en utökning av verksamheten vid de skolor som nu får fler elever.
Vad gäller prognosen för helåret så är målet att budgeten ska hålla men det kräver
mycket hårt arbete för att klara det.

5 Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett minusresultat på närmare 2,8 mkr. Då det är i början på
året och en del kostnader och intäkter ännu inte debiterats så är resultatet preliminärt.
Bidrag från Migrationsverket på 3,2 mkr avseende januari och februari som ännu ej
redovisats påverkar till ett plusresultat mot budget. Dessa bidrag avser verksamhet
"Individ och familjeomsorg" och verksamhet "Förvaltningsövergripande omsorg" som
per 28 februari visar ett minus. När bidragen kommer in kommer dessa verksamheter
att vara i nivå med budget.
Eftersom året precis påbörjats så är det lite tidigt att redan nu prognostisera ett utfall
för helåret. Förutom den stora utmaningen med sommarens vikarier i verksamheterna
så kan andra utmaningar snabbt dyka upp som leder till svårigheter att hålla tilldelad
budget. Vad man kan se idag så finns det inget som indikerar att all verksamhet inte
kommer att inrymmas i årets budget för socialnämnden.

6 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar ett resultat på -14 tkr gentemot budget.
Miljö- och byggförvaltningen har en avvikelse på -177 tkr. Detta beror på lägre
bygglovsintäkter än budgeterat. Intäkterna förväntas öka kommande månader.
Tjänstledigheter på avdelningen påverkar till lägre personalkostnader än budgeterat.
Räddnings~änsten har en avvikelse på +162 tkr. Detta beror till största delen på
budgeterad kapitalkostnad på 265 tkr för januari och februari som ännu inte finns med
i redovisningen. Intäkterna är lägre än budgeterat beroende på att flera intäkter
faktureras kvartalsvis. Intäkter som faktureras per kvartal är intäkt för automatlarm,
IVPA- larm och lyfthjälp till Landstinget. Restvärdesräddning som avser efterarbete
och sanering efter olycka och brand faktureras också kvartalsvis.

För helår bedöms prognosen vara i nivå med budget.

7 Valnämnden
Valnämnden redovisar ett plusresultat på 95 tkr. Under 2014 genomförs två val;
Allmänna val och val till Europaparlamentet. I samband med dessa val kommer
kostnader att uppstå.
För helår bedöms prognosen vara i nivå med budget.

8 Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden redovisar en avvikelse på -48 tkr mot budget.
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Avvikelsen beror på att budgeterat bidrag från migrationsverket inte kommit ännu.
Minusresultatet minskas något beroende på lägre kostnader för arvoden. Dessa är
periodiserade med 1/12 per månad, men merparten av dessa kostnader kommer under
perioden mars-juni.
För helår bedöms prognosen vara i nivå med budget.
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§ 580mbudgetering inom kommunstyrelsen
Dnr KST 2014/192

Sammanfattning av ärendet
För år 2014 förstärktes ekonomiavdelningens budget med 500 00 kr för att finansiera
lönen för aktivitetssamordnaren på Valbergsgården. Anställningen har övergått till
fritidsnämnden och pengarna skall därför ombudgeteras från ekonomichefens ansvar
till fritidsavdelningens budget.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 § 24

Kommunstyrelsens beslut
Ombudgetering av 500 000 kr från ekonomiavdelningen till fritidsavdelningen inom
kommunstyrelsens budget beviljas, för att finansiera lön för aktivitetssamordnaren.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein
Kicki Velander
HR-avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59 Reglemente för intern kontroll
Dnr KST 2014/198

Sammanfattning av ärendet
Reglemente för intern kontroll syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder
upprätthåller en tillfredställande intern konh'oll, d.v.s. de ska med rimlig grad av
säkerhet se till att följande mål uppnås:
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid utformningen
av rutiner ska göra en avvägning mellan konh'ollkostnad och kontrollnytta. Vid
bedömning av konh'ollnytta, ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in utan även
vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter.
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl. a. att ha kontroll
över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att sälcerställa att fattade beslut verkställs
och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetside och mål.
Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten innebär att
kommunstyrelsen och nämnderna, samt de verksamhetsansvariga, ska ha tillgång till
rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning
av verksamhetens prestationer och kvalitet samt övrig relevant information om
verksamheten och dess resursanvändning.
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. innefattar
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika
parter.

Handlingar i ärendet
Reglemente för intern kontroll
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 § 25

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
1. Reglemente för intern kontroll - tillämpnings anvisningar antas.
2. Reglemente för intern kontroll - syfte med reglementet antas.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein
Thomas S*rndorff
Samtliga avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Antal sidor

2014-03-04
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Reglemente för intern kontroll
Tillämpningsanvisningar

Angela Birnstein
ekonomichef
Ekonomiavdelningen
0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil
angela.birnsein@torsby.se

torsby.se
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1 § Syfte
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att styrelser och nämnder vid
utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och
kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta, ska inte endast ekonomiska faktorer
vägas in utan även vikten av att upprätthålla förtroendet for verksamheten hos olika
intressenter.
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl. a. att ha kontroll
över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut
verkställs och följs upp i forhållande till fastställd verksamhetside och mål.
Målet tillförlitligfinansiell rapportering och information om verksamheten innebär
att kommunstyrelsen och nämndema samt de verksarnhetsansvariga ska ha tillgång
till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillforlitlig
redovisning av verksamhetens prestationer och kvalitet samt övrig relevant
information om verksamheten och dess resursanvändning.
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m innefattar
lagstiftning såväl som kommunens intema regelverk samt ingångna avtal med olika
parter.

§ 2 Kommunstyrelsen
Styrelsen har enligt KL 6:1 och 6:3 ansvar for att leda och samordna forvaltningen
av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Denna uppsikt innebär rätt att göra påpekanden, lämna råd och
anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om
förändringar.

§ 3 Nämnderna
Nämndemas ansvar för den intema kontrollen anges i KL 6:7 och 9:9. Det är alltid
respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intem
kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principema för den intema kontrollen i
kommunen vid behov utfårda regler och anvisningar för den egna intema
kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta
dokumenteras och antas av nämnden.
Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för:
•

hur planering och rapportering av intemkontrollarbetet ska gå till

•

introduktion till nyanställda om vad intem kontroll innebär
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§ 4 Förvaltningschefen
Förvaltningschefen svarar fdr att minst en gång om året skriftligt rapportera till
nämnden och ge en samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar.
Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till nämnden.

§ 5 och 6 Verksamhetsansvariga och övriga anställda
Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller direkta
felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas.
Syftet med den omedelbara rapporteringen är att man inom förvaltningen omgående
ska kunna vidta åtgärder fdr att komma tillrätta med de fel och brister som har
uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli fdremål för
utredning och dokumenteras.

§ 7 Nämndens skyldigheter
Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret fdr den interna kontrollen
och innebörden av denna. Nämnden ska också planera och prioritera arbetet med
utveckling av mtiner för att stärka den interna kontrollen. Som gmnd för planering,
prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och
väsentlighets analys göras.

§ 8 Arlig planering
Internkontrollplan för innevarande år ska antas senast i under januari månad.
Internkontrollplan ska minst innehålla:
•

vilka mtiner och kontrollmoment som ska följas upp

•

omfattningen på uppföljningen (frekvensen)

•

vem som ansvarar fdr att utföra uppföljningen

•

till vem uppföljningen ska rapporteras

•

när rapportering ska ske

•

genomförd riskbedömning

§ 9 Uppföljning av intern kontroll
Genomförd uppföljning rappOlieras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta
brister lämnas också förslag på åtgärder fdr att fdrbättra kontrollen.

§ 10 och 11 Nämndens rapporteringsskyldighet och
kommunstyrelsens skyldigheter

Styrelsen, eller den styrelsen utser, fastställer senast vid utfårdande av
bokslutsanvisningarna när rapport senast ska avlämnas. Rapporten ska innehålla
omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder.
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Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av
kommungemensamma rutiner.
Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart
rapporteras till styrelsen.

Exempel på kontroller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iakttagande av god redovisningssed
Måluppfyllelsegrad av kvalitetsmålen inom äldreomsorgen
Efterlevnad av skolplanen
Sårbarhet i organisationen gällande ersättning vid sjukdom eller annan
frånvaro
Ekonomisystemets in- och utdatarapporteringssystem
Fakturahantering och attestrutiner
Intäktsredovisning
Vattenprovtagning
Inventarieredovisning
Lönerapportering och personalredovisning
Inkassorutiner
Betalkortsanvändning
Medelshantering
Hantering och redovisning av bidrag
Reglementen
Delegationsordningar
Avtalsvillkor
Funktionsbeskrivningar med dokumenterad ansvars- och
befogenhetsfördelning
Rutin- och systembeskrivningar
Styr- och uppföljningssystem (policydokument etc.)
Posthantering och diarieföring
Arkivering
Gåvor till anställda och förtroendevalda
IT-säkerhet/sårbarhet
Kompetens i organisationen
Iakttagande av lagar och regler
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Datum

Antal sidor

2014-03-04
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§ 1 Syfte
Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en
tillfredställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet se till att
följande mål uppnås:
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

Tillforlitlig finansiell rapportering och infOlmation om verksamheten

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Organisation av intern kontroll
§ 2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll
upprättas inom kommunen samt sörja for att denna utvecklas utifrån kommunens
kontrollbehov. I det sammanhanget ska Kommunstyrelsen upprätta
förvaltningsövergripande anvisningar och regler.
Kommentar
Det är viktigt att kommunstyrelsens övergripande ansvar för att verka för en god
intern kontroll fastläggs. Kommunstyrelsen får således ett ansvar för att utforma en
övergripande organisation för den interna kontrollen. En annan viktig uppgift kan
vara att formulera förvaltningsövergripande regler kring intern kontroll exempelvis
i fl·ågor om attest, uppföljning, lönerapportering mm.

§ 3 Nämnderna
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har i det sammanhanget att se till att
•

en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde

•

regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Kommentar
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7 och 9:9 där det står
att det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en
god intern kontroll. I detta ansvar ligger att med utgångspunkt fl-ån den
övergripande interna kontrollorganisationen utforma en lokal organisation
anpassad till respektive nämnds organisationsutformning. Vidare måste lokala
regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas. En del av dessa
kommer att vara anpassningar av de centrala reglerna. Nämnden kan även utforma
egna regler. I båda fallen gäller att kravet på den interna kontrollen inte får ställas
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lägre än vad som stadgas i de centralt fastställda reglerna. Det är viktigt att alla
regler och anvisningar dokumenteras och antas av nämnden.

§ 4 Förvaltningschefen
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta
regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa
regler skall antas av nämnden. Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera
till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar.

Kommentar
Förvaltningschefen har det verkställande ansvaret för att arbeta fram regler och
anvisningar inom intern kontroll. Givetvis kanförvaltningschefen uppdra till någon
annan/några andra inom organisationen att konkret utforma förslag till regler och
anvisningar.
I reglerna och anvisningarna anges ocksåförvaltningschefens skyldighet att
löpande rapportera till nämnden om hur arbetet med att utforma och förändra den
interna kontrollen fortskrider samt hur den interna kontrollenfimgerar.

§ 5 Verksamhetsansvariga
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att
följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga
anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att
de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna
kontrollen skall omedelbart rapporteras till nätmast överordnad.

Kommentar
Med verksamhetsansvarig avses chefer på olika nivåer i organisationen. De
verksamhetsansvariga skall arbeta i enlighet med de regler och anvisningar som
har antagits av nämnden kring den interna kontrollen. Alla anställda har en
skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i det interna kontrollsystemet
till den närmast överordnade som i sin tur också är skyldig att rapportera vidare
uppåt i organisationen. Syftet med detta är givetvis att man inom förvaltningen
omgående skall kunna vidta åtgärder för att komma till rätta med de fel och brister
som har uppmärksammats.

§ 6 Övriga anställda
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin
arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till
närmast överordnad eller den som nämnden utsett.

Uppföljning av intern kontroll
§ 7 Nämndens skyldigheter
Vmje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet
inom nämndens verksamhetsområde.
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Kommentar
För att det interna kontrollsystemet skall kunnafimgera och kunna förändras i takt
med verksamhets- och organisationsförändringar, fordras en kontinuerlig
uppföljningsprocess.

§ 8 Arlig planering
Nämnden bör årligen planera för uppföljningen av den interna kontrollen.

Kommentar
Inför varje verksamhetsår bör nämnden uttala sig om en prioriteringför
uppföljningen av den interna kontrollen. Olika granskningsområden bör väljas ut
med utgångspunktfrån en väsentlighets- och riskbedömning. Hur omfattande
denna planering skall vara måste givetvis diskuteras med utgångspunkt från den
omfattning och volym som nämndens verksamhet har och den väsentlighets- och
riskbedömning som har gjorts. Nämnden kan naturligtvis fastställa sin prioritering
som en formell kontrollplan.
Nämndens prioritering/kontrollplan anger miniminivån för granskningen.
En viktigfaktor i all granskning är att de som blir utsatta för kontrollen inte i
förväg vet att de kommer att bli granskade eller att vilka områden som står i tur för
granskningen. Därmed är det viktigt att kontroller vidtas även utanför nämndens
prioritering/kontrollplan.

§ 9 Uppföljning av intern kontroll
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall löpande rapporteras till
nämnden.

Kommentar
Nämnderna avgörformernaför den löpande rapporteringen. För att underlätta den
årliga sammanställningen över alla granskningsresultat är det lämpligt att
rapporteringen sker skriftligt.

§ 10 Nämndens rapporteringsskyldighet
Nämnden skall löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande,
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till
kommunstyrelsen.
Rapportering skall samtidigt också ske till kommunens revisorer.

Kommentar
Eftersom kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen
är det viktigt att resultatet av nämndernas uppföljningar av den interna kontrollen
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rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sedan att ta med dessa
rapporter i sin bedömning över kommunens totala interna kontrollsystem.
Kommunens revisorer skall också ta del av rapporterna, eftersom de bör utgöra en
del av ett underlag för ett uttalande om kontrollen inom nämnden är tillräcklig
JJ

JJ.

§ 11 Kommunstyrelsens skyldigheter
Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll.
Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala företagen.
Kommentar
Styrelsen skall, med utgångspunkt fi'ån nämndernas rapporter och den egna
'uppföljningen inom styrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunens samlade
system för intern kontroll. I egenskap av ägare är det naturligt att information
inhämtas om hur de interna kontrollsystemen fungerar i de kommunala företagen.
Det är också viktigt att denna utvärdering leder till att åtgärder vidtas till
förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet.
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§ 60 Omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
Dnr KST 2014/168

Sammanfattning av ärendet
Förhandlingsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sett över
pensionsbestämmelserna för förtroendevalda med inriktning att skapa former för aktiv
omställning för förtroendevalda som avslutar sitt uppdrag.
Den föreslagna nya modellen (Omställningsstöd och pension för förtroendevalda inom
kommun och landsting OPF-KL) är tänkt att ersätta den modell
(Pensionsbestämmelser för förtroendevalda inom kommun och landsting PBF-KL) från
år 2003 som Torsby kommun idag tillämpar. Om kommunen vill tillämpa den nya
modellen ska detta beslutas av kommunfullmäktige.
Den nya modellen gäller för förtroendevalda som tillträder ett politiskt uppdrag efter
valet år 2014 och vars uppdrag uppgår till minst 40 % aven heltidsanställning.
Förtroendevalda som omfattas av nuvarande modell från 2003 ska även
fortsättningsvis omfattas av denna.
Innebörden av den nya modellen:
- Alla förh·oendevalda som har haft sitt uppdrag i minst fyra år (och med en
omfattning på minst 40 % aven heltidstjänst) ska få del av aktiva omställningsinsatser
i likhet med vad som är brukligt på övriga arbetsmarknaden (t.ex. utbildning,
rådgivning m.m.) när de lämnar sitt uppdrag. Varje kommun avgör omfattningen av
sådana insatser inklusive vilken kostnadsram som ska gälla.
- Ekonomiskt omställningsstöd utgår enligt följande: Varje tjänstgörings år kvalificerar
för h·e (3) månader. Ekonomiskt omställningsstöd utbetalas i maximalt tre (3) år. År 1
och 2 är ersättningsnivån 85 % av årsarvodet. År 3 är ersättningsnivån 60 % av
årsarvodet. År 2 och 3 ska stödet samordnas med andra inkomster överstigande ett
prisbasbelopp.
- Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan efter årlig ansökan utgå om en person är

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

över 61 år och längst fram till att personen fyller 65 år. Här krävs minst 40 %
ljänstgöring under minst 8 års tid samt att personen tidigare fått ekonomiskt
omställningsstöd.
- De förändrade villkoren för ålderspension ligger i linje med det helt avgiftsbestämda
avtal för personal som SKL skrivit med de fackliga parterna. För förtroendevalda
baseras detta på utbetalda arvoden som ljänas in till 67 års ålder. Uppräkning sker med
inkomstbasbeloppets förändring och ålderspension utbetalas tidigast från 61 års ålder.
För tolkning och tillämpning av bestämmelserna ska kommunfullmäktige utse en
pensionsmyndighet. De föreslagna bestämmelserna enligt OPF-KL och dess
kommentarer framgår av bilaga.

Handlingar i ärendet
SKL cirkulär 13:75 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 § 22

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) ska
gälla för förtroendevalda som tillträder efter valet år 2014.
2. För förtroendevalda som i dag omfattas av bestämmelserna enligt PBF-KL från 2003
ska dessa även fortsättningsvis gälla efter valet år 2014.
3. Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av
bestämmelserna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga

Sveriges
Kommuner
och landsting

1(2)
2013-12-17

PACTA
CIRKULÄR 13:75

AVdelnIngen rOr arbefsgivarpalilik

Nlcfas Ut\daf11

Pla Svensson
Nyckelord: förtroendevalda, omsUU'n[ng och penskJn

KommWlstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
till förtroendevalda (OPF-KL)
Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit llirslag
till bestllmmelser om omställningsstöd och pension tillllirtroendevalda (OPF-KL) för
att kunna tillämpas på lliliroendevalda som nytiIIträder ett (eller flera) \1ppdrag efter
valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för fllrtroendevalda
som i tidigare \1ppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestllmmelser får förtroendevalda.
Bestänunelserna är helt nya, vilket innebär alt de inte innehåller samma fdrmåner som
i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestllmmelserlreglementen fdr förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns
en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För
alt fdrenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från
tidigare rekommenderade regelverk.
Bestämmelserna gäller inte för flIrtroendevalda som avgår 2014·12·31 eller senare
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån,
avgångsersättning eller livränta. För dessa fljrtroendevalda fortsätter PBF eller PRF·
KL att gälla.
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kOlllmUll och landsting/region. För
att äga giltighet krävs elt lokalt antagande av bestämmelserna.
Omstiillningsbestärnlllelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska olllställningsstöd.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensions avtalet AKAP
KL. Alderspensionsinliänandet bygger på livsinkornstprincipen.

Sveriges Kommunor och landsting

Post: 118 62. Sloc'kholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: VäXel 08·452 70 00, FIJX: 08-452 70 50
Org nr. 222000-0315, Info@skl.se, \Wow.sklsa
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Bifogas till cirkuläret
Förslag till bestämmelser om omsläilningsslöd och pension för förtroendevalda (OPF
KL) med 1ilIhörande bilaga och kommentarer till bestämineiser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) bifogas cirkuläret.
Förslag till lokala beslut
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås alt
kommunenllandstingetlregionen beslutar
at! anla bestämmelser om omställnlngsstöd och pension för förtroendevalda (OPF
KL) med tillhörande bilaga.
Frågor med anledning av delta cirkulär besvaras av Niclas LindaIII och Pia Svensson.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivalpoHtik
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) - 2013-10-20
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Bestämmelser om omställningsstöd fÖl" förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.
l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt
minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förlroendevalda.

En pel1sjol1smyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa
bestämmelser.

§ 2 Stöd för återgång till arbete
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat ornställningsstöd
och kunna kombineras med aktiva omställllingsinsatser fdr förtroendevald som
så önskar, i syfte att underlätta övergångcn till arbetslivet när en fdrtroendevald
lälnnat sitt (sina) uppdrag.
Omställnings stöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller heImes
omställningtiU ett nytt arbete. Det förutsätts att den fÖ11roendevalde själv aktivt
verkar för att få ett nytt arbete.
Omställningsstöd får förtroendevalda

§ 3 Aktiva omställllillgsinsatser
Rätt till aktiva omställnillgsinsatser har fcil1roendevald som innehaft ett eller
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt
(sina) uppdrag efter minst fYra års sammanhängande uppdragstid och som inte
fYllt 65 åt· när han eller hon lämnar sitt uppdrag.
Respektive kommun och landsting/region har alt utifrån den fÖ11roendevaldes
fÖlUtsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställllingsinsatser samt vilken
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
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arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivnings insatser och kompletterande
utbildning.
Det innebär att omställningsinsatsel'1las omfattning och innehåll skiljer sig åt
mellan olika individer.

§ 4 Ekonomiskt omställllillgsstöd
Ekonomiskt omställnillgsstöd gäller föl' förtroendevald som il\llehaft ett eller
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
FÖr valje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omstäJlningsstödet utges med 85 procent under de två forsta
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsst5det
beräknas på den förtroendevaldes årsal'vode året före avgångstidpullkten.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen
som längst till och med kalendermånaden innan den :llirlroendevalde fyller 65 år.
För att uppbära ekonomiskt omställnings stöd krävs egen aktivitet från den
fortroendevalde i syfte att hitta annan forsörjning.
Det f'orsta årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
forvärvsinkomster. De två följande ären undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den :llirtroendevalde
på nytt blir hmehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller
regeringen.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för fortroendevald som innehaft ett
eller fleru uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som läJIlllat
sitt uppdrag efter minst ätta års sanunanhängande uppdragstid.
Förläng! ekonomiskt omställllingsstöd kan utges till fortroendevald tidigast från
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt
olllställningsstöd enligt § 4 llpphölt. Förlängt ekonomiskt omställnings stöd kan
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utges för ett ål' i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den
I6rtroendevalde fyller 65 år.
Förlängt ekonomiskt omställnings stöd utges av kommunen eller
landstinget/regionen efter årsvis ansökan fl'ån den fdrtroendevalde. Förlängt
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den fdl'troendevaldes
årsalyode året innan avgångstidpunkten.
För att uppbära fdrlängt ekonomiskt omställnings stöd krävs egen aktivitet från
den fdrtroendevalde i syfte att hitta a1Ulan fdrsörjning. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
fdrtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos konummen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i
Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.

§ 7 Samordning
Omställningsersättningarna enHgt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
fdrvälYsinkomstel' om inte annat anges.

8 Ansölmn om omställniugsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfardar. Den fciliroendevalde bör få
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det at! pensionsmyndigheten tagit
emot sådan ansökan.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställllingsstöd
En f<i1iroendevald är sk-yldig att lämna de uppgifter som pensions myndigheten
begär får alt kUlma fastställa rälten till och berälma omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och fcirlängt ekonomiskt omställningsstöd.
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Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
PensionsmYlldigheten kall- om särslåida skäl föreligger - besluta att helt eller
delvis avstå fi'ån efterkrav.
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Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller for fortroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på fortroendevald som väljs för forsta gången
i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser for
fortroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på fortroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte for fOliroendevald som vid tillträdet av
uppdrag har rätt till egenpension på g11lnd av anställning, har rätt till
egenpensionsförmåller enligt PBF, PRP-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67
års ålder. Med "rätt till egenpension" inbegrips att den fdrtroendevalde skulle
kunnat få rält till egenpension om ansökan härom ingivits.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan
finnas motiverade.
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa
pensionsbestämmelserna.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsfårmåner enligt dessa bestämmelser är:
a.

avgiftsbestämd ålderspension

b.

sjukpension

c.

efterlevandeslcydd

d.

familjeskydd
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§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En föttroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 - 9 i
pensionsbestämmelserna.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten berälmas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetskada eller ledighet enligt
föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från
sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad
som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen fOr förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller ljänstepensionsfdl'män eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den fdrtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent }Jå de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den f61troendevalde har fYllt i
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den
pensionsgnmdande inkomsten.
För fdrtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som
rar rätt till sjuk- eller aktivitets ersättning enligt socialförsäkrillgsbalken (SFB)
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt
uppdrag fdre mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under
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tid då den förtroendevalde har rått till sjuk- eller aktivitets ersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbelsfdrmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den tortroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersältning. Pensionsavgiften av sätts till
den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Föl1roendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen endast om den fdr kalenderåret är högre än 1,5 procent av
sanuna års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald jnte tillgodoräknas
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande
belopp direkt till den fdliroendevalde i form av ersättning som inte är
pensionsgrundande.

§ 6 Pensiol\sbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsåtts senast den 31 mars följande år till en
pensions behållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den
fdrtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan
av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller
landsting/region.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.

§ 7 InforJIlation
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den ldrtroendevalde om hans
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och
avsättning av pensionsavgift.
'

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och fullmäktige.
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Ansökan om avgifts bestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den f6rtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångs ersättning till
fllrtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året il1l1an utbetalning av fdrmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär ldr att kUl1I1a fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift.
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen
ska minskas i skälig omfattning.
Om !drtroendevald genom att Iärl1l1a oriktiga uppgifter inte fhllgör sin
uppgiftsskyldighet eller på aI1I1at sätt orsakar att !dr hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken och som en fdljd härav med stöd av 4 kap. 9 §
kormnunal1agen beftias från sitt uppdrag fdre mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten
enligt § 4 som den förtroendevalde hade åretfCIre den tidpunkt då sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljades.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den fdrtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitets ersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Fullmäktige kan !dr särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas
ut, dock inte för längre tid än då sjulc- och aktivitetsersättning enligt
socialfdrsäkringsbalken kan lämnas.
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AnmärJmillgar

1. Sjukpensionen utges i fårhållande till nedsatt arbetsfOrm.ga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller får utbetalning av
månadsersättning enligt AGS-KL.

§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeslcydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller
barn vid fortl'oendevalds dödsfall.
Vid dödsfall innan avgifts bestämd ålderspensionen börjat utbetalas till
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
fårmånsberättigad efterlevande under fem år.
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att
ålderspensionen börjat utbetalas.
Efterlevandeslcydd betalas i fårsta hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande bam
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20

ål'.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensiollsbehållningen
delas lika mellan fånnånsberättigade barn.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året fåre
utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd betalas ut till fÖltroendevald med uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter
det att pågående avtalsförhandlingar om ARM-KL avslutats.)
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§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påfoIjd i pensionsformånshänseende for den som uppsåtligen
fi'amkallat f6rtroendevaLds arbetsof6rmåga eller död ska gälla vad som anges i
18, 19,20 a och 100 a §§ lagen om f6rsäkringsavtal.

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelsema
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.

§ 15 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjuI{pension, efterIevRndeskydd och
familjcskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker
månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt
de anvisningar som pensionsmyndigheten lJtfårdar. Den f6rtroendevalde eller
fömlånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att
pensioDSmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
FÖliroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär f6r att fastställa rätten till
sjnkpension, efterlevandeskydd och famiIjeskydd. Förtroendevald elJer
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensioDSmyndigheten fastställt
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra
skyldigheten återfå rätten till f6rverkat belopp mer än sex månader tillbaka.
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.
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Bilaga - Vissa Förtydliganden tillOPF-KL

1. Definition av fortl'oendevald enligt 4 kap 1 §
l<ommunallagen
Med fortroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder oeh fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med fortroendevalda avses oekså ledamöter och ersättare i den beslutande
forsamIingen, ilirbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande fOl·samIingamas
beredningar samt revisorer i et! kommullalfdrbund. Lag (2006:369).

2. Heltid och betydande del av heltid
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.
Kommunaldemokratiska kommitten ansåg i sitt betänkande (SOD 1982:5) att 40 %,
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet for sociala f'drmåner, borde vara en
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (l pIOp. 1982/83:97 tar
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfåstelse om
visstidspension).

3. Eftel'skydd
Föm·oendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g fl sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension
fåreligger om fdrtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Den tlirtroendcvaldes rutt till efterskydd upphör om den ilirtrocndevalde tillträder en
anställning eller almat uppdrag, fårenat med pensionsrätt.

4. Pellsionsbehållnillg
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med forändringen av
inkomstbasbeloppet (IDB).
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Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från
nedanstående nomler.

Normer
11111 all pellsio/l betalas 111
Föl' tid innan den fortroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas
ut ska pensionsbehållningen räknas upp for ett kalenderår (t) genom att multipliceras
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) fdr kalenderåret (t+ 1) dividerat med
inkomstbasbeloppet for kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av
kalendenlret (t+l).
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+l) ska
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under
kalenderåret (t+l) innan pensionsbehållningen bötiar betalas ut. Uppräkningen sker
vid utgången aV den kalendermånad som närmast foregåI' den då pensionsbehållningen
börjar betalas ut.

Då pe/lsioll betalas lit
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska rliknas om i samma grad som gällande !BB
ändrats i förhållande till !BB for det kalenderår då pensionen började betalas ut.
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Avdelningen för Arbe!sgivarpoUtik

Nk:las Undahi

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omstäflningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser (2013-10-20) om
omställningsstöd och pension for förtroendevalda (OPF-KL) Iller i detalj.
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på fd11roendevalda som nytillträder ett
(eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar
även fdr fOliroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser for fdrlroendevalda.

Bestämmelsel'l1a är helt Ilya, vilket limebär alt de Illte innehåller samma jOl'lIIånel'
som I tidigare PBF, PRF-KL el/er äldre beställlll/elserlreglemenlenjOr
jOrfroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns
en bilaga med bL a. närmare information om uppräkning av pensiollsbehållningen
samt samordning med fdrvärvsinkomst (bilagan är f.n. under utarbetning, kommer
publiceras under november månad).
Bestämmelserna gäller inte fOr förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsfölmån,
avgångsersättllillg eller livränta. För dessa fOLtroendevalda fortsätter PBF eller PRF
KL att gälla.
Detta gäller enligt huvudregeln även om den fdriroendevalde senare tillträder ett nytt
uppdrag hos kommunen och/eller landstinget/regionen. Med" rält till" inbegrips alt
den fdrtroendevalde skulle knnnat få rätt till egenpensionsformån, avgångsersättning
eller livränta enligt l'BF eller PRF-KL om ansökan härom ingivits.

Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL är utfalInat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension gäller for fcirtroendevald som avses i
4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller
landsting/region, på heltid eller betydande del aV heltid, med sammanlagt minst 40
Svoriges Kommuner och Landsting
Po~t;
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procent av heltid, om inte anllal anges i OPF-KL. Att betydande del av heltid anges till
40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och
landsting/regioner har olika fdrutsättningar, exempelvis beroende på storlek, ror
omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med
fastställande! av det lokala regelverket.

Innehållet Ur bl. a. en fdljd ay att Iivsinlcomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som
utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska lmderlätta och möj liggöra ror
förtroendevald att forena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i
möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller ror
anställda inom kommuner, landsting och regione,,, liksom fllr anställda på
arbetsmarknaden i övrigt.
En annan ambition är alt likalydande bestämmelser fOr förtroendevalda ska gälla
oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller landsting/region.
Omställningsbestämmelsema tnr sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekollomiska omställningsslÖd. Detta i syfte
att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket mljer
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller for anställda i kommuner,
landsting och regioner.
Förmånerna i pensionsbestämmelsema motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP
KL. Alderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen mljer
också AKAP-KL, bland annat är paragrafindelningen en annan lin PBF och PRF-KL
och momentnllmmer finns inte.
Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och
regionfullmäktige.
Det forutses att fullmäktige utser en särskild "peI1SiOIlSl1lyndighet", dvs. den nämnd
som ska ha till uppgift alt tolka och tillämpa pensiolls- och
omställningsbestämmelserna.
Någon nedre åldersgräns for att omfattas av bestänunelscl'lla finns inte.
För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från
tidigare rekommenderade reglementen och hestämmelser.
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Bestämmelser om omställningsstöct
Allmänt
Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt ny.
De avser i första hand att öka möjligheterna fdr en fÖltroendevald alt röra sig mellan
arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är at! samtliga omställningsstöd ska ses
som tidsbegränsade stöd.
Vmje kommun och landsting/region svarar för sin del av kostnaden fOr de olika
omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt at! det överenskoms om
JJantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfdrdelning.

Tillämpningsområde (§ 1)
Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region,
på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis
beroende på storlek, for omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i
samband med fastställandet av det lokala regelverket.
Det bör noteras at! det finns en skillnad mellan omställnings- och pensionsbestämmelsernas
tillämpningsområde avseende uppdragets/uppdragens omfattning.
Bcstiimmelserna om olllställningsstöd gäller' inte för förtroendevald som i tidigare
uppdrag omfattats av PBF, PRP-KL eller andra pensionsbestämmelser för
fdrtroendevalda.

Stöd för återgång till arbete (§ 2)
Omställningsstöden ska kunna kombineras med lämpliga aktiva insatser för
förtroendevald som så önskar, fOr all han eller hOll ska kunna återgå i arbete.

Aktiva omslällnlngsinsalser (§ 3)
Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller fOr fOrtroendevald som
imleJtuft et! eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lHmnat sitt
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region. l händelse av at! förtroendevald går från uppdrag i kommun till
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfOrdelning.
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Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan la ener hur mycket
en insats Iar kosta. Det är upp till respektive fullmäktige (pensionsmyndighet) att
fastställa kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den fOrtroendevaldes
fdrutsättningar. Tanken är att ledning ska kunna hämtas från bland annat
omställnings avtal på arbetsmarknaden avseende typ av insatser och kostnadsram.

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4)
Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för fdrtroendevald som innehaft
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag
ener minst ett år.~ sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region. I händelse av all förtroendevald går från uppdrag i kommun till
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om
hantering av J..'Valifikationstidel' och eventuell kostnadsfördelning.
Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas SOlD längst under tre år och ska samordnas
med fdrvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett
prisbasbelopp.
Ekonomiskt omställningsstöd är alt jämställa med inkomst av tjänst och är
pensionsgrundande till allmän pension.

Förlängt ekonomiskt omställnlngsslöd (§ 6)
Bestiimmelscr om förlängt ekonomiskt omstä\lnings~töd gäller fOr fOI1roendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald som fyllt 61 år och var
minst 58 år när han eller hon lämnat sitt (sina) uppdrag - och i direkt anslutning - hal'
fått ekonomiskt omställningsslöd utbetalt frän avgängstidpunktcn.

I händelse av alt fOrtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att dct överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
För att få rätt till förliingt ekonomiskt oll\stMllningsst5d krävs alt den förtroelldevaldc
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har fllrsökt all hitta
annan fllrsöljning.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämstiilla med inkomst av tjänst och är
pensionsgrundande till allmän pension.
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Övrigt(§ 7)

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges.
Med fdrvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap.
socialfdrsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (fran år 2012)
All annan inkomst än kapitalinkomst är fdrvärvsinkomst. De vanligaste
fdrvärvsinkomstema är en på basis av ett arbetsforbållande erhållen lön och en
inkomst som skajämställas med delma samt pension. Åven en i stället for denna
inkomst erhållen inkomst, f Olm ån eller ersättning, t.el(, arbetsJiishetsdagpenning
och dagtraktamente av oJycksfalJsforsäkring, är fdrvärvsinkomst. Åven dct värde
av leveransarbet. som hänfdr sig till handel med virke är fdrvärvsinkomst.
Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utfdrande av arbete, eftersom även
t.ex. en fdrtäckt dividend är forvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen
också en garantiprovision (HFD 1994/2895).
Av resultatet av näringsverksamhet ochjordblUk kan även en del vara
forvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs forst kapitalinkolllstandelen och resten
beskattas som fdrvälvsinkomst. Även inkomstandelen for en delägure i en
sammanslutning och den dividend som ett annal bolag än et! börsbolag har utbetalat,
indelas i e/l kapital- och fOlvälvsinkomstandel.
Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialflirsäkrings
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och
aktivitetsersältning.

Ansökan om omställningsstöd (§ 8)

För att få rätl till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs skriftlig ansökan,
enligt de anvisningar som pensionsmyndighetell tagit from.
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Ändringar och nyheter i pensionsbestämmelserna
Allmänt
Pensionsbestämmelserna kännetecknas av fOIjande principer:

•

Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig på årliga avgifter och
avgifterna uttrycks som procentuell andel av den fårtroendevaldes
pcnsionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden m m.
Nettopensionsbestänunelser. Avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension är
fristående från den allmänna pensionen.
Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett
uppdl'agets/uppdragens omfattning.
Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension.

Pensionsbestämmelserna är utformade får att kunna tillämpas på förtroendevalda som
ny tillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller på fårlrocndevald som j
tidigare uppdrag inte omfattats av PBr, PRP-KL eller andra pensionsbestämmelser rör
förtroendevald.
Tidigare rekommendation om att förtroendevald ska ha innehaft sitt uppdrag i minst
36 eller 48 kalendermånader fdr rätt till t.ex. ålderspension gäller inte. Avgiftsbestämd
ålderspension in1jänas från fOrsta kronan.
Förmåner såsom visstidspension och andra egenpensionsförmåner,
efterlevandepensioner, livränta och avgångsersättning och utfåstelser enligt
bruttopensionsprincipen gäller inte längre. Berllkningstidpunkt, tidsfaktor, årspoäng
och årsmedelpoäng som gäller för att beräkna pensionsförmåner i PBr eller PRF-KL
åtcl'fiJJl1s inte heller.
Varje kommun och landsting/region svarar fOr siu del av pensionsintjänandet.
Genom de nya pensionsbestämmelserna blir det pensionsåtagandc kommuner,
landsting och regioner har gentemot de fÖltroendevalda tydligare redovisat.

Tillämpningsområde (§ 1)
Tidigare precisering avseende uppdragets omfattning på heltid eller på betydande del
av heltid är borttaget i tillämpningsområdet. Det betyder att även s.k. fritidspolitiker
omfattas av pensionsbestämmelserna om inte annat anges.
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Pensionsförmånernas omfattning (§ 2)
Pensionsförmånerna är avgifts bestämd ålderspension och sjukpension.
Bestämmelserna har tillförts efterlevandeskydd och familjeskydd. Bestämmelserna om
familjesk)'dd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsförhandlingar om
AKAP-KL avslutats. Kansliet hm' förutsatt att bestämmelserna kommer att bli
likalydande. Familjeskydd ska gälla fOr flirtroendevald med uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid.

AvgIftsbestämd ålderspension (§ 3)
En helt ny bestämmelse om beräkning av ålderspension har infOrts.

Pensionsgrundande Inkomst (§ 4)
Pensionsgrundande inkomst begränsas på sanlIna sätt som i pensionsavtalet AKAP
KL till 30 inkomstbasbelopp.

I den pensionsgrundande inkomsten ingår den flirtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar.
För fOrtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, som fått
vidkännas avdrag från sitt arvode pä gIund av ledighet for t ex sjukdom, ska den
pensionsgrundnnde inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits.

Pensionsavgifter (§ 5)

BeställImeisen tir helt n)'
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrnndande inkomst som överstiger 7,5
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätls till en
pensions behållning.
Pensionsavgift intjänas från fOrsta kronan. Någon nedre åldersgräns lår
tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte.
För en förtroendevald som beviljas sjllk- eller aktivitetsersätlning och som inte har
innehaft uppdrag något helt kalenderår får pensionsmyndigheten fastställa den
pensionsgrundande inkomsten.
Dell pensionsgrundande inkomsten indexeras med prisbasbeloppet året fdre sjuk- eller
aktivitetsersättningstidpllnktell infaller.
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Nivån på pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns på
arbetsmarknaden.

Pensionsbehållning (§ 6)

Bestämmelsen är helt ny.
Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en
pensionsbehållning som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.
På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring.
Vad som nvses med IjänstepensionsRirsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med
tjänstepensioniftjrsälrring avses en pensionsförsäkring som hal' samband med tjänst
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig aff betala samtliga premierför.
Pensionsbehällningen innehåller ell obligatoriskt efterlevandeskydd vilket följer av §

11.
Pensionsbehållningen räknas upp årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
Detta gäller både före och efter utbetalning. Närmare om uppräkningen framgår av
bilagan till besttimmelsema (f.n. under utarbetning, kommer publiceras under
november månad).

Ansökan och utbetalning av avgiflsbestämd ålderspension (§

BJ

Utbetalning av avgiftsbestlimd ålderspension kan göms tidigast från den tidpunkt då
allmän pension kan utbetalas, vilket innebär en flexiblare utbetalning av
ålderspension. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestärnd ålderspension,
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att folja de eventuella ändringar
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd
ålderspension ulbetalas livsvarigt.
Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten tagit fram.

Sjukpension (§ 10)
För rätt till sjukpension gäller samma kmv som i PBF, d v s att avgången är en följd
av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för
fOrtroendevald lIled uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
Sjukpension beräknas på andra grunder än i PBF och PRF-KL. Sjukpensionen
motsvarar den månndsersälhling som utbetalas till anställda enligt AGS-KL.
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För en rurtroendevald som inte har innehaft uppdrag något helt kalenderår får
pensionsmyndigheten fastställa den pensionsgrundande inkomsten, enligt § 4, som ska
ligga till grund for beräkning av sjukpensionen.
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Efterlevandeskydd (§ 11)

Ii

Bestämmelsen är heltlV'.

I

Eterlevandeskyddet är obligatoriskt, fullmäktige kan besluta om det ska fiunas
möjlighet att välja bort det löre utbetalning.

I

På grund av de begränsningar som films enligt 57 kap. inkomstskattelagen kan
efterJevandeskyddet inte teoknas i en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med
tjänstepensionsförsäkring fi'amgår av 57 kap. 7 § IL. Med tjäl1stepensioni!lörsäkring

Ii

avses också ell pensioni!lörsäkring som - sedan en allställd dött - tecknats av
arbe/sgivaren/i/ljörmånjör den anställdes efterlevande och som orbe/sgivarell hal'
å/agi! sig all be/ala samtliga premierfol'.

I

Vid Iörtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions
behållningen ut til! i lörsta hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra
hand till barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo hänvisas till samboiagen.
Beloppets storlek bestäms av hu,' stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och
om den avgiftsbeslämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller
inte.

i
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FamiljeSkYdd (§ 12)

il

i

Bes/ämme/sen är helt ny.

I

Bestämmelser 0111 familjeskydd kommer alt utarbetas efter det att pågående
avtalsfOrhandlingar om AlCAP-KL avslutats. Kansliet har lörutsatt att
bcstämmelsel1la i stort set! kommer at! bli likalydande med familjeskydd i AKAP-KL.
Familjeskydd ska gälla lör fOrtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid.
Intill dess bestämmelser om familjesk'Ydd är utarbetade gäller bestämmelser om
efterlevandepension enligt PBF eller PRF-KL.

Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevande- och familjeskydd (§ 16)
För att få rätt till sjukpension efterlevande - och familjeskydd krävs en skriftlig
ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram.
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sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-04-07

§ 61 Bengt Sonessons testamente
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
huvudmalmen får inte äga fastigheter enligt regionförordningen, därför tvingas
Region Värmland avstå från arvet. Region Värmland har varit i kontakt med Torsby
kommun för att höra om kommunen Val' intresserad av att motta arvet.
Torsby kommun har nu fått klartecken till att kommunen godkänns som
testamentesmottagare, men det förutsätter att en stiftelse inrättas för att ansvara för
förvaltning av egendomen, Till denna stiftelse behöver tre ledamöter och en revisor
utses,

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 § 30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning får i uppdrag att utse h'e ledamöter och en revisor
till stiftelsen Sonessons minne,

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

§ 62 Policy för trottoarpratare, varuexponering
m.m. i Torsby kommun
Dnr KST 2014/37

Sammanfattning av ärendet
Tillgänglighetssamordnaren Gunilla Montan Halvardsson har haft i uppdrag att ta
fram en policy för trottoarpratare och annan varuexponering.
Bakgrund: "Den offentliga miljöns utformning har ett stort allmänt intresse. En
utemiljö ska både vara trevlig och inbjudande samtidigt som den ska vara användbar
och tillgänglig för alla. Det ska också vara säkert att vistas i den.
På kommunens gemensamma ytor som trottoarer och på cykel/gångbanor måste det
vara framkomligt för alla. Även om det används någon form av hjälpmedel för att
förflytta sig eller för att orientera sig ska det gå att förflytta sig utan att stöta på några
hinder. Därför är det viktigt att det möbleras rätt och på ett konsekvent sätt.
Vidare sägs i policyn bl.a.:
Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter: För att veta vad som gäller och vad
man får göra och inte göra på offentlig plats, finns lagar och föreskrifter. Denna policy
förtydligar ytterligare vilka specifika regler som gäller när näringsidkare önskar
placera ut fristående" över dags skyltar" s.k. trottoarpratare och/eller exponera varor
utanför sina butiker/verksamheter. Följande styrdokument reglerar och vägleder:
• Ordningslagen kap. 3
• Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Torsby kommun
• Policy för trottoarpratare och varuexponering m.m.
All skyltning och varuexponering på allmän platsmark kräver tillstånd dels från
kommun och dels från polisen. Varuexponering och trottoarpratare får endas placeras
ut:
• i direkt anslutning till affärslokalen
• endast under affärstid

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

Denna policy gäller även för blomarrangemang, ljuslyktor och liknande
säsongsbetonade dekorationer. Då det gäller ljuslyktors placering måste man ta hänsyn
till olycksrisk. "

Handlingar i ärendet
Policy för trottoarpratare, varuexponering m .m. i Torsby kommun
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2014-03-10 § 29

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Policy för trottoarpratare, varuexponering m.m. i Torsby kommun antas.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Dalum

2013-04-18

Förslag till policy för trottoarpratare,
varuexponering m.m. i Torsby kommun
Den offentliga miljöns utformning har ett stort allmänt inh'esse. En utemiljö ska både
vara trevlig och inbjudande samtidigt som den ska vara användbar och tillgänglig för
alla. Det ska också vara säkert att vistas i den.
På våra gemensamma ytor som trottoarer och på våra cykel/gångbanor måste det vara
framkomligt för alla. Även om man använder någon form av hjälpmedel för att
förflytta sig eller för att orientera sig ska man kunna förflytta sig utan att stöta på några
hinder. Därför är det viktigt att'vi möblerar rätt och på ett konsekvent sätt.

Med offentlig plats och miljö menas de platser och miljöer som är till för alla d.v.s. de är
allmänna. Det är Ordningslagen som gäller här. I komnumens lokala ordnings-föreskrifter står
det, vilka platser som kommunen jämställt med offentlig plats. Även här gäller då
Ordningslagen. Det är polisen som övervakar att dessa följs.

I

Med allmän platsmark menas all den mark som kommunen bestämmer över och som finns
planlagd som sådan. Det är de detaljplaner som kommunen upprättar enligt Plan- och
bygglagen, som reglerar hur denna mark får användas. Det är kommunen som har tillsyn och
som ger bygglov 111.111.

I

II

Allmän plats är en äldre benämning på offentlig plats. Den benämning som idag används är
offentlig plats. I bl. a. Plan- och bygglagen används dock fortfarande benämningen allmän
plats.

I
!

Den här policyn har tagits fram för att underlätta och vägleda när vi möblerar i den
offentliga miljön. Torsby kommun har tillsammans med lokala näringsidkare och
representanter från handikapprörelsen arbetat fram den.

ii

I

Riktlinjer

i

Ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter

I

För att veta vad som gäller och vad man får göra och inte göra på offentlig plats, fums
lagar och föreskrifter. Denna policy förtydligar ytterligare vilka specifika regler som

II
I

!

Gunilla Montån Halvardsson
tillgänglighetssamordnare
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560-161 62 direkt
0560-160 00 växel
0560-16025 fax

gunilla.halvardsson@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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gäller när näringsidkare önskar placera ut fristående"överdagsskyltar" s.k.
trottoarpratare och/eller exponera varor utanför sina butiker/verksamheter.
Följande styrdokument reglerar och vägleder:
o

Ordningslagen. kap 3

o

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Torsby kommun

o

Policy för trottoarpratare och varuexponering m.m

Allmänt gäller
All skyltning och varuexponering på allmän platsmark kräver tillstånd dels från
kommun och dels från polisen.
Vamexponering och trottoarpratare får endas placeras ut
o

i direkt anslutning till affärslokalen

o

endast under affärstid

Denna policy gäller även för blomarrangemang, ljuslyktor och liknande
säsongsbetonade dekorationer. Då det gäller ljuslyktors placering måste man ta hänsyn
till olycksrisk.

Placering för framkomlighet och säkerhet
Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter får inte påverkas negativt av
trottoarpratare, varustält blomarrangemang etc. Mått för fri passage mäts från
trottoarpratare (varuställ, blomarrangemang etc.) till och med kantsten, eller till stolpe,
träd eller annat föremål som inkräl<tar på den fria passagen. Föl' gångstråk krävs ett
fritt mått på minimum 2 m (Med undantag för kortare sträckor).

Trottoarpratare, varuexponering m.m.
• Föl' att fritt kunna passera krävs ett minimått på 2 m(med undantag föl' kortare
sträckor).
• Trottoarpratare, varuexponering m.m. ska placeras invid husvägg.
• Maximalt får disponeras högst 0,80 m ut från fasad eller motsvarande (staket, häck el
dyl. (se även Policy föl' uteserveringar i Torsby kommun ).
• Man ska klart kunna urskilja en rak linje med frimått och utan hinder.
• Under vinterhalvåret räknas fritt passagemått från snövalls innerkant.
• Nedanför ramp ska finnas en vändyta fri från hinder på minst 1,50 m x 1,50 m.
• Vid entredörr i markplan ska det vara fritt från hinder minst 0,70 m, vid
dörrhandtagets sida eller vid manöverdon till dörröppnare.
• Minst 0,50 m nedanför uppåtgående trappa (till entre) ska vara fritt från hinder.

2

• Minst 0,70 m ovanför nedåtgående trappa (till entre) ska det vara fritt från hinder .
• Invid räcken ska det vara fritt från skyltar och varuexponering m.m.
Undantaget kan annan lämplig placering tillåtas efter samråd med kommunen.

Marschaller och ljuslyktor
Marschaller får inte placeras ut.
För ljuslyktor gäller även följande placering:
o

ett säkerhetsavstånd på 0,30 m från tt·äfasad.

o

vid placering på vägg, att de inte utgör en olycksrisk (för t.ex. ögonskador).

Utformning
Trottoa rprataren
Trottoarpratare får ha en höjd av max 1,60 m.
Den ska vara av stabil rörkonstruktion och den får inte fälla ihop sig och ramla om
man går på den. Den ska vara försedd med en minst 10 cm hög sarg, helst en rund
metallfot. Trottoarprataren ska vara kontrastfärgad i svart eller annan färg med god
kontt'ast mot omgivande ytor (OAO NCS).
Rullande, snurrande eller tippande anordningar är inte acceptabla.

Varuexponering
Försäljningsbord, klädställningar och dyl. ska vara försedda med en 10 cm hög
avbärarskena eller sarg på alla sidor mot gångbanan så att personer med nedsatt syn
kan känna hindret. Avbärarskenan/sargen ska vara anpassad till bordets eller ställets
storlek.

Tillstånd
Tillstånd för att nyttja offentlig plats för trottoarpratare, varuexponering etc. söks hos
polisen. Ansökan går sedan vidare till kommunen på remiss (gäller bl.a. mark
upplåtelse). Om alla krav uppfylls ges tillstånd att skylta på anvisad plats.
Tillståndet kan dras in om man inte följer de anvisningar om placering och dyl. som
gäller.

Avgifter
För handläggning av tillståndet tar polisen ut en avgift. Avgiften ska betalas även om
du får avslag på din ansökan.

3

Övriga upplysningar
Tekniska avdelningen svarar på alla frågor och hjälper till med information, blanketter
och kontakter.
Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby
Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
Telefon: 0560 -16064
E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
Kommunens webbsida: www.torsby.se
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sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

§ 63 Skogsstrategi tör Torsby kommun
Dnr KST 2014/174

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Torsby konunun har under år 2013 tagit fram en Grön Skogsbruksplan och
anslutit sin skogsskötsel till skogsförvaltaren Skogssällskapets Förvaltnings ABFSC
certifiering.
Då en stor del av konununens skogsinnehav ligger i och i närheten av tätorter och
därför används som rekreations- och fritidsOlm'åde, har ett arbete med att identifiera
vilka intressegrupper för socialt användande av olika markområden som finns i
konununen. Dessa sociala värden har sedan använts av skogsförvaltaren för att i ett
beräkningsverktyg kallat Heureka beräkna de skogsskötselkonsekvenser som blir
följden av ett ökat hänsynstagande i och i närheten av tätorterna.
Ärende: Den av Skogssällskapet Förvaltnings AB framtagna Skogsstrategi för Torsby
konunun medför ett ökat hänsynstagande till sociala värden vid förvaltning av
tätortsnära skog. Med en avkastningskalkylränta på 2,5 % sänks nuvärdet (kr/ha) från
34843 till 33 275. Det är en minskning med 4,5 % jämfört med traditionell
skogsförvaltning.

Handlingar i ärendet
Skogsstrategi för Torsby konunun
Konununstyrelsens samhällsutskott 2014-03-10 § 34

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Skogsstrategi för Torsby konunun antas.

Beslutet skickas till
Konununfullmäktige
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

§ 64 Fastighetsförsäljning - Flatåsen 3:47
Dnr KST 2013/358

Sammanfattning av ärendet
Rubricerad fastighet har varit till salu sedan sommaren år 2013. Den anlitade mäklaren
har fått ett konkret anbud på 275000 kr. Försäljningspriset är 295000 kr. Efter det att
försäljningspriset hade fastställts har det kommit till kommunens kännedom att taket
på fastigheten behöver renoveras till en kostnad av cirka 50000 kr.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2014-02-10 att anta budet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2014-02-10 § 25

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastigheten Flatåsen 3:47 - Flatåsen 1-4 säljs till Daniel Björklund, Mathias Forsberg
och Klas-Peter Axelsson till ett pris av 275 000 kronor.
2. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning betalas av köparen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Jan Esping
Hilary Högfeldt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

§ 65 Fastighetsförsäljning Bergsäng
1.130/1:127
Dnr KST 20131569

Sammanfattning av ärendet
Per-Erik Syversen, Brovägen 7 68593 Torsby, har ansökt om att få köpa del av
angränsande fastighet Torsby Bergsäng 1:130 (1:127) som ägs av Torsby kommun.
Per-Erik Syversen äger fastigheten Torsby Bergsäng 1:41 och då tre av de fyra
byggnader som ägs av Syversen är helt eller delvis belägna på kommunens fastighet
har Syversen ansökt om att få köpa del av fastigheten. Detaljplan saknas för
fastigheten. Dock ligger den inom fastställd fördjupad översiktsplan. Fastigheten ligger
inom sh"andskyddat område.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-09-16 § 141

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Del av fastigheten Torsby Bergsäng 1:127 säljs till Per-Erik Syversen till ett pris av
193 500 kronor.
2. Tomtyta och förslag till ny fastighetsbildning fastställs efter samråd med
Lanh"näteriet.
3. Koshlader för fastighetsbildning och lagfart betalas av köparen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Jan Esping
Hilary Högfeldt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

§ 66 Ändring av avgifter för
bredbandsanslutning
Dnr KST 2012/332

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelen fattade 2013-02-04 beslut om en kommunal avgift för att ansluta sig
till kommunens samverkansavtal med Telia Operator Business. Avgiften var avsedd
som solidariskt stöd till finansieringen av stamfiberutbyggnaden i Torsby kommun.
Förutsättningarna för att ta ut avgiften har nu ändrats:
•

Kostnaderna för bredbandsanslutningen har blivit dyrare än vad som först
antogs, både för villor i samhället och för många fiberförenigar, det kan
innebära att om kommunen dessutom lägger på sin avgift kan
anslutningsgraden bli så låg att en utbyggnad av fiber i Torsby tätort och på
landsbygden inte blir av.

•

Eftersom utbyggnaden av fiber är av stor vikt för företag och hushåll i Torsby
kommun vill kommunen underlätta genom att minska kostnaderna.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Peter Lannge 2014-03-19

Kommunstyrelsens beslut
Tidigare avgiftsbeslut som togs i kommunstyrelsen 2013-02-04 § 27 upphävs så att inga
kommunala avgifter för bredbandsanslutningar tas ut varken i tätorten eller på
landsbygden.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Peter Lannge
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

§ 67 Angående beslut om tillstyrkande för
vindkraftsetablering vid Stöllsäterberget
Dnr KST 2012/510

Sammanfattning av ärendet
WPD Scandinavia har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att uppföra och
driva en gruppstation för vindkraft, med högst 15 vindkraftverk överstigande 150
meter, med tillhörande fundament, vägar och annan nödvändig anläggning.
Ärendet handläggs av Länsstyrelsen i Dalarna län.
Enligt 16 kap. 4§ miljöbalken får prövningsmyndigheten endast ge tillstånd enligt
miljöbalken till en anläggning för vindkraft om den kommun där anläggningen avses
uppföras har tillstyrkt detta. I detta fall behöver Torsby kommun och Malung-Sälens
kommun tillstyrka ansökan för att tillstånd enligt miljöbalken ska kunna ges.
Etableringen tillståndsprövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Inom ramen
för denna prövning ska verksamhetsutövaren redogöra för förväntad miljöpåverkan i
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) . Att kommunen tillstyrker lokaliseringen aven
etablering i samrådsfas motsätter inte att kommunen avger ett yth'ande avseende
etableringens utformning och bedömda påverkan på människa och miljö i samband
med remissvar till länsstyrelsen.
WPD anhåller därför om Torsby korrununs beslut om tillstyrkande/avstyrkande för
den ansökta anläggningen.
2014-03-03 beslutade kommunstyrelsen om tillstyrkande för vindkraftverk vid
Stöllsäterberget. Kommunstyrelsen har inte delegation på att fatta ett sådant beslut,
varför beslutet föreslås upphävas.
Ett beslut om tillstyrkande ska ges av kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-03-03 § 48
Tjänsteskrivelse av Jon Wiggh 2014-03-31

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Beslut från kommunstyrelsen 2014-03-03 § 48 upphävs.
2. Etablering av vindkraftparken vid Stöllsäterberget tillstyrks.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Jon Wiggh

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

§ 68 Övrig information och frågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
1. Nordvärmlands FF spelar i Division 2, Norra Götaland, och det medför krav på
läktarstandard från Svenska Fotbollsförbundet. Föreningen har inköpt 200 stolar och
behöver nu uppföra en ny läktare. Föreningen har införskaffat virke för läktarbygget,
men behöver hjälp med konstruktion(ritning) och arbetskraft för att uppföra läktaren.
Ritning och prisuppgift presenteras vid kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-04-14.
2. Thomas S*mdorff informerar också om att det finns en intressent till lokalen i
Mejeristen.
3. Ann-Katrin Järåsen informerar om Torsby vandrarhem som tillfälligt kommer att bli
boende för migranter.
4. Ann-Katrin Järåsen informerar även om en inbjudan till studieresa för kultur och
fritidssektom i Värmland.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

§ 69 Meddelanden
Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2014-02-11
- 2014-03-05.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2014-03-05.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-04-07

§ 70 Redovisning av delegeringsbeslut 2014
Dnr KST 2014/46

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. 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 2014-04-07.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

