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§ 93 Information om flyktingmottagande i
Torsby kommun
Dnr KST 2014/469

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadschef Gösta Kihlgren informerar om flyktingmottagandet i Torsby
kommun. Kommunen ansvarar för att det ska finnas 35 platser tillgängliga. Hittills i år
har kommunen tagit emot 25 flyktingar, varav 18 varit kvotflyktingar, 4 varit
ensamkommande flyktingbarn och 3 från andra kommuner.
De flesta flyktingar kommer från Syrien, Kongo och Eritrea. Vidare informerar Gösta
om asylboendena i Värnäs och Svenneby som fungerar väldigt bra. Länsstyrelsen har
ansökt om ytterligare 40 platser i Svenneby respektive Värnäs.
Kommunen ansvarar för skola, barnomsorg samt SFI (svenska för invandrare) för
flyktingarna, landstinget ombesöljer sjukvården.
Gösta förklarar att det finns ett behov av ett yrkesinriktat komvux samt om samarbetet
som bedrivs med Arbetsförmedlingen. Han tipsar även om länkar från UNHCR:s
hemsida, bl.a.:
(https:Uwww.youtube.com/watch?v=wQfQlrAim2k&list=UU2ZDAoIMGP3m9tAgnni
NEYw)
Ledamöterna i kommunstyrelsen enas om att det vore bra med en information i
tidningen Torsby NU om flyktingmottagandet i Torsby kommun.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Gösta Kihlgren ges i uppdrag att skriva en artikel till tidningen Torsby NU om
flyktingmottagandet i Torsby kommun.

Beslutet skickas till
Gösta Kihlgren

Justerarens signatur

Utd ragsbestyrka nde
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§ 95 Delårsbokslut
Dnr KST 2014/159

Sammanfattning av ärendet
Nämnder och korrununstyrelsen har stämt av sina verksamheter i samband med
delårsuppföljning per 2014-04-30. En prognos har lämnats över hur verksamheterna
kommer att klara tilldelad budget för innevarande år.
Resultatet för rapportperioden uppgår till-6 mkr vilket är 4 mkr bättre än
periodbudget.
De största avvikelserna redovisas av barn- och utbildningsnämnden som avviker
negativt med drygt 700 tkr. Underskotten återfinns främst inom grundskolan och
fritidsverksamheten. Nämnden prognostiserar för helåret ett underskott på 3 mkr.
Kommunstyrelsen redovisar sammantaget för perioden ett plus på 5 mkr mot
periodbudget. Några avdelningar redovisar några mindre underskott för perioden. De
största överskotten återfinns på IT-avdelningen som har ett plusresultat för perioden
på 1,4 mkr. Detta beror på att budgeterade medel för bredband ännu inte använts. HR
avdelningen redovisar ett plusresultat på 3 mkr för perioden som beror på att avsatta
medel för ev-projekt ej har använts.
Tekniska avdelningen visar för perioden ett underskott på drygt 200 tkr, men för
helåret prognostiseras ett underskott på 2,6 mkr.
Fastighetsförsäljning har flera försäljningar under året och har prognostiserat ett
överskott på närmare 500 tkr.
Enligt prognos spås skatteavräkningen utfalla i stort sett i nivå med budget. En mindre
negativ avräkning prognostiseras på 120 tkr i år. Prognosen för stats- och
u~ämningsbidrag spås ge ett överskott på 900 tkr mot budget.
Under sammanträdet diskuteras framförallt tekniska avdelningens- och Barn- och
u tbildningsnämndens underskott.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Delårsu ppföljning 2014-04-30
Finansrapport 2014-04-30

Kommunstyrelsens beslut
1. För tekniska avdelningen och Barn- och utbildningsnämnden vill kommunstyrelsen
att respektive avdelning/nämnd inkommer med en redogörelse för tilltänkta åtgärder i
och med det underskott som prognosen pekar på.
2. Tekniska avdelningen och Barn- och utbildningsnämnden förväntas presentera
åtgärderna vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-10.
3. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsuppföljning per 2014-04-30 för Torsby kommun lämnas till kommunfullmäktige
för kännedom.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige
Tekniska avdelningen
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95 Uppföljande granskning, intern kontroll
avseende kommunens fordon
Dnr KST 2014/316

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har den 9 april 2014 fått en begäran från Deloitte om en uppföljande
granskning utifrån KPMG:s rapport daterad den 12 december 2008.
Då Deloitte under 2013 gjorde en granskande uppföljning för hela kommunen utifrån
KPMG rapporten daterad den 12 december 2008 tolkar vi att en uppföljning redan har
genomförts.
Granskningsrapport från Deloitte är sammanställd i augusti 2013 och
kommunrevisorernas rapport är daterad 27 augusti 2013.
Svar har lämnats på sistnämnda rapport om de åtgärdsförslag som tagits fram (se
bifogat svar). Arbete med att förbättra rutiner fortsätter dock löpande. Dessutom har
ekonomiavdelningen startat en utredning för att se över bilhanteringen för hela
kommunen på uppdrag av kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Inger Thörngren
Tidigare beslut i ärendet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovanstående svar angående uppföljande
granskning, avseende den interna konh·ollen av kommunens fordon.

Beslutet skickas till
Inger Thörngren
Kommunfullmäktige
Deloitte

Justerarens signatur

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

Sammanfattning av ärendet
Deloitte AB har på uppdrag av !<ollununens revisorer genomfört en granskning av
kOllummens hantering av personbilar (inidusive bussar) samt förekomsten av
kÖljournaler.
I rapporten sägs bl.a.:
1. Leasingbilsadministratärens syfte bör ses över.
2. Bättre samordning mellan fordonens nytijandegrad och förvaltningarna efterlyses.
3. Det har blivit bättre l<valitet på körjournalerna hos de förvaltningar som tidigare inte
uppfyllde kraven.
4. Inom främst Stjerneskolan måste förJJättringar ske, med översyn från
förvaltningsledningen.
5. Vi ser mycket positivt på den interna kontroll som ekonomiavdelningen utför. Vad
gäller kommunens leasingbilar har den främst omfattat kÖljournaler. Inom området
effektiv administration och tydligt ansvar ser vi möjligheter att utöka den interna
kontrollen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått in svar på revisionsrapporten från
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, vilka läggs som bilaga till
paragrafen.

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

Torsby kommun

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-12-02

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom
Thomas Sljerndorff
Angela Birnstein
Kommunrevisorerna Kjell-Erik Mattsson och Ola Jansson
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§ 112 Deloitte AB har genomfört en granskning
av kommunens hantering av personbilar samt
förekomsten av körjournaler
Dnr sac 2013/335

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

Handlingar i ärendet
Socialnämndens arbetstltskott2013-10-08, § 162.

Socialnämndens beslut
Socialnärrmden beslutar att lfunna ovanstående som svar till revisorema.

Beslutet expedieras till
DeloitteAB
Kommunrevisorerna
Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet
Deloitte AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
kommunens hantering av personbilar (inklusive bussar) samt förekomsten av
kärjournaler.

1

I

!

I
!t

Följande sammanfattande synpunkter och rekommendationer lämnas i rapporten:
". Revisorerna föreslår att ljänsterna som kommunens avtalade leasingbilsadministratöl'
levererar ses över i syfte att de överensstämmer med kommunens behov.

* Från intervjuer har framkommit att en bättre samordning avseende fordonens
nytgandegrad mellan och inom de olika förvaltningarna bör ses över. I kommunens
regelverk har också uttryckts vikten av samordning för optimalt bilutnyttjande.
(

* Utifrån nu genomförd granskning kan konstateras att på flera punkter har
förbättringar skett i jämförelse med tidigare granskning på området. Bland annat har
kvaliten på körjournalerna förbättrats hos de förvaltningar som tidigare inte uppfyllde
kraven.
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främst Stjerneskolan ser revisorerna dock att förbättringar måste ske och att en
översyn görs av förvaltningsledningen.

!

Revisorerna ser m.ycket positivt på den intema kontroll som ekonomiavdelningen
utför. Vad gäller kommunens leasingbilar har den främst omfattat körjouxnaler. Inom
området effektiv administration och tydligt ansvar ser revisorerna möjligheter att
utöka den interna kontrollen.
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Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLL
2013-10-23

l
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§ 76 Revisionsrapport efter genomförd granskning av kommunens hantering av
personbilar Gnld. bussar) samt förekomsten av körjoumaIer

I

(
S~erneskolans

rektor Ronnie Pahnquist hal' åtgärdat skolans brister i hanteringen aV
körjournaler, se bilaga till protokollet.

l'

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner hanteringen av ärendet och översänder bilaga tilll<ommunens
revisorer.

Beslutet skickas

till

Kommunens revisorer
Reldor Ronnie Palmquist

I
I Ii
I

~

f

,l

I
I
i

(

t
r

II

I
f

J"","","",",g~~~

Uldragsbestyrkande
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Dalum

2013-10-15

Stjernsskolan

I
I
I

Till
Alla anställda på Stjemeskolan

I

I
I

Information om riktlinjer och tillämpning av
regler vid användning av tjänstebilar.

(

!

En revision och granskning har genomförts av kommunens hantering av personbilar
(inklusive bussar) samt förekomsten av körjournalel'. Granskningen omfattar fyra
huvudområden där all personal som någon gång använder tjänstebilar (personbilar
och bussar) framförallt berärs av två områden.

I

l
II

Dessa områden är:

Att grrmska jörekomstm av uppfa/jl1ing och interll kontroll. Granskningen har genomförts
genom att ta del av uppföljning såsom nyttjandegrad, tanl<ning, hantering i
redovisning (inköp, leasing mm)

!

Att gl'nltskn ntt köljoumnlel' nlwänds på ett tillfredsstiillrl11i1e satt. Granskningen har
genomförts genom stickprov av kÖljoumaler för de olika förvaltningarna.

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

I
,

L Leasingbilsinstruktion

!

2. Regler för tjänsteresor med leasingbil

(

l

I styrdokumentet "Leasinbilsinstl1lktion" finns bland annat angivet under föraransvar
aU:
Körjournal över all tjänsteköming skall föras.

I

Det är en skyldighet för den anställde att föra körjournal, förvaring av
körjournalen ska ske i avsedd pärm i bilen.
Privat användning av leasingbilen är under inga omständigheter tillåtet.

!

Leasingbilen ska ställas upp vid kontoret eller annan anvisad plats under semester,
sjukdom och vid annan frånvaro från arbetet

Ronnie Palmquisl

reklor
Bcsökslldrass

Fabriksgalan 3, Torsby

Torsby kommUn
BO. SljernBskolan
S8S 60 Torsby

0560-16302 direkt

ronnl~_palmqulst@!orsby.sB

070-331 6237 mobil

sljerneskolan@adu.torsby.se
bun@torsby.se
wWVI.lorsby.se/sljernesKolan

0560-16000 växel

0560-16326 fax

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

"På Stjemeskolall har körjollmaler för bussar och personbilar granskats.
Såväl för bussar som för pe1'soltbilar bör attgivrmde av resvägeu tydliggöms i
körjoumalell. Även vad gäller uppgift om syftet med resalt ser vi brister i vissa
avsee1tdell.
För bussar kan vi 1totera att brister fin1ts vad gäller IIppgifter om mätarställlting såväl
vad giiller avsakttad aV I1tätarstiillni1tg som att övere1/sstii11t11telse inte fiwts mellan
miitarställttings sIttt och nästa kömings start.

(

Uppgift 011/ antal körda km saknas nästan get/omgående för såväl perso1tbilar som
bussar. För 1tågott buss har vi också noterat att antalet km är orimligt i förhållande
tllluppgiven resviig.
Avseeltde ttppgiftel' 0111 tmtknhtg oelt belopp ser vi brister för saväl personbilar som för
blIssal' inltebäraude att tm/klevittoit sakl/as i körjollntalen samt att någon av
llppgiftema "tmtkM liter" eller "belopp" saklt1ls.
Avseende bussarna katt sammantaget kal/stateras att orduingm i leörjollf/talema inte
är på el1 acceptable 1t1vå. Vi ser här ett behov av e1t koutroll och översylt från
förvaltni1tgsledn1ttgett.(/

Atgärder
All personal på Stjerneskolan sätter sig in i gällande styrdokument. (Se ovan)
All personal på Stjerneskolan följer de regler och policys som gäller för användandet
av tjänstebilar.
I samråd med fÖl'valtningsledningen kommer Stjemeskolans internkontroll avseende
tjänstebilar att ses över.
('

Ronnie Palmquist
rektor
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Dalum

2013-11-25
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Revisorernas granskning av kommunens
hantering av personbilar

l

I

Vi har tagit del av revisorernas rapport och tackar för de framkomna synpunkter och
rekommendationerna. Reden vid dagens datum har en del förändringar skett, bland
annat håller tekniska avdelningen på att testa elektroniska körjoumaler. Dessutom
pågår en diskussion med vår egen arbetsmarknadsavdelning om att tillhandahålla
service till våra bilar . Även övriga framförda tankar och ideer kommer vi att utvärdera
och ta hänsyn till i vårt framtida arbete.

I

Bmu- och utbildningsnämnden och socialnämnden hal' var för sig svarat och redovisat
i nämnden, protokollen bifogas.
På uppdrag

Angela Bimstein
Ekonomichef

Angela Birnstein
ekonomichef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
2. Ekonomiavdelningen
685 80 Torsby

0560-160 28 direkt
070-697 94 54 mobil
0560-160 00 växel
0560-16035 fax

angela.birnsein@torsby.se
ekonomiavdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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§ 96 Uppföljande granskning, rutiner för
mervärdesskatt och särskild ersättning
Dnr KST 2014/314

Sammanfattning av ärendet
KPMG genomförde i mars 2009 en granskning av kommunens rutiner för
mervärdeskatt och särskild ersättning. I deras svar påtalade man vissa brister. Bland
annat visade granskningen att kommunens rutin för handläggning av
momsdeklarationer inom Ludvikasystemet i vissa delar är bristfällig och det
rekommenderas att kommunen skulle göra en genomgång av 2008-års redovisningar
och underlag, för att säkerställa att samtliga och endast ersättningsberättigade
kostnader medtagits.
Sedan rapporten lämnats till kommunstyrelsen har man fortsatt att arbeta med att
säkra rutiner kring mervärdeskatthanteringen. Bland annat har kommunen tagit fram
en "Momslathund" efter granskningen (se bilaga, "Momshantering Torsby kommun"
och "Särskild momskompensation") Torsby kommun har dessutom anlitat en extern
operatör (Refero) som gått igenom tre års redovisning för att göra eventuella rättelser i
kommunens momsdeklarationer. Analysen och jämförelsestatistiken från Refero
visade dock att processer och rutiner kring moms och betalningshanteringen fungerar
väl. I rapporten finns också rekommendationer och tips till Torsby kommun, som
kommunen omsätter löpande.
När det gäller Ludvikamomsen har Torsby kommun centraliserat framtagande av
underlag och redovisning till ekonomiavdelningen (förut var det ute på
förvaltningarna som rapporterna togs fram). Detta gör att kvaliteten har förbättrats.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Dessutom har följande åtgärdar vidtagits:
•

"Momslathund" har tagits fram (se bilaga, 2 dokument)

•

Leasingbils fakturor är förkonterade i systemet för att underlätta arbetet och
för att undvika fel

•

Moms inom kostmoms kontrolleras särskild av ekonomiavdelningen med
jämna mellanrum

•

Regelbundna utbildningar i momsfrågor genomförs med olika grupper

•

"Omklassade" fastigheter har uppdaterats för olika momssatser

•

Internkontroll bevakar särskilt manuella utbetalningar

•

Ekonomiavdelning dubbelkollar all moms för utgående fakturor

•

Refero kommer var tredje år för att göra en slutlig granskning (genomgång är
gjort för 2006-2008 och 2009-2011)

•

En "lathund" gällande momshanteringen för Eurocardräkningar ligger på
intranätet

•

Särskilda mail skickas vid relevanta tillfällen med information (t ex vid jul med
information om vad man ska beakta på vid kontering av fakhuor för julbord
och julgåvor)

Eftersom en stor del av administrationen är decentraliserat krävs det att kommunen
hela tiden fortsätter med arbetet att informera och utbilda ansvariga personer samt att
alltid jobba med kvalitetförbättringsåtgärder.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 73

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovanstående svar på revisionsrapport avseende
uppföljande granskning av rutiner för mervärdesskatt och särskild ersättning.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Deloitte
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur
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Datum

2014-06-06

Svar till revisorerna - Uppföljande granskning
av rutiner för mervärdeskatt och särskild
ersättning
KPMG genomförde i mars 2009 en granskning av kommunens rutiner för
mervärdeskatt och särskild ersättning. I deras svar påtalade man vissa brister. Bland
annat visade granskningen att kommunens rutin för handläggning av
momsdeklarationer inom Ludvikasystemet i vissa delar är bristfällig och det
rekommenderas att kommunen skulle göra en genomgång av 2008-års redovisningar
och underlag, för att säkerställa att samtliga och endast ersättningsberättigade
kostnader medtagits.
Sedan rapporten lämnats till KS har vi på fortsatt att arbeta med att säkra rutiner kring
mervärdeskatthanteringen. Bland annat har vi tagit fram en "Momslathund" efter
granskningen (se bilaga, "Momshantering Torsby kommun" och "Särskild
momskompensation") Vi har dessutom anlitat en extern operatör (Refero) som gått
igenom tre års redovisning för att göra eventuella rättelser i våra momsdeklarationer.
Analysen och jämförelsestatistiken från Refero visade dock att processer och rutiner
kring moms och betalningshanteringen fungerar väl. Man lämnade också några
rekommendationer och tips till oss, som vi omsätter löpande.
När det gäller Ludvikamomsen, har vi centraliserat framtagande av underlag och
redovisningen till ekonomiavdelningen (förut var det ute på förvaltningar rapporterna
togs fram). Detta gör att kvaliteten har förbättrats.
Dessutom har följande åtgärdar vidtagits:
• "Momslathund" har tagits fram (se bilaga, 2 dokument)
• Leasingbils fakturor är förkonterade i systemet för att underlätta arbetet och
för att undvika fel
• Moms inom kostmoms kontrolleras särskild av ekonomiavdelningen med
jämna mellanrum
• Regelbundna utbildningar i momsfrågor genomförs med olika grupper
• "Omklasserade" fastigheter har uppdaterats för olika momssatser
• Internkontroll bevakar särskild manuella utbetalningar

Angela Birnstein
ekonomichef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
2. Ekonomiavdelningen
68580 Torsby

0560-160 28 direkt
070-697 94 54 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 35 fax

angela.birnsein@torsby.se
ekonomiavdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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•
•
•
•

Ekonomiavdelning dubbelkollar all moms för utgående fakturor
Refero kommer var tredje år för att göra en slutlig granskning (genomgång är
gjort för 2006-2008 och 2009-2011)
En "lathund" gällande momshanteringen för Eurocardräkningar ligger på
intranätet
Särskilda mail skickas vid relevanta tillfällen med information (t ex vid jul med
information om vad man ska beakta på vid kontering av fakturor för julbord
och julgåvor)

Eftersom en stor del av administrationen är decentraliserat krävs det att vi alltid
fortsätter med vårt arbete att informera och utbilda ansvariga personer samt att vi
alltid jobbar med kvalitetförbättringsåtgärder.
Angela Birnstein
Ekonomichef

2

Momshantering Torsby kommun
UTGAENDE MOMS tillkommer vid försäljning av varor och tjänster
Mervärdeskatt
Generell momssats:
Livsmedel/turism:
Kultur/dagstidningar:

Påläggsprocent
25 procent
12 procent
6 procent

Skattesats inklusivemoms
20 procent
10Jl procent
5,66 procent

Om ett pris anges exklusive moms ska man alltså lägga på påläggsprocenten. Exempel: En
livsmedelsvara kostar 100 kronor exklusive moms. Momskostnaden blir då 100 * 0,12 = 12
kronor. Priset inklusive moms blir då 100 + 12= 112 kronor. (Snabbväg 100 * 1,12 = 112)
Om ett pris anges inklusive moms och man vill få fram momskostnaden på priset så ska
man använda skattesats inklusive moms. Exempel: Priset på ett livsmedel är 112 kronor
inklusive moms. Momsen är då 112 * 0,1071 = 12 kronor och priset exklusive moms är
112-12 = 100 kronor. (Snabbväg 112*0,8929=100 kronor).

Vad är momspliktigt och vad är icke momspliktigt?
Interna transaktioner inom kommunen är momsfria. Det måste alltså finnas två stycken
parter för att moms ska dras. Avgifter, bidrag och ersättningar utan motprestation utgör
inte omsättning och är därför också momsfria. Exempel är: skadestånd, böter,
felparkeringsavgifter, kontrollavgift parkering, ersättning för förstörd eller förlorad
egendom (biblioteksböcker, krossad glasruta mm), avgift för felaktigt larm och offentliga
bidrag utan krav på direkt affärsmässig motprestation. Förutom kravet på två parter och
att det ska vara en motprestation för att moms ska dras så finns det många momsfria
områden.

Myndighetsutövning
Avgifter för myndighetsutövning är normalt momsfria.
Exempel på icke momspliktigverksamhet
Byggnadslov
Lotteriverksamhet
Serveringstillstånd
Hälso- och Miljötillsyn
Brandtillsyn
Bevis och protokoll för myndighetsutövning

Ekonomiavdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
2. Ekonomiavdelningen
68580 Torsby

Exempel på Momspliktig verksamhet
Förstöring av avfall/föroreningar
Avloppsrensning
Sotning
Gatumarksparkeringar

0560-160 29 exp
0560-160 35 fax

ekonomiavdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Fastighetsområden
Ex på icke momspliktigverksamhet
Försäljning av fastighet
Uthyrning av hyres- och bostadsrätt
Uthyrning av industri-, kontors-, lager- och
butikslokaler
Uthyrning av sammanträdesrum, klassrum
och aulor
Långtidsuthyrning av idrottslokaler
Trottoar, tomtmark och gatumark
Uthyrning av hel campinganläggning
Hyra av mark (ex torgplatser)
Konferensanläggning och festlokal

Ex på Momspliktig verksamhet
Uthyrning av Jordbruk
Uthyrning av Campingplats/Stuga
Uthyrning av Flygplats och
Terminalanläggning
Uthyrning av Hotellrum
Uthyrning av Parkeringsplats
Uthyrning av Reklamutrymme
Uthyrning av Väg/bro/tunnel

Sjukvård
Huvudregeln är att alla avgifter för sjukvårds~änster är momsfria så länge sjukvården
utförs på ett särskilt ställe eller av någon med särskild legitimation och att sjukvården ges
direkt till vårdtagaren från vårdgivaren. I sjukvård ingår tandvård, försäljning av
läkemedel och avgifter för social omsorg. Undantag är friskvård, skönhetsvård, fotvård
(om det inte är medicinskt betvingat), föreläsningar inom sjukvårdområdet och
matserveringar i servicehus.

Utbildning
För utbildnings~änster är huvudregeln att det är momsfritt.
Ex på Momspliktig verksamhet
Ex på Icke momspliktigverksamhet
Körskoleutbildning utanför skolans regi
Grund-, g~mnasie- och Y!l<esskola
Universitet och Högskola
Flygutbildning
Högskoleutbildning utan offentligt tillsyn
Privat- och Friskola under offentlig tillsYIl
Särskola och Specialskola
Personalutbildning
Informations~änster
(föreläsningar,
Komvux
konferenser mm)
Utbildning i samband med varuförsäljning
Fristående skolor
Utbildningssamordnare med rätt att utfärda Brevkurser vid självstudier
visa examina

Kulturområdet
Ex på Icke momspliktigverksamhet
Bibliotek
Kö- och Beställningsavgifter
Dröjsmålsavgifter
Lånekortsavgifter
Årsavgifter
A v~fter för ut~rning av cd, dvd och video
Försäljning av gamla böcker
Ersättning för förlorade och förstörda böcker
Museum
Entreavgifter
Guidning~avgifter

Uthyrning av utställningsföremål till andra
museum

Ex på Momspliktig verksamhet
Bibliotek
Föredragsavgifter
Kopiering

Museum
Bokförsäljning och annan försäljning
Servering
Garderobs- och skåpavgifter
Avgifter för värderings intyg

Sport och Idrott
Avgifter för att själv utöva sport är momsfria om sportverksamheten bedrivs av
kommunen eller aven helt ideell förening. Exempel på avgifter för utövande av sport är:
planhyra för racketsporter, avgift för simhall och hyra av fotbollsplan. Momsfriheten
omfattar även uthyrning av redskap. Försäljning av redskap, tillbehör och servering är
momspliktig. Även särskild ersättning för solarium är momspliktig. Till sport räknas dock
exempelvis inte go-cart och äventyrsbad. Finns både simhall och äventyrsbad i ett, så ska
inträdesavgiften fördelas.

Försäkringar
Premier för försäkringstjänster är momsfria. Dock är tekniska undersökningar,
värderingsuppdrag och skadereglering utförda av företag på uppdrag av försäkringsbolag
momspliktiga.

RadiofTv-licens
Radio och tv-licens är momsfri. Kabel-tv mm är momspliktigt.

INGAENDE MOMS tillkommer vid inköp av varor och tjänster

Ludvikamoms (kommunkontosystemet) kontra affärsmoms
Momsmässigt består en svensk kommun av två stycken momsben, Ludvikamoms och
affärsmoms. När det kommer i faktura till kommunen ska den som konterar ställa sig
frågan till vilket momsben fakturan hör. Avser fakturan skattepliktig verksamhet ska den
konteras som affärsrnoms och avser fakturan icke skattepliktig verksamhet ska den
konteras som Ludvikamoms. I en kommun är den huvudsakliga delen Ludvikamoms.
Ludvikamoms

Genom kommunkontosystemet kompenseras kommuner för ingående moms i icke
momspliktig verksamhet. Kommunen får tillbaka ett belopp som motsvarar den moms som
är betalt till leverantörer för inköp till icke momspliktig verksamhet. Därför är det väldigt
viktigt att kontera rätt moms!! Anledningen till detta system är för att kommuner inte ska ha
konkurrensfördel för att utföra uppdrag själva istället för att upphandla ~änsterna externt.
Genom kommunsystemet kompenseras kommuner också med viss procent vid:
• Upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och
utbildning.
• Bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning.
• Hyra av lokal för särskilt boende.
Affärsmässigmoms

Till affärsmässig moms hör den kommunala verksamhet som är momsskyldig. Exempelvis:
• Försäljning av vatten
• Sophämtning
• Fjärrvärme, gas, elektricitet
• Parkeringsverksamhet
• Avloppsrensning
• Busstransporter
I huvudsak är det tekniska som är momsskyldiga, men även kopiering, matserveringar och
cafeterior, förmedling av rum är momspliktiga verksamheter.

Inköp som berör båda Ludvika- och affärsmässigmoms
Vid inköp av varor och ~änster som används både inom skattepliktig verksamhet och icke
skattepliktig verksamhet så ska momsen delas upp. Uppdelningen sker genom att
uppskatta var varan eller ~änsten kommer användas mest. Exempel: Kommunen köper in
en kopieringsmaskin som används dels för att kopiera fakturor till vatten och avlopp
(skattepliktig verksamhet) och dels för att kopiera skrivningar för skolan (icke skattepliktig
verksamhet). Momsen fördelas då mellan både Ludvikamoms och affärsmässigmoms, hur
stor uppdelningen blir beror helt på uppskattningen av vem som kopierar mest.

Avdrags- och återbetalningsförbud
Det finns generella avdragsförbud och avdragsbegränsningar som gäller för ALLA
momsskyldiga verksamheter. För icke momsskyldiga verksamheter finns motsvarande
återbetalningsförbud och begränsningar. Fyra av dessa förbud och begränsningar finns
nedan.

A

Investering i personbilar
Vid köp av personbil och motorcykel så får inga momsavdrag göras alls. (En personbil får
väga max 3500 kg för att klassas som personbil). Om kommunen sedan säljer personbilen
eller motorcykeln så är den försäljningen momsfri eftersom inga avdrag fick göras vid
inköpet.

Ägda bostäder för extern uthyrning
Momsavdrag får inte ske vid extern uthyrning av bostäder. Uthyrning av stadigvarande
bostad är nämligen alltid momsfri.

Leasing bilar
Vid hyra av personbil eller motorcykel medges ersättning på 50 procent av momsen. Ex: En
leasingbil som används i hemtjänsten ersätts med 50 procent från Ludvika, de övriga 50
procenten blir en kostnad.

Representation
Extern representation: Riktar sig mot affärskontakter av olika slag. Även invigning och
jubileum kan räknas hit. För att få göra avdrag måste notering om deltagares namn, yrke,
funktion, företag och syftet med representationen finnas. Detta är formella förutsättningar
för avdrag av ingående moms.
Intern representation: Riktar sig mot egna anställda. De vanligaste exemplen på intern
representation är personalfester, informationsmöten, styrelse och revisionssammanträden,
bolagsstämmor samt personalgåvor. Deltagare och syfte med representationen måste
uppges. Observera att interna kurser och konferenser med "normal mat" INTE är intern
representation. Detta är istället allmänna omkostnader och någon avdragsbegränsning för
ingående moms finns inte. Påkostade måltider kan däremot utgöra intern representation.

Avdragsgilla belopp för extern och intern representation är:
Frukost: Momsen på en kostnad för max 60 kronor = 7,20 kr (60xO,12)
Lunch, middag eller supe: Momsen på en kostnad för max 90 kronor = 10,80 kr (90xO,12),
med alkohol 14 kr.
Vin och Sprit utan måltid: Momsen på en kostnad för max 60 kronor = 15 kr (60xO,25)

Maxavdrag för intern representation är följande:
För personalfest medges avdrag för två stycken per år. Bland deltagare får förutom
anställda även tidigare anställda och familjemedlemmar ingå.

Övriga kostnader vid personalfest:
Maximalt momsavdrag är momsen på 180 kronor per person. Detta kan röra sig om
teaterbiljett, rundturer eller liknande. Lokalhyra och gage till dansorkester är momsfritt och
berörs därför inte av några avdragsbegränsningar.

Utlandsfakturor
Kommuns anskaffning av varor från annat EU-land (köparlandets momsregler gäller)
•

Säljaren ska då skriva sitt och kundens VAT-nummer på fakturan och inte
debitera någon moms.

•

Kommunen ska uttagsbeskatta sig själv för förvärvet, räkna fram den utgående
momsen på värdet av anskaffningen.

•

Om kommunen inte meddelat sitt VAT-nummer, ska säljaren debitera sitt
lands moms på fakturan och den momsen kan köparen inte dra av i Sverige.

Kommunens import från land utanfår EU
•

Svensk moms betalas till Tullverket av den som tulldeklarerar varan.

Internationell tjänstehandel
•

Från den 1 januari 2010 gäller som huvudregel, svenska momsreglerna gäller
vid kommunens köp av tjänster från utlandet. Kommunen ska uttagsbeskatta
sig själv för förvärvet. Dock finns ett antal undantag, då tjänsten anses omsatt
utomlands och utländsk moms ska debiteras. (Detta gäller bl.a. jastighetstjänster,
hotellövernattning, restaurang- och cateringtjänster, kulturella aktiviteter)

Särskild momskompensation
Kommuner har möjlighet att söka ersättning från "Ludvikamomssystemef'.
Ersättningen är avsedd att kompensera kommunen för de ökade kostnader som
uppstår vid upphandling jämfört med egen verksamhet inom områden sjukvård,
tandvård, social omsorg och utbildning. Dessutom kan ersättning också sökas för hyra
av s.k. omsorgsbostäder.
Det är alltså 3 viktiga punkter som man ska tänka över det:
1. Upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och
utbildning.
2. Bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och
utbildning.
3. Hyra lokal för särskilt boende.

Hur beräknas ersättningen?
Kommunerna får tillbaka ett belopp som motsvarar den moms som de betalt till sina
leverantörer och som kommunerna inte får göra avdrag för i skattedeklarationen, d.v.s.
inköp till icke momspliktig verksamhet.
Ersättningsnivåer:
• 6 % på den kostnad som berättigar ersättning (får alltid användas)
eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med 18 % på
lokalkostnadsdelen och med 5 % på resterande del
• 18 % på hyreskostnaden för omsorgsbostäder
Diskvalificerat för ersättning är samtliga utbetalningar till statliga institutioner,

kommuner, landsting, kommunalförbund, samordningsförbund och beställarförbund.

Exempel på ersättningsberättigade utgifter

Sjukvård
•
•
•
•
•
•

Ekonomiavdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Vård av privatpraktiserad (skol)läkare, (skol)psykolog, sjukgymnast m fl.
Vård vid privatsjukhus
Vård på remiss vid privata hälsohem
Kontroll eller analys medicinskt prov som tagits som ett led i sjukvården,
utförd av privat laboratorium
Sjuktranssport till lands, till sjöss, eller i luften utförd av näringsidkare
Vård vid privat sjukhem/konvalescenthem

Torsby kommun
2. Ekonomiavdelningen
685 80 Torsby

0560-16029 exp
0560-160 35 fax

ekonomiavdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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•
•

Ersättning till bemarmingsföretag e.d. för inhyrda läkare, sjuksköterskor m fl.
med särskild legitimation
Medicinskt betingad fotvård utförd av näringsidkare

Tandvård
• Vård av privatpraktiserande tandläkare, tandtekniker
• Dentaltekniska produkter köpta från privat laboratorium
• Kontroll eller analys av medicinskt prov tagits som ett led tandvården, utförd
av privat laboratorium

Social
•
•
•
•

omsorg
Ersättning till kooperativa/privata/daghem/förskolor
Ersättning till privata HVB-hem
Ersättning till näringsidkare för alkoholistvård/narkomanvård
Ersättning till näringsidkare för äldreomsorg/omsorg om funktionshindrade

Utbildning
• Skolpeng till privatskolorHriskolor
• Ersättning/bidrag till näringsidkare för utbildning, enligt ML:s definition
• Bidrag till "icke kommunala" folkhögskolor
Hyror
• Hyra av omsorgsbostad inrättade enligt SOL 5:5 2:a st eller 5:7: 3:e st eller LSS 9
§ 8 eller 9

?
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§ 97 Ramar för nyupplåning och omsättning av
lån samt borgen 2014
Dnr KST 2014/22

Sammanfattning av ärendet
På begäran av kOlmnunens huvudlångivare Komrmminvest måste Torsby kommun
förnya och omformulera ett tidigare fattad beslut (KF 2014-02-17) i frågan kring
nyupplåning, omsättning av lån och borgen till våra kommunala bolag.
I KF protokoll från den 17 februari 2014, § 21 punkt 3 står:

"Kommunstyrelsen har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 158 000 000 sek jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp."
Rätt text skall vara: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå
borgen för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 158 000 000 sek jämte därpå löpande ränta och kostnader.
De två första punkterna ser således ut som i tidigare beslut, men punkten tre
omformuleras.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein 2014-05-27
Kommunfullmäktige 2014-02-17 § 21

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2014
med 80 150 000 sek.
2. Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, dvs . låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014.

3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 158 000000 sek
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jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein
Kommunfullmäktige
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§ 98 Information från barn- och
utbildningsnämnden angående budget
Dnr KST 2014/463

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ulf Blomquist informerar om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska
prognos. Vid ekonomiuppföljning per 31 april ligger barn - och utbildningsnämnden
på minus 700 000 kr i förhållande till budget.
Ulf Blomquist berättar om att det ser ut att bli 70 elever till IM
(introduktionsprogrammet, gamla namnet var IV "individuellt val").
Totalt för år 2014 ser barn- och utbildningsnämnden ut att gå cirka 3 000 000 kr minus i
förhållande till budget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram åtgärder i och med det
underskott som prognosen pekar på.

Beslutet skickas till
Ulf Blomquist
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§ 99 Uppföljande granskning, registerkontroll
förskola och skola
Dnr KST 2014/317

Sammanfattning av ärendet
Ärendet: Det har till Torsby kommun kommit in en uppföljande granskning avseende
registerkontroll inom förskola och skola från Deloitte. Kommunrevisorerna gör
regelmässigt uppföljande granskningar av tidigare lämnade rapporter. Syftet med
uppföljningen är att få en uppfattning om i vilken omfattning rekommendationerna
tagits tillvara.
Bakgrund: KPMG har i en rapport från 16 december 2008 rekommenderat kommunen
att:
- ta fram en gemensam information till alla berörda, där det är förtydligat vilka regler
som gäller när registerutdrag ska hämtas in
- ta fram riktlinjer och rutiner för hur inhämtande av registerutdrag ska ske.
Ulf Blomquist förklarar vid dagens sammanträde att Barn- och
utbildningsförvaltningen har arbetat fram rutiner för hur inhämtande av
registerutdrag ska ske, se bilaga.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 59
Bilaga: Rutiner för utdrag från belastningsregistret inom barn- och
utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ställer sig bakom de åtgärder som Barn- och utbildningsnämnden
redovisat i sitt svar.

Beslutet skickas till
Ulf Blomquist, Deloitte, Kommunfullmäktige
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Datum

2014-04-15

Rutin för utdrag från belastningsregistret inom
barn- och utbildningsförvaltningen
När en person anmäler sitt intresse till något av kanslierna för vikariat inom
förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg får denne information att enligt
skollagen (2010:800) 31 § så krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens
belastningsregister .
Personen får information om vart denne ska vända sig för att begära ett utdrag från
belastningsregistret. Se ex. Till dig som är vikarie inom forskoleverksamheten, Torsby
kommun samt Begäran om utdrag från Polisen.
Personen beställer själv utdraget hos Rikspolisstyrelsen.
När anställningsbeslut ska skrivas ska personen ha med sitt utdrag från
belastningsregistret. Kopia av utdraget förvaras i personalakten på HR
avdelningen samt hos personalredogöraren.
På blanketten för anställningsbeslut ska en ruta kryssas i att registerutdrag finns
samt vilket datum utdraget är från. Ett registerutdrag gäller ett år. Se
Anställningsbeslut samt Checklista.
Under mappen U/BUN/Skolassistenter finns en gemensam excelfil där en
förteckning på alla anställda som uppvisat registerutdrag finns samt vilket datum
utdraget är från. De enda som har behörighet till mappen är de skolassistenter som
arbetar med anställningsbeslut.
Vikarier kan vara anställda på flera skolenheter samtidigt. För att underlätta
hanteringen behöver den anställde endast lämna in registerutdrag på ett
skolkansli. Skolassistenten kontrollerar i excelfilen om utdrag finns och om det är
aktuellt eftersom det endast gäller i ett år.
Enligt skollagen § 32 behöver inte den som inom ett år erbjuds en förnyad
anställning hos samma arbetsgivare lämna ett registerutdrag.
När nyanställning ska skrivas efter ett år måste nytt registerutdrag visas upp.
Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens
kansli
Besöksadress

Järnvägsgatan 34 B, Torsby

Torsby kommun
50. BUN
68580 Torsby

0560-16000 växel
0560-160 25 fax

bun@torsby.se
www.torsby.se

Sida
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§ 100 Maxtaxa inom barnomsorgen 2015
Dnr KST 2014/336

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfulhnäktige att besluta om
oförändrade avgifter inom barnomsorgen 2015.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 58

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

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige
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§ 101 Lokalt partistöd
Dnr KST 2014/223

Sammanfattning av ärendet
Efter förändringar i kommunallagen gäller från den 1 februari 2014 nya regler för
kommunalt partistöd. Reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.
Det betyder att i det praktiska arbetet gäller reglerna först från och med kalenderåret
2015.

Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i deras arbete i den kommunala
demokratin. Bestämmelserna om partistöd finns sedan tidigare i kommunallagens 2
kap. 9-12 §§. De förändrade reglerna kan i huvudsak sammanfattas i fem punkter:
• Det lokala partistödet får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet
stöd.
• Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det
måste därmed finnas en lokal partiförening som tar emot stödet.
• Det införs nu en möjlighet att koppla partistödet till hur partiet är representerat i
fullmäktige. Det finns möjlighet att begränsa partistödet proportionellt utifrån hur
många mandat som kunnat besättas.
• Fullmäktige måste besluta om att de partier som erhåller partistöd också ska
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse kalenderår och
vara inlämnad till fullmäktige senast 30 juni.
• Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Dessa förändringar gör att ett särskilt avsnitt med regler för kommunalt partistöd
måste fogas till fullmäktiges arbetsordning. Dessa regler ska enbart ses som ett
komplement till kommunallagens regler.
Vad innebär de nya reglerna?
Att det lokala partistödet bara får bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet
stöd innebär ingen förändring för Torsbys del. Så har det varit tidigare och det beslut
för fördelning av partistödet som fattats i fullmäktige år 2001 (§ 46) kan fortsatt
tillämpas. Fördelningen innebär kortfattat att utifrån ett uppräknat grundbelopp så
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fördelas 25 % av beloppet till ett grundstöd som är lika stort för alla partier som är
representerade i fullmäktige. Resterande belopp fördelas i mandatstöd där partierna
erhåller ett belopp per mandat. Tidigare har en del kommuner även räknat in stöd till
politiska sekreterare i partistödet men detta måste hädanefter hanteras vid sidan av
partistödet.
Eftersom det lokala partistödet syftar till att stärka den kommunala demokratin så ska
partistödet också utbetalas till en registrerad lokal partiförening. Partistöd kan också
bara utbetalas till ett parti som är en juridisk person. Om sedan en del av partistödet
förs över till andra delar av partiorganisationen utanför kommunen måste det i en
redovisning framgå vilka motprestationer som i så fall erhållits.
I det nya regelverket för kommunalt partistöd finns nu en frivillig möjlighet att
begränsa partistödet för så kallade tomma stolar. Denna möjlighet finns i
kommunallagens 2 kap. 10 §. Enligt denna får fullmäktige "besluta att endast mandat får
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005-837) ska beaktas vid
fordelningen av partistödet". Det innebär att en stol är tom först när länsstyrelsen inte har
ett nytt namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning. Om fullmäktige
önskar införa denna möjlighet till begränsning av partistödet måste det då framgå av
reglerna för kommunalt partistöd. Där måste också framgå hur det ska hanteras i
praktiken. Antingen ska stödet avslutas direkt när representationen upphör eller så
införs regler om en avtrappning, dvs. stöd fortsätter att utgå under viss tid efter att
representationen upphört. Enligt kommunallagen är gränsen satt till ett år efter att
representationen upphört.
Ett syfte med de förändrade reglerna är också att göra beslutsfattandet,
utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent, dvs. mer
öppet och tillgängligt för allmänheten och media.
Fullmäktige måste alltså årligen fatta beslut om utbetalning av kommunalt partistöd.
De partier som mottagit partistöd måste också, senast 30 juni året efter det år
partistödet erhållits, lämna in en redovisning till fullmäktige hur det kommunala
partistödet använts i det lokala demokratiarbetet. Denna redovisning ska dessutom
granskas av någon som respektive parti utser själv och denne ska också lämna en årlig
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet använts.
Om redovisning och granskningsrapport inte inkommer i tid, eller inte alls, har
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fullmäktige möjlighet att besluta att partistöd inte ska utbetalas. Detta måste i så fall stå
med i de lokala reglerna för partistöd.
Eftersom partistödet utbetalas i förskott i början av verksamhetsåret måste fullmäktige
även ta ställning till om utbetalat bidrag ska återbetalas när redovisningen inte
inkommer i tid, alternativt inte blir godkänd av fullmäktige, eller om ett beslut om
indraget partistöd ska tillämpas kommande verksamhetsår.
Vid sammanträdet diskuteras om det är möjligt att ta fram en särskild blankett för
partiernas redovisning, så att redovisningen blir enhetlig för samtliga partier.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 70
Regler för kommunalt partistöd Torsby kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till regler för kommunalt partistöd i Torsby kommun antas och gäller från och
med mandatperioden 2014-2018.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mikael Westin
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Regler för kommunalt partistöd Torsby kommun
Antagna av fullmäktige 2014-XX- XX § Z

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.
I Torsby kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Torsby kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med
vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd
I enlighet med beslut i kommunfullmäktige § 46 år 2001 så består partistödet av
- ett grundstöd, som 2014 uppgår till om 16 371 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som 2014 uppgår till 11 090 kronor per mandat och år.
Beloppen räknas om varje år efter förändring i konsumentprisindex.

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas ett
år efter det att representationen upphört.

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen
ska fogas ett granskningsintyg.

5 § Arlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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§ 102 Lönesättning av timavlönade
medarbetare
Dnr KST 2014/384

Sammanfattning av ärendet
Då lönerevisionen 2014 är genomförd för fastanställd personal i Torsby kommun ska
revision ske för den personal som är timanställd och uppbär timlön.
Löner för timavlönade medarbetare: Till skillnad mot våra tillsvidareanställda, som
får en individuell lönehöjning, sker lönehöjningarna för våra timanställda genom
generella påslag. Det centrala avtalet med Kommunal innebär att valje
tillsvidareanställd genererar en lönehöjning med 550 kronor räknat på heltid.
Medellönen bland anställda inom Kommunals avtalsområde i Torsby kommun är
23570 kr/månad.
Det innebär en genomsnittlig höjning med 2,42 %, som också föreslås bli den generella
höjningen för de timavlönade 2014.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 67

Kommunstyrelsens beslut
Timavlönade får en generell höjning på 2,42 % från och med 1 april.

Beslutet skickas till
Anders Björck
HR-avdelningen
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§ 103 Uppföljande granskning, beslutsunderlag
i den politiska processen
Dnr KST 2014/318

Sammanfattning av ärendet
Korrununrevisorerna har genomfört en uppföljande granskning av tidigare
genomförda revisionsuppdrag. De vill ta del av vilka åtgärder som vidtagits och vilka
dokument som framtagits med anledning av den tidigare granskningen.
I KPMG:s rapport, daterad 3 juni 2008, rekommenderades kommunen att;
- Kommunstyrelsen och nämnderna bör se närmare på rutinerna för ärendehantering i
syfte att minska förekomsten av ofullständiga sarrunanträdeshandlingar som bifogas
kallelsen i ordinarie utskick. I och med att den politiska ärende- och beslutsprocessen
ofta kräver en god framförhållning är det av stor vikt att kommunstyrelsen även
tillförsäkrar en effektiv och ändamålsenlig ärendebevakning med målsättningen att
undvika att kompletterande handlingar och extra ärenden tillkommer efter att
kallelsen och sarrunanträdeshandlingar skickats ut till de förtroendevalda.
- Kommunstyrelsen bör överväga att ta fram riktlinjer för dokument- och
ärendehantering, där bland annat formerna för beredning, beslutsunderlag och
kallelse förfarandet kan preciseras ytterligare.
Redovisning av vidtagna åtgärder: Efter den av KMPG genomförda revision
utformades och antogs riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Torsby
kommun. Riktlinjerna innehåller regler för postöppning, registrering och förvaring av
handlingar, tjänsteskrivelser, kallelser/föredragningslistor med mera, se bilaga.
Vad det gäller revisionens rekommendation gällande utskick av handlingar till
sarrunanträden så gäller följande process: ordförande i nämnd/ styrelsen bereder
tillsarrunans med förvaltningsledningen 14 dagar före förutsatt sarrunanträdesdatum.
Sju dagar innan sarrunanträdet skall handlingarna vara sekreteraren tillhanda för
sammanställning så att utskick kan ske.
Inom kommunstyrelsens verksamhet sker det vid ett fåtal fall att extra ärenden
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hanteras i styrelsen, i de fall då det förekommer beror det i övervägande del av att
handlingarna har inkommit sent till kommunen och att det är kort svars tid för
ärendena.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 69
Riktlinjer för dokument- och ärendehantering för Torsby kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovanstående redovisning som svar på den
uppföljande granskningen.

Beslutet skickas till
Deloitte
Anders Björck
kommunfullmäktige
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2009-11-10

Riktlinjer för dokument· och ärendehantering i
Torsby kommun
Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-10 § 202

Kommunstyrelsen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
68580 Torsby

0560 - 160 10 sekr
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (1)

Datum

2008-06-10

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering
Inledning
Detta dokument är en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och
förvaltningar i normalfallet ska se ut. Ärendeflödet som beskrivs ska ses som ett första
steg att förändra de anställdas och förtroendevaldas arbetssätt så att det tekniska
stödet kan utnyttjas på bästa sätt. Målet är att medborgarnas insyn i den kommunala
verksamheten ska stärkas samt att effektiviteten och produktiviteten i informations
och ärendehanteringen ska öka.
Framtagna mallar för brev, tjänsteskrivelse, kallelse och protokoll finns i vårt
dokument- och ärendehanteringssystem W3D3 och miljö- och byggreda.
Det är en praktisk förutsättning att alla använder dessa mallar för att kopiering av
t ex ärenderubriker och sammanfattningar ska kunna ske på ett effektivt sätt och
kommunens handlingar ska bli så enhetliga och lättöverskådliga som möjligt.

Dokument- och ärendehanteringssystem
Länk till vårt dokument- och ärendehanteringssystem W3D3 finns på intranets
startsida.
Ansvarig för inloggningsuppgifter till tjänstemän och förtroendevalda är Torsby
kommuns huvudregistrator.

Kommunkansliet
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se
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Postöppning
Huvudregeln är att all inkommande post, såväl papperspost som e-post och fax
ska öppnas och ankomststämplas samma dag som den kommer in till myndigheten.
Detta gäller även personadresserad post till enskilda tjänstemän och förtroendevalda.
Syftet är att säkerställa att post som innehåller allmänna handlingar inte blir liggande
oöppnad. Avgörande för om posten ska anses som allmän handling är att den kommit
in till myndigheten, d v s till någon företrädare för myndigheten såsom anställd
/förtroendevald och att innehållet rör myndighetens verksamhet.
Observera att även post som sänts hem till en anställd eller förtroendevald anses
som inkommen till myndigheten om innehållet rör myndighetens verksamhet. Varje
anställd/förtroendevald ansvarar för att även sådan post blir öppnad och överlämnad
till myndigheten.

Personadresserad post
Personadresserad post får inte öppnas av andra utan medgivande från den som
posten ställts till. Varje anställd ska därför normalt lämna ett skriftligt medgivande
så att andra kan öppna posten t ex vid sjukdom, semester eller då den anställde av
annan anledning själv inte öppnar posten. Vid behov kan samma ordning tillämpas
för de förtroendevalda, t ex kommunalråd, ordförande m fl, så att inte heller deras
post förblir oöppnad. Respektive förvaltning ansvarar för att inhämta de skriftliga
medgivandena.
Exempel på skriftligt medgivande, se bilaga

Fördelning av post
Fördelningen av post till berörd person ska ske snarast möjligt. Mottagaren ska helst
kunna ta del av posten samma dag som den inkommit. Registrator på respektive
förvaltning skannar, registrerar och vidarebefordrar posten elektroniskt till
mottagaren. Originalet förvaras hos registrator.
Om en handling kommit in till fel myndighet/förvaltning/tjänsteman ska den snarast,
efter att den ankomststämplats, översändas till den som ska hantera ärendet.

Målsättning - Avsändaren ska underrättas om att handlingen sänts vidare.
E-post
Vid frånvaro ska inkommande e-post vidarebefordras till någon kollega som är på
plats.
All e-post ska öppnas dagligen oavsett inlagt frånvaromeddelande. Den enskilde
tjänstemannen och förtroendevalde ansvarar för att överlämna post som ska
registreras till diariet. Meddelanden som kommer till tjänstemännens e-postbrevlådor,
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och som ska registreras, vidarebefordras elektroniskt till respektive
nämnds/förvaltnings diariebrevlåda:
Kommunstyrelsen
ks@torsby.se
bun@torsby.se
Barn- och utbildningsnämnden
on@torsby.se
Omsorgsnämnden
rn@torsby.se
Räddningsnämnden
mbn@torsby.se
Miljö- och byggnämnden
kn@torsby.se
Kulturnämnden
fn@torsby.se
Fritidsnämnden
Där tar respektive registrator hand om meddelandet och registrerar på sedvanligt
sätt. Inkommande e-post, som ska spridas till handläggare, förtroendevalda och
andra, vidarebefordras också elektroniskt. Vid sekretess skrivs e-post ut på papper
och skickas till handläggare i stängt kuvert via internpost.

Registrering

Vad ska registreras
Huvudregeln är att handlingar (t ex brev, e-post och faxmeddelande) som kommit in
till eller upprättats hos kommunens olika nämnder och förvaltningar, t ex förvaltnings
enheter, skolor, förskolor, omsorgsenheter, tekniska enheter mm, ska registreras efter
som de normalt är allmänna handlingar.
Allmänna handlingar som är offentliga behöver inte registreras om de hålls så ordnade
att det utan svårighet går att fastställa när de kommit in eller upprättats. Normalt bör
dessa handlingar dock registreras eftersom det ofta finns behov av att på ett effektivt
sätt kunna återsöka informationen i dem.
Undantag från skyldigheten att registrera/diarieföra utgör handlingar av ringa be
tydelse, t ex enklare meddelanden, kallelser, kursinbjudningar, reklam m m.
Fakturor, cirkulär o dyl som kan hållas ordnade på annat sätt och lätt återfinnas
(sortering efter datum, nummerföljd etc) behöver inte heller diarieföras.
Allmänna handlingar som är hemliga ska registreras. Handlingar som hör till person
akter inom social~änsten samt handlingar i hälso- och sjukvårdens patien~ournaler
behöver dock inte registreras.
När handlingen registreras ska [oljande uppgifter skrivas in på åtgärds/handlingskortet:
1. datum när handlingen kom in eller upprättades,
2. diarienummer (sätts av systemet)
3. från vem handlingen har kommit eller till vem den expedierats,
4. ärenderubrik,
5. om det kan antas föreligga sekretess, d v s hinder för utlämnande,
får särskild anteckning göras om det. En sådan anteckning ska
innehålla uppgift om tillämplig bestämmelse.
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Innehåller handlingen sekretesskyddade uppgifter ska punkterna 3 och 4 utelämnas
eller särskiljas om dessa annars skulle röja sekretessen. Detta för att registret i övrigt
ska kunna visas för allmänheten.
Om det är helt klart att handlingen har liten betydelse för verksamheten, behöver den
inte registreras. Det kan gälla anteckningar från personalrnöten, rutinbeskrivningar,
interna utbildningsprogram m. m. Men eftersom det ofta finns behov av att kunna
återsöka informationen även i dessa handlingar kan det därför finnas anledning att
trots allt registrera dem.

När ska registrering ske
Ett av registreringens viktigare syften är att ge myndigheten kontroll över sina in
kommande och utgående handlingar. Registrering av allmänna handlingar ska där
för ske utan dröjsmål vilket normalt innebär att handlingarna registreras dagligen.

Ärendemening
Ärendemeningen ska täcka ärendets huvudsakliga innehåll. Den ska innehålla bra
sökord, men inte vara för lång. Den ska kunna fungera som rubrik på tjänsteskrivelser,
i kallelser, protokoll etc.
Undvik att börja ärendemeningen med ord som beträffande, rörande, angående,
förslag m m. Förkortningar, interna arbetsnamn m m bör inte heller användas.
Om ärendemeningen behöver kompletteras eller ändras under beredningens gång
ska detta göras i samråd med handläggaren och ansvarig för diariet.

Vem registrerar
Tills vidare gäller att registratorer svarar för registreringen. På sikt ska dock
handläggare själva kunna registrera sina ärenden i ärendehanteringssystemet.

Inskanning av allmänna handlingar
Allmänna handlingar ska länkas till ärendehanteringssystemet. För att detta ska
vara möjligt ska allmänna handlingar som endast finns i pappersformat skannas
in.

Förvaring av handlingar
Allmänna handlingar ska förvaras i godkänd arkiviokai eller i brandsäkra skåp.
Allmänna handlingar som är hemliga ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del
av dem. När det gäller diarieförda pappershandlingar ska original/arkivexemplar
förvaras hos registrator. Digitala handlingar tas tillsvidare ut på papper och
arkiveras i akt. Det finns idag inget system som klarar att spara information
någon längre tid.
Huvudregeln är att handlingarna ska förvaras på avsedd plats. I undantagsfall kan en
handling lånas av handläggare, det skall då klart framgå vem som har lånat den.
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Beredning av ärenden
I alla kommunens brev och skrivelser ska ett enkelt och tydligt språk användas. Det
ska klart framgå vem som är avsändare, dennes titel, adress, telefonnummer och e
postadress. Om fakta tillförs ett ärende ex. vid besök eller genom telefonsamtal, ska
en tjänste anteckning göras i ärendehanteringssystemet.
Förvaltningschef har ett ansvar att följa och hålla sig informerad om vilka ärenden
som är aktuella inom den egna förvaltningen.

Beredningsprocess
Nedan beskrivs de olika stegen i beredningsprocessen för nämnd och utskott.
Fördelarna med denna arbetsgång är bl a att rollfördelningen mellan tjänstemän
och förtroendevalda blir tydligare och att handläggningstiden kan kortas.
Steg 1: Genomgång med ordförande/beredningssammanträde

Nämndens ordförande, förvaltnings chef och nämndsekreterare gör en genomgång
av aktuella ärenden inför nästa sammanträde. Vilka övriga som deltar vid berednings
sammanträdet bestäms av resp. nämnd. Vid beredningssammanträdet ska samtliga
ärenden vara färdigberedda och handläggarens beslutsunderlag (tjänstemanna
förslag) finnas tillgängligt. Ordföranden avgör i samråd med nämndsekreteraren
vilka ärenden och handlingar som ska sändas ut (se avsnittet om tjänsteskrivelse
nedan). Det fullständiga materialet ska finnas tillgängligt hos registrator.
Steg 2: Arbetsutskottets sammanträde

Arbetsutskottets sammanträde skall protokollföras på det sätt som framgår i avsnittet
om protokoll nedan.
Steg 3: Nämndens sammanträde

Inför nämndens sammanträde föreligger arbetsutskottets förslag (politiskt förslag).
Ärendet föredras av förvaltningschef/avdelningschef eller i särskilda fall ansvarig
handläggare. För de ärenden som ska gå vidare till kommunstyrelsen (KS) eller
kommunfullmäktige (KF) föreligger nämndens förslag.

Tjänsteskrivelsen
Sammanfattning, beslutsunderlag, expediering m m
Huvudregeln är att handläggaren ska upprätta en tjänsteskrivelse som kan ligga till
grund för nämndens beslut. Handläggaren ansvarar för att tjänsteskrivelsen inne
håller en bra rubrik (som stämmer överens med ärendemeningen i ärendehanterings
systemet), kort sammanfattning av ärendet, förslag till beslut och uppgifter om till
vilka beslutet i ärendet bör expedieras.
I tjänsteskrivelsen ska handläggaren klart ange vilka handlingar han bedömmer
nämnden ska ha som beslutsunderlag. Dessa handlingar ska senare kunna kopieras
till andra dokument i ärendekedjan som protokoll m m.
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Förslag till beslut
Av förslaget ska beslutets innebörd i klartext framgå. Formuleringar såsom att
nämnden beslutar "i enlighet med föreliggande förslag" m m är därför i princip inte
tillåtna.
Undantagsvis kan ärendet vara så komplext att en hänvisning till nämndens eller
förvaltningens förslag är nödvändig för att man ska kunna förstå beslutets hela vidd.
Även i dessa fall bör dock ambitionen vara att beslutets huvudsakliga innebörd framgår
direkt av beslutstexten.

Undertecknande m m
Tjänsteskrivelsen ska undertecknas av handläggare i samband med att den färdigställs.
Handläggaren ansvarar alltid för att avstämning av innehållet skett med förvaltnings
chef. I undantagsfall får ~änsteskrivelsen skickas ut till nämnden utan att vara under
tecknad för att förhindra att den blir liggande enbart i avvaktan på undertecknande.
Tjänsteskrivelser som distribueras elektroniskt behöver inte vara undertecknade i
avvaktan på effektiva skanningsrutiner. Handläggaren och sekreterare i nämnden
ansvarar för att den elektroniskt distruberade handlingen stämmer med det
undertecknande originalet.
Exempel på tjänsteskrivelse, se bilaga

Kallelse/Föredragningslista
Varje nämnd/styrelse har ett antaget reglemente där bland annat utskick av kallelse
och ersättares ~änstgöring regleras.
Ordföranden ansvarar för kallelsen. Kallelsen till sammanträdet utgör även föredrag
ningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett
ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. Den ska innehålla rubrik på de
ärenden som ska behandlas. Av kallelsen ska framgå vem som är ordförande
respektive sekreterare. Kallelsen behöver inte undertecknas.
Exempel på kallelse/föredragningslista, se bilaga
Så här namnges filerna för kallelse:

ksau_kallelse_2008-01-09. pdf
fnau_kallelse_2008-01-09. pdf
rn_kallelse_2006-01-09. pdf
Sedan skall det finnas en förklarande text när filen laddas upp. Den texten som står
under skall stå:
Ärendelista till kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-04
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Kallelsen skall läggas ut på anvisad plats och på anvisat sätt på vår webbplats, se
bilaga

Sammanträdeshandlingar, stopptider och utskick
Sammanträdeshandlingarna ska i regel skickas ut till ledamöter och ersättare enligt
respektive nämnds reglemente.
Den tid som förvaltningen bestämt för inlämnande av handlingar ska hållas. Det råder
i princip förbud att lämna in handlingar efter denna tidpunk. Detta för att undvika
dålig beredning och dyrbar och ineffektiv administration. Den som senare vill få med
ett ärende till sammanträdet får vända sig till ordförande, som kan besluta att
handlingarna kan skickas ut i efterhand eller delas ut vid sammanträdet. Ordförande
bör självfallet tillämpa denna möjlighet restriktivt.

Målsättning - Utskick av samtliga handlingar ska ske elektroniskt.
Sammanträde och protokoll
Ordföranden ansvarar för protokollets utformning. För varje ärende i protokollet ska
följande uppgifter överensstämma med ~änsteskrivelsen:
ärenderubrik med diarienummer
sammanfattning
beslutsunderlag - antaget förslag till beslut
sändlista (uppgift om vem som ska ha beslutet)
Protokoll ska skrivas i presens (nutid).

Reservationer
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Exempel på protokoll, se bilaga
Så här namnges filerna för protokoll

ksau_protokoll_2008-0l-09.pdf
fnau_protokolC2008-01-09.pdf
rn_protokolC2008-01-09.pdf
Sedan skall det finnas en förklarande text när filen laddas upp. Den texten som står
under skall stå:
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-04
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Protokoll skall läggas ut på anvisad plats och på anvisat sätt på vår webbplats, se
bilaga

Utskottens protokoll
Protokoll från utskott där utskottet fattat beslut med stöd av delegering ska justeras på
samma sätt som nämndprotokoll. Även om justering inte behöver ske i sådana
ärenden där utskottet endast är beredande är det mest praktiskt att låta justeringen
omfatta hela protokollet.

Arbetsg ru pper
Styrelse/nämnd kan inrätta arbetsgrupper. Sådana arbetsgrupper har ingen
beslutanderätt och, enligt kommunallagen, ingen initiativrätt till styrelse/nämnd.
I arbetsgrupper som utses av styrelse eller nämnd ska endast enklare anteckningar
föras. Ett minimikrav är att det av dessa anteckningar ska framgå vilka som deltagit
(både förtroendevalda och övriga) vid behandlingen av sammanträdespunkten samt
närvarotiden för de förtroendevalda. Detta för att man i efterhand dels ska kunna
klargöra frågan om jäv, dels för att få underlag till utbetalning av arvode.
Anteckningarna bör undertecknas av sekreteraren men behöver inte justeras och ska
inte anslås på kommunens anslagstavla.

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till styrelsen/nämnden. Tiden
för överklagande av beslutet (genom laglighetsprövning enligt kommunallagen)
räknas från den tidpunkt då tillkännagivande om justering av protokollet gjorts på
kommunens anslagstavla gällande det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet
anmäldes.
För beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär, t ex bygglov, miljötillsyn, m m
räknas klagotiden från den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet.
Även beslut som fattats med stöd av bestämmelserna om vidaredelegering bör
anmälas till nämnden.
Varje delegeringsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska
ärendemening/typbeskrivning ingå, datum för beslutet samt diarienummer eller annat
löpnummer. Redovisningen kräver ingen ~änsteskrivelse, utan skrivs direkt i form av
en protokollsparagraf. Paragrafen bör avslutas med ett ställningstagande från
nämnden om redovisningen kan godkännas.
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Exempel på anmälan av delegeringsbeslut, se bilaga

Meddelanden och rapporter
Mera omfattande rapporter av typen utvärderingar, rapporteringar i verksamhets
frågor och uppföljningar av nämndens verksamhet redovisas i separata paragrafer.
Föredragande kan lämna information, muntligt eller skriftligt. Utan att detta
protokollförs, om informationen varken förutsätter eller resulterar i något beslut vid
sammanträdet. Kursinbjudningar och cirkulär ska t ex inte protokollföras. Utredningar
mm från andra nämnder som erhållits for kännedom ska dock protokollföras/anmälas
om avsändaren vill få verifierat att nämnden tagit del av handlingen. Anmälan av
sådana handlingar samlas i en gemensam paragraf under rubriken Meddelanden.
Om syftet med en anmälning endast är att informera nämndsledamöterna om att en
viss handling finns, ska handlingen normalt läggas ut på Internet/intranätet eller
finnas tillgänglig på förvaltningen.
Ordföranden bör noga överväga vilka ärenden som ska anmälas till nämnden,
eftersom för många anmälningar i onödan belastar sammanträdena.
Nämnden bör, liksom när det gäller delegeringsbeslut, ta ställning till om
redovisningen av rapporter och meddelanden kan godkännas.

När nämndens beslut skiljer sig från föreslaget beslut
Då nämnden fattar ett annat beslut än det föreslagna beslutet, skrivs endast nämndens
beslut i klartext i protokollet. Den som vill ta del av de beredande organens förslag kan
göra detta genom hänvisning i protokollet. Detta för att minska protokollets omfång
och skapa översiktlighet. Om nämnden inte instämmer i formuleringarna i
tjänsteskrivelse får inte tjänsteskrivelsen ändras. Vid omfattande förändringar ska
nämnden i sådana fall anta en egen skrivelse som biläggs protokollet och som
benämns nnämndens yttrande i ärende Xn .

Justering
Ordföranden meddelar, efter samråd med sekreteraren, tid och plats för justering av
protokollet.
Val av justerare och utsedd tid för justering behöver inte protokollföras i särskild
paragraf utan antecknas istället på protokollets första sida.
Ett protokoll ska justeras så snart som möjligt, senast två veckor efter sammanträdet.
Justerarna skriver under protokollets första sida och signerar varje sida i protokollet.
Vid omedelbar justering aven paragraf bör beslutstexten, innan sammanträdet
avslutas, redovisas skriftligt eller om detta inte är möjligt, läsas upp av ordföranden.
Om förslaget godkänns, tillfrågas nämnden om paragrafen kan förklaras omedelbart
justerad. Beslut om omedelbar justering ska framgå av protokollsparagrafen.
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Paragrafen ska undertecknas av ordföranden och justeraren/justerama under eller i
omedelbar anslutning till sammanträdet.
Kan inte paragrafen justeras samma dag ska den justeras senast påföljande dag. I annat
fall kan inte uttrycket" omedelbar justering" anses uppfyllt.

Beslutsregistrering och expediering
Beslutet ska registreras i ärendehanteringssystemet. Beslut ska expedieras till berörda
så snart som möjligt efter det att protokollet justerats. Den som expedierar beslutet ska
utgå från den lista som ärendets handläggare upprättat i tjänsteskrivelsen och som
även återfinns i protokollet Till vem eller vilka ärendet har expedierats ska noteras i
ärendehanteringssystemet, liksom datum for expedieringen. Manuella noteringar
utanför ärendehanteringssystemet t ex direkt i originalprotokollen får inte förekomma.
Vid expediering av beslut ska beslutsparagrafen samt vid behov tjänsteskrivelsen
expedieras. Några speciella protokollsutdrag behövs inte. Beslutet behöver inte heller
bestyrkas om inte mottagaren särskilt krävt det. Följebrev ska inte användas om det
inte är absolut nödvändigt for att mottagaren av beslutet ska förstå varför det
översänds.
Expediering av beslut inom kommunen ska normalt endast ske genom att protokollen
görs tillgängliga på Internet/ intranätet.

Arkivläggning/gallring
Det är förvaltningens registrator som ansvarar för att ärendet avslutas då det inte
längre är aktuellt.
Arkivläggning/gallring ska ske enligt utfärdade dokumenthanteringsplaner. Dessa
planer ska årligen ses över av varje förvaltning i samråd med kommunarkivet.

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-06-02

§ 107 Svar på motion angående flytt av
övergångsställe i Sysslebäck
Dnr KST 2014/95

Sammanfattning av ärendet
Sune Persson (S), har lämnat en motion daterad 2014-02-03, som lyder:
"1 Sysslebäck finns ett övergångsställe vid Dalbygården som går över 62:an mot f.d.
Uno X macken. Denna mack är stängd sedan en tid tillbaka, tvivlar på om den kommer
att öppnas igen. Jag yrkar på att flytta detta övergångsställe längre söder ut, så att
elever och andra kan korsa vägen för att komma på trottoaren som finns på andra
sidan 62:an".
Sammanfattning: Kommunen har tidigare kommunicerat frågan om att flytta
övergångsstället vid Uno X till närmre Sågbacksvägen, med Trafikverket efter att
frågan väckts av Anders Rådström. Trafikverket avslog kommunens begäran om
flyttning av övergångsstället. Motiveringen var att korsningen har flera påfarter nära
varandra (vägen till återvinningscentralen och Sågbacksvägen), vilket gör att det blir
svårare för trafikanterna att ha en överskådlig trafiksituation.
Trafikverket förordar att övergångsställets plats behålls och att man eventuellt
anlägger en h·ottoar även på den ösh·a sidan av 62:an, från Sågbacksvägen till
övergångsstället vid Uno X.
Tekniska avdelningen har tagit fram alternativa förslag på åtgärder för att öka
trafiksäkerheten vid det aktuella övergångsstället.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 57
Motion från Sture Persson (S)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-06-02

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-06-02

§ 104 Information från Brottsofferjouren
Dnr KST 2014/240

Sammanfattning av ärendet
Brottsoffeljouren har cirka 90 lokala jourer i Sverige och de arbetar med att stödja
brottsoffer. De jobbar aktivt med att hitta nya stödpersoner och att utbilda dem.
Brottsofferjouren erbjuder olika typer av stöd, såsom vittnesstödjare vid en
rättsprocess och brottsofferstödjare. Alla stödjare arbetar ideellt.
I Torsby kommun finns behov av att rekrytera ytterligare stödpersonal.
Brottsofferjouren hanterar cirka 800 ärenden per år i Sverige och i Värmland arbetar
cirka 30 -40 stödjare ideellt.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

sid 22

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2014-06-02

§ 105 Granskning av vård, omsorg och stöd för
personer med missbruks- och
beroendeproblemati k
Dnr KST 2014/294

Sammanfattning av ärendet
Torsby korrununs revisorer har tillsarrunans med revisorerna i Landstinget i Värmland
och korrununrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Harrunarö,
Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munldors, Sunne, Säffle och Årjäng granskat om
landstinget och korrununerna i Värmland säkerställt att vård, omsorg och stöd för
personer med missbruks- och beroendeproblem fungerar på ett tillfredsställande sätt.
En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit
sarrunanhållande för projektet. Konsulter från PwC (Pricewaterhouse Coopers) har
genomfört granskningen på uppdrag av revisorerna.
Under dagens sarrunanträde diskuteras Socialnämndens svar till revisorerna.
Korrununstyrelsen anser att Socialnämndens svar är otydligt formulerat. Frågor och
svar bör redovisas tydligt så att åtgärderna framgår. Förslag ges på att ärendet bör
återremitteras till Socialnämnden.

Handlingar i ärendet
Protokoll från Socialnämnden 2014-05-20 § 76
Revisionsrapport angående granskning av vård, omsorg och stöd till personer med
missbruks- och beroendeproblematik

Kommunstyrelsens beslut
Korrununstyrelsen anser inte att Socialnämnden tydligt svarat på de frågor som
revisorerna ställt i rapporten, varför ärendet återremitteras till Socialnämnden.

Beslutet skickas till
Socialnämnden, Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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§ 106 Revisionsrapport kring arbete med Nya
perspektiv
Dnr KST 2014/321

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det utvecklingsarbete som pågår inom ramen för Nya perspektiv
har revisionskontoret vid Landstinget i Värmland tagit fram frågeställningar som
respektive konununs revisorer ombetts ställa till sin kommun.
Biträdande socialchef Felicia Weinberg har förklarat att sedan år 2007 har ledande
politiker och tjänstemän i Landstinget och Värmlands kommuner träffats med en viss
regelbundenhet och fördjupat sig inom fyra gemensamma utvecklings
områden/utmaningar: Den sårbara familjen, Riskbruk och riskbeteende, Psykisk hälsa
och Äldres hälsa.
Under utvecklingsarbetets gång har det blivit tydligt att även barn- och
bildningsnämnderna behöver finnas med i utvecklingsarbetet för att det ska bli möjligt
att se behoven för hela befolkningen, varför de kom med i arbetet 2012.
Inom varje utmaning har de gemensamma och övergripande ambitionerna formulerats
i gemensamma inriktningar. Dessa är vägledande för de konkreta resultatmål (resultat
och effekter för befolkningen) som ska vara tidsbestämda och mätbara.
För att kunna följa barn och ungas hälsa i olika åldrar och över tid har
elevhälsodatabasen ELSA byggts upp. Genom ELSA möjliggörs årliga statistiska
sammanställningar på kommun- och länsnivå. Underlaget utgör en viktig del för
planering och utveckling av insatser som kan främja barn och ungas hälsa. ELSA
möjliggör även kontinuerlig uppföljning av gjorda insatser. Den samlade kunskapen i
ELSA fås dels från de hälsoenkäter som både elever och föräldrar fyller i dels från det
hälsobesök som eleverna erbjuds hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 4, årskurs
7 och på gymnasiet i årskurs 1. ELSA används av elevhälsan i Torsby kommun.
Torsby kommuns IFO-chef ingår i arbetsgruppen och har tagit fram läns dokumentet
som berör barn och unga och handlingsplanen som arbetet utgår ifrån.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Felicia tar även upp utmaningen med psykisk ohälsa, vård och stödsamordning,
utmaning med riskbruk och riskbeteende och utmaningen med äldres hälsa.

r bilaga till paragrafen finns Felicia Weinbergs fullständiga svar på revisionsrapporten.
Handlingar i ärendet
Protokoll från socialnämnden 2014-05-20 § 78
Tjänsteskrivelse av Felicia Weinberg 2014-05-06

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom de svar Socialnämnden redovisar i Felicia
Weinbergs ~änsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Ulf Johansson och Anders Björck närmare ska svara
på punkten 2 i revisionsrapporten om hur kommtmstyrelsen arbetar för att säkerställa
att överenskommelser inom Nya perspektiv implementeras och förankras.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ulf Johansson
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2014-05-06

Svar på frågor från kommunrevisionen med
anledning av Nya perspektiv
Bakgrund

Med anledning av det utvecklingsarbete som pågår inom ramen för Nya
perspektiv har revisionskontoret vid Landstinget i Värmland tagit fram
frågeställningar som respektive kommuns revisorer ombetts ställa till sin kommun.
Frågeställningen som ställts till kommunstyrelsen:

•

På vilket sätt arbetar man på politisk respektive tjänstemannanivå med att
förankra överenskommelsen eller liknande? Går arbetet till på olika sätt
inom de olika områdena inom Nya perspektiv (den sårbara familjen,
Psykisk hälsa, Riskbruk och riskbeteende, Äldres hälsa)?

•

Finns positiva exempel som kommunledningen vill lyfta fram?

Svar från socialförvaltningen på ovan nämnda frågeställning.
Process och förankring
Sedan 2007 har ledande politiker och tjänstemän i Landstinget och Värmlands
kommuner träffats med en viss regelbundenhet och fördjupat sig inom fyra
gemensamma utvecklings-områden/utmaningar: Den sårbara familjen, Riskbruk
och riskbeteende, Psykisk hälsa och Äldres hälsa.
Under utvecklingsarbetets gång har det blivit tydligt att även barn- och
bildningsnämnderna behöver finnas med i utvecklingsarbetet för att det ska bli
möjligt att se behoven för hela befolkningen, varför de kom med i arbetet 2012.

Inom varje utmaning har de gemensamma och övergripande ambitionerna
formulerats i gemensamma inriktningar. Dessa är vägledande för de konkreta
resultatmål (resultat och effekter för befolkningen) som ska vara tidsbestämda och
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mätbara. I de mål som socialförvaltningen antagit 2013-09-24 återfinns mål inom
respektive av de fyra prioriterade områdena (se bilaga 1).

Utmaningen Den sårbara familjen
För att kunna följa barn och ungas hälsa i olika åldrar och över tid har
elevhälsodatabasen ELSA byggts upp. Genom ELSA möjliggörs årliga statistiska
sammanställningar på kommun- och länsnivå. Underlaget utgör en viktig del för
planering och utveckling av insatser som kan främja barn och ungas hälsa. ELSA
möjliggör även kontinuerlig uppföljning av gjorda insatser. Den samlade
kunskapen i ELSA fås dels från de hälsoenkäter som både elever och föräldrar
fyller i, dels från det hälsobesök som eleverna erbjuds hos skolsköterskan i
förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och på gymnasiet i årskurs 1. ELSA används av
elevhälsan i Torsby kommun.
Torsby kommuns IFO-chef ingår i arbetsgruppen och har tagit fram
länsdokumentet som berör barn och unga och handlingsplanen som arbetet utgår
ifrån.

Livbojen
Livbojen är ett utvecklingsarbete för samverkan mellan barn- och
ungdomspsykiatri, elevhälsa och socialtjänst utifrån psykisk ohälsa bland
barn/ungdomar. Två, sjuksköterskor från barn- och ungdomspsykiatrin är
samverkansledare och medverkar i lokala samverkansteam. Genom att etablera en
arena och struktur för samverkan utifrån aktörernas ansvar för barn underlättas
både internt samarbete och extern samverkan med fokus på barn och unga och
psykisk ohälsa. Torsby kommun har i samarbete med Sunnekommun och
ungdomspsykiatrin under våren träffats och valt ut representanter från
socialförvaltningen och skolförvaltningen som har utbildats för att bättre möta de
ungdomar med behov på hemma plan då vi utgår från den problematik som finns
i Torsby och prioriterar utifrån aktuella behov. Arbetsgruppen kommer att
kontinuerligt få stöd och utbildning/fortbildning av barn- och ungdomspsykiatrin.

Utmaningen Psykisk hälsa
Gemensam inriktning

Huvudmännen ska i samverkan arbeta för att medborgarnas psykiska välbefinnande ska
öka, samt att huvudmännen ska bidra till en ökad kunskap om psykisk ohälsa hos
allmänheten.
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Vård och stödsamordning
Personer med psykisk problematik som medför komplexa behov av vård och stöd
gynnas aven särskild metod för samordning av insatser - Vård och
stödsamordning. Metoden har fått fäste i länet. Vård och stödsamordnar-team
med personal från kommun och landsting finns idag i tre länsdelar. Den viktigaste
framgångsfaktorn är att cheferna aktivt stöder vård- och stödsamordning genom
att prioritera tid för förberedelser, information och länsgemensamma forum.

I Torsby kommun har socialnämnden avsatt pengar för att starta upp ett
boendeteam för målgruppen inom socialpsykiatrin. Målet är att kunna anställa
utbildade vård och stödsamordnare under våren/sommaren 2014.

Hjärnkoll 2013-2014
Hjämkoll är en organisation som arbetar för" ett öppnare samtal om psykisk hälsa
och ohälsa med målet om ett inkluderande samhälle där alla har lika möjligheter
och rättigheter oavsett psykiskt funktionssätt." Värmland deltar i den nationella
kampanjen Hjärnkoll. Socialförvaltningen har deltagit vi seminarium och har
utvecklat hemsidan under hösten 2013 för att bättre nå personer vuxna samt barn
och unga med psykisk problematik. En kartläggning av samtliga som tillhör
målgruppen har gjorts i samverkan med landstinget. Utifrån kartläggningen har en
intervjustudie legat till grund för inriktningsmålför verksamheten inom
socialnämndens socialpsykiatri. Det som framkorner i enkäten är brist på
sysselsättning något som förvaltningen kommer att prioritera under kommande år.

Organisation

Karin Melberg områdeschef handikappomsorgen, Torsby, är ordförande inom
området psykisk hälsa och är med och driver utvecklingsarbetet i länet inom
området. Torsby kommun är den kommun i länet som har genomfört flest SIP:ar,
dvs samordnade individuella planer för den enskilde. Något vi är stolta över och
kommer att vidareutveckla inom arbetet med barn och unga under kommande år.

Utmaningen Riskbruk och riskbeteende
Tobak
e

s

År 2015 bör samtliga Värmlands kommuner ha beslutat om rökfri arbetstid
inom all kommunal verksamhet.
År 2014 uppgår andelen ungdomar i gymnasiets första årskurs som röker
eller snusar till högst 6 % (utgångsläge 201110 %).

Alkohol
e
Andelen ungdomar i gymnasiets första årskurs som aldrig har druckit
alkohol ska öka från 33 % (2011) till 50 % (2018).
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Länsstyrelsen samordnar länets ANDT-arbete i Värmland utifrån Länsstrategi 2012
- 2015. Förutsättningarna för arbetet är mycket olika i kommunerna. Flera
kommuner har kraftigt reducerat resurserna för förebyggande arbete de senaste
åren.
Jörgen Johannson är kommunens ANDT samordnare och arbetet med dessa frågor
där bl a ett par årliga träffar sker mellan kommunens, polisen, kyrkan och
frivilligorganisationer sker för att samverka i dessa frågor.
En utökning av ~änster inom missbruksvården har gjorts utifrån det aktuella
behov som i dag finns. Ett fortsatt arbete sker att tillsammans med Sunne kommun
bygga upp en mer utvecklad öppenvårdsverksamhet kopplat till missbruksvården.

Utmaningen Äldres hälsa
Några viktiga kvalitetsregister

Det finns ett antal kvalitetsregister som kan bidra till en ökad kvalitet i vård och
omsorg. Registreringen i kvalitetsregister har ökat i Värmland de senaste åren och
ett viktigt område framöver är att utifrån analyser av resultaten i registren initiera
förbättrings- och utvecklingsarbetet i berörda verksamheter. Informationen i
registren ger även ett bra underlag för politiska målsättningar, prioriteringar och
beslut.
Registrering och riskbedömning i kvalitets registret Senior alert ger möjlighet att
bedriva ett aktivt, systematiskt och förebyggande arbete med överblick över
resultaten av det arbetet. Registreringen omfattar riskbedömningar, åtgärder och
uppföljning av fall, trycks år, undernäring och dålig munhälsa.
SveDem är ett kvalitetsregister som syftar till att förbättra kvaliteten i
demensvården och målet är en likvärdig och optimerad diagnostisering och
behandling av personer med demenssjukdom.
Vid demenssjukdom är det vanligt med beteendemässiga- och psykiska symptom
(BPSD) som aggressivitet, oro, hallucinationer och sömnstörningar. Alla symptom
kan inte behandlas på samma sätt, BPSD-registret är en hjälp i att anpassa
behandlingen individuellt med utgångspunkt i omvårdnadsåtgärder.
God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i livet och ett värdigt slut i livet är
viktigt. Ett stöd i arbetet för att bedriva en ordnad och god vård och omsorg är
Svenska palliativregistret.
Samtliga av register registreringen görs i Torsby kommun av kommunens
sjuksköterskor mf. I socialnämndens mål se bilaga 1 är detta tydligt prioriterat.
Torsby kommun är dessutom främst i Värmland på att registrera i BPSD-registret
där även kommunen har "lånat" ut en sjuksköterska som har utbildat samtliga
vårdcentraler i länet kring registrering. Hon har även fått pris nationellt för denna
insats.

4

Felicia Weinberg
bia. socialchef
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§ 108 Svar på motion angående vägskylt som
saknas på väg mot Sundhultsmon
Dnr KST 2014/98

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Sture Persson (S) har lämnat en motion daterad 2014-02-03, som lyder:
"Från 62:an i Sysslebäck går en väg väster ut till Sundhultsmon. (Jag saknar
vägnurmet). Följer man vägen mot Sundhultsmon kommer först en väg från
hyresbostäderna, söder ifrån, som har "lämnaföreträdesskylt". Helt OK. Men lite
längre väster ut kommer en väg från industriområdet, högerifrån, där saknas en
lämnaföreträdesskylt. Där har en olycka inh'äffat, för ett tag sedan. Där bör också en
lämnaföreträdesskylt finnas. På denna tillfartsväg kommer också brandkåren ut när de
har utryckning. Borde inte skyltar finnas så att de har företräde vid utryckning?"
Sammanfattning och svar: Den angivna vägen, från 62:an i Sysslebäck väster ut till
Sundhultsmon tillhör vägsamfälligheten Klarabro-Tutstadholrnen. Samfällighetsvägen
Klarabro-Tutstadholmen är i detaljplanen för området angiven som "Huvudväg" förbi
Industrivägen och Industrivägen är angiven som lokalgata. Lokal trafikföreskrift om
väjningsplikt eller stopplikt är inte upprättad för Industrivägen. Angående den
påtalade olyckan, saknas det information om orsaken till olyckan. Skyltning vid det
akhlella stället bedöms inte som nödvändig, eftersom platsen är öppen och ett
eventuellt utryckningsfordons blåljus borde synas tydligt för andra trafikanter.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 56
Motion av Sture Persson (S)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Med hänsyn till att det ändå klart framgår vilka trafikregler som gäller då
utryckningsfordon påkallar fri väg med blåljus, föreslås att motionen beträffande att
skylta att brandkåren har företräde vid utryckning, avslås.
2. Beträffande väjningsplikt för trafik från Industrivägen, föreslås att Torsby kommun
upprättar lokal trafikföreskrift (och vägskylt om väjningsplikt), med stöd av 10 kap. 1 §

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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andra stycket 8 och 3 §, trafikförordningen (1998:1276) och där föreskriva följande för
Torsby korrunun:
- Förare av fordon på Industrivägen som norrifrån ämnar färdas in på den samfällda
vägen som tillhör vägsamfälligheten Klarabro-Tutstadholmen har väjningsplikt mot
fordon på samfällda vägen.

Beslutet skickas till
Korrununfullmäktige
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109 Svar på medborgarförslag - Upprustning
av lekpark i Höljes (bakom jätten)
Dnr KST 2013/434

Sammanfattning av ärendet

,

Bakgrund: Inger Rosenblom Jönsson som driver turistinformation på ideell basis i
Jätten i Höljes, har till kommunfullmäktige, lämnat ett medborgarförslag, daterat 2013
06-18, där hon påtalar brister på den lekpark som ligger bakom Jätten. Lekparken är
enligt Inger Rosenblom Jönsson, sliten och behöver rustas upp. Inger Rosenblom
Jönsson beskriver att det är många barn som leker där speciellt på sommaren och det
är enligt Inger, många turister som stannar för att fika eller få kartor och information.
Ingers önskan är att lekparken rustas upp så att den kan vara kvar och att Jätten också
får en uppfräschning.
Sammanfattning: Fastighetsägaren ansvarar för att lekplatser m.m. på den egna
fastigheten inte har säkerhetsbrister. Fastighetsägaren alternativt verksamhetsutövaren
kan ansöka om kommunalt bidrag till upprustning av lekplatsen och Jätten'i Höljes.
Lekplats en i Höljes är inte en kommunal lekplats, lekplatsen ligger på fastigheten
Torsby Höljes 1:375, som ägs av Finnskoga Turistservice Ekonomisk förening
Höljesvägen 17/ I Kristianson, 68065 Höljes.
Under sammanträdet poängteras att det finns möjlighet att söka kommunalt bidrag.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 55
Medborgarförslag av Inger Rosenblom

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget om att Torsby kommun ska rusta upp lekparken och Jätten i
Höljes avslås, eftersom det inte är en kommunal lekplats.

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till
Jan Esping
Inger Rosenblorn
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110 Fastighetsförsäljning Millmark 2:1
Dnr KST 2010/234

Sammanfattning av ärendet
Halvar Persson har i skrivelse frågat om köp av mark inom fastigheten Millmark 2:1.
Detta är mark som arrenderas av Halvar Perssons som betesmark för hästar. Halvar
Persson bedriver viss hästverksamhet och planerar att utveckla verksamheten.
Åtgärder för markförbättring behöver göras.
Markområdet begränsas av väg i öster och Röjdån i väster och har inget skogligt värde.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-05-12 § 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att upprätta köpehandlingar för området.
2. Fastighetens säljs för 1 kr/rn2.
3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning bekostas av köparen.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 111 Fastighetsförsäljning Driftcentralen 
Torsby 1 :334
Dnr KST 2014/81

Sammanfattning av ärendet
Torsby 1:334 - Driftcentralen är ett mindre bergnun med en BRA (bruksareal) på 99
m2. Fastigheten används inte idag, men elkostnader till uppvärmning består.
Ekonomiskt sett har fastigheten gett ett minusresultat på cirka 28 000 kr de fyra senaste
åren (budgeterade kostnader 98 000 kr, redovisade kostnader 126 000 kr).

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-02-10 § 18

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att upprätta köpehandlingar för Torsby 1:334.
2. Fastighetens säljs för 385000 kr.
3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning bekostas av köparen.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112 Nyttjanderättsavtal för del av Torsby 4:23
Fridhem
Dnr KST 2014/426

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Kommunstyrelsens samhällsutskott behandlade (2012-10-22 § 135) ansökan
från Erik Jonsson om att få arrendera ett markområde på Fridhem för att kunna
utveckla affärsmöjligheterna för Faktoriet och för framtida verksamhetsutövare på
Fridhemsområdet. Kommunstyrelsens sarnhällsutskott beslutade att ge teknisk chef
Jan Esping i uppdrag att förhandla med Erik Jonsson om förutsättningarna för ett
avtal.
Erik Jonsson planerar att anlägga gräs- och grusytor för sällskapsspel och samvaro.
Området begränsas till den norra delen av Fridhem och ansluter till vattenområdet
längs Röjdån, enligt bilaga.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-05-12 § 72
Karta Fridhem

Kommunstyrelsens beslut
1. Teknisk chef får i uppdrag att upprätta ett nytijanderättsavtal med Erik Jonsson där
förutsättningarna för ansvar, investeringar, skötsel/drift, tillgänglighet och avtalstid
fastslås.
2. Avtalsförslag enligt följande:
- nytijanderättsavtal
- ingen avgift
- avtalstid 5 år, därefter förlängning med 3-års intervaller
- kostnader för anläggning, utrustning, skötsel/drift tas av nytijanderättshavaren
- området och på områdets belägna anläggningar ska vara tillgängliga för allmänheten
- myndighetskrav ska följas.

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till
Jan Esping
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur
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§ 113 Information om fjärrvärmeplanering
Dnr KST 2014/471

Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Jan Esping informerar om fjärrvärmeplaneringen i Torsby kommun. I
dagsläget finns en panna i Torsby som står på Moelvens mark, där bränslet kommer
från bark. Torsby kommun med Torsby Bostäder är de två största kunderna och avtalet
sträcker sig till år 2018. Idag ägs denna panna av Värmevärden. Det finns dock en
planering kring att kommunen och Torsby Bostäder tillsammans med Moelven ska
köpa pannan och distributionsanläggningen när avtalstiden löper ut år 2018.
Det finns dessutom en panna hos Samhall i Sysslebäck som producerar fjärrvärme till
närområdet.
Tekniska avdelningen utreder för närvarande en lösning för fjärrvärmedistributionen
när Samhalllägger ner verksamheten i juni 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114 Uppföljande granskning, styrning och
kontroll avseende kommunens EU-projekt
Dnr KST 2014/315

Sammanfattning av ärendet
Synpunkt: Samarbete mellan nämnderna och EV-samordnaren bör förstärkas för att
öka möjligheten att finna finansiering ur någon av EU:s fonder och program.
Samarbetet mellan förvaltningarna och EV-samordnaren har ökat med undantag av
omsorgen där samarbetet behöver fördjupas/återupptas.
Exempel på projekt där EV-samordnaren samverkat med olika avdelningar:
• EV-samordnaren har, efter KPMG:s granskningsrapport 2010, kontaktat
skolan och därefter bjudits in till planeringsmöten för både för-, grund
och gymnasieskola och då informerat om EU:s fonder och program.
Förutom att ha agera bollplank vid enstaka projektansökningar har det
hittills inte resulterat i något djupare samarbete.
• EV-samordnaren kommer denna vecka att delta i ett möte med
gymnasieskolans yrkesvägledare och kommunens näringslivsbolag
TVAB denna för att försöka hitta finansiering för ett samverkansprojekt
mellan skola och industriföretag.
• Räddningsnämnden: Socialfondsprojekt (utbildning av arbetskraft) har
riggats men inte skickats in p.g.a. att man hade svårt att frigöra tid hos
personalen för att genomföra projektet.
• Vad gäller tekniska avdelningen, näringslivs avdelningen inkl. turism,
fritids- och kulhtravdelningen har projekt riggats och genomförts.
• Strukhufondsprojekt: Omlastningsterminalen (Tekniska avdelningen),
Branäsvägen och Hovfjällsvägen (Tekniska avdelningen,
Arbetsmarknadsavdelningen) är tre investeringsprojekt som
finansierades av Regionala fonden. Destinationsutveckling är ett
näringslivsprojekt som även det finansierades av Regionala fonden.
(Turism och näringslivs avdelning)
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• Exempel på genomförde LEADER-projekt är "UNG" där man bland
annat byggde en skidlift i Valberget, (Näringslivsavdelningen och
Fritidsavdelningen), FRISK (Fri sikt KIal'älven)
Arbetsmarknadsavdelningen, hjälpte till med redovisning av
studiefrämjandets och kulturavdelningens projekt om " Finnskogen
Natur och kulturpark" samt diskussioner om att rigga Interregprojekt
för en fortsättning av arbetet att bilda Nahu- och kulhHparken.
• Omsorgsförvaltningen: I dagsläget inga projekt men
omsorgsförvaltningen har (2010/2011) i samverkan med Sunne
kommun riggat och genomfört förstudien Trampolinen. Tyvärr fick
man sedan avslag på genomförandeprojektet på grund av att
socialfonden tyckte att projektet var intressant men blev för litet- vi fick
inte med tillräckligt många andra kommuner.
• Miljö- och bygg: Medarbetarna har vid upprepade tillfällen fråga om
möjliga finansieringsvägar för olika projekt. Detta har bl. a. resulterat i
en ansökan om lokala naturvårdsbidrag i syfta att skapa en tätortsnära
vandringsled.

•

I dagsläget är aktiviteten ganska låg i väntan på att de nya strukturfonderna
blir sökbara.

Synpunkt: Sökandet efter bidrag bör ha sin utgångspunkt i de åtgärder som finns i
respektive förvaltnings verksamhetsplan.
•

Planer fanns att genomföra West Swedens WEP A våren 2014. En aktivitet där
man med utgångspunkt från verksarnhetsplanerna skulle ta fram projektideer
och formulera projekt samt hitta lämplig finansiering inom EU:s fonder och
program. WEP A:n har genomförts i flera Värmlandska kommuner och varit
mycket uppskattad. Tyvärr hann vi aldrig genomföra WEPAN innan West
Sweden avvecklades.

Synpunkt: Befogenheten att fatta beslut om att lämna en projektansökan bör
regleras och dokumenteras.
•

Enligt Ks beslut tecknar kommunchef alla handlingar som rör EU:s fonder och
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program. Biträdande kommunchef är ersättare.
Synpunkt: EV-samordnarens roll bör förtydligas och kommuniseras ut i
organisationen.
•

Information om ED-samordnarens roll har i viss mån kommunicerats ut i
verksamheten via möten men framför allt via konkret samarbete kring
projektriggning, genomförande av projekt och projektredovisning. Ex
förstudien "BIO i Värmland" (här deltar främst miljö och byggavdelningen)
projektet har riggats av ED-samordnare och är en "avknoppning" av det av
Tillväxtverket delfinansierade pilotprojektet "Nya servicelösningar på
landsbygden", för vilket ED-samordnaren är projektledare. (här' samarbetar
man framför allt med Turism-, Arbetsmarknads- och Tekniska avdelningen).

Synpunkt: Riktlinjer för kontroll och uppföljning före, under och efter projektens
löptid bör upprättas.
•

EV-projektens redovisningssystem innebär i sig en långtgående kontroll under
och i viss mån även efter projektens löptid.

•

Inga andra upprättade riktlinjer för kommunens uppföljning finns .

•

Finns ett policydokument för internationella kontakter, taget av
kommunstyrelsen 2004-03-25 § 18

Synpunkt: En sammanställd förteckning över pågående projekt bör upprättas och
hållas uppdaterad.
•

ED-samordnaren kontaktade, efter KPMG:s granskningsrapport, samtliga
förvaltningar och sammanställde en komplett lista över pågående och nyligen
avslutade projekt. Informationen lades ut på kommunens hemsida. Viss
uppdatering har gjorts men ingen "rundringning" till samtliga förvaltningar
genomfördes så några projekt kan ha missats. De projekt som genomförts har
till största del varit strukturfondsprojekt och några LEADER-projekt.

•

Dnder våren 2014 har samtliga LEADER och Strukturfondsprojekt avslutats.
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•

Nya projekt inom strukturfonder och LEADER kan sökas tidigast
hösten/vintern 2014.

Handlingar i ärendet
Korrununstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 60
Revisionsrapport avseende styrning och kontroll för korrununens EU-projekt

Kommunstyrelsens beslut
Korrununstyrelsen ställer sig bakom EU-strateg Elisabet Olssons ovanstående svar på
den uppföljande granskningen av styrning och kontroll avseende korruntmens EU
projekt.

Beslutet skickas till
Revisorerna
Elisabeth Olsson
Korrununfullmäktige
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§ 115 Utvidgat strandskydd i Värmlands län
Dnr KST 2014/71

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Värmland, Samhällsbyggnad, Naturvård, har i en remiss förfrågan
2014-01-24 uppmanat kommunerna i Värmland m.fl. enligt sändlista att yttra sig över
ett förslag om utvidgat strandskydd i Värmlands län.
Remisstiden sattes till 30 april 2014 men har enligt kommunernas och Region
Värmlands önskemål utsh·äckts till den 19 juni 2014.
Region Värmlands yttrande: Region Värmland har 2014-05-22 yttrat sig om behoven
aven transparent metodik och tydliga kriterier för bestämning av utvidgat
strandskydd, vikten av ett sarnhällsutvecklingsperspektiv och om brister i
hittillsvarande arbets- och samrådsförfarande samt ger förslag till upplägg av den
fortsatta processen framöver.
Synpunkter från Torsby kommun: Länsstyrelsen i Värmland inbjöd i september 2010
Torsby kommun (m.fl.) att inlämna önskemåloch åsikter om lämpliga områden för ett
utvidgat strandskydd inför Länsstyrelsens arbete med att revidera länets utvidgade
strandskydd.
Kommunen besvarade genom kommunstyrelsens sarnhällsutskott förfrågan i den 21
mars 2011.
Kommunens beslut var att:
• Torsby kommun vill inte utöver det obligatoriska strandskyddet inom 100 meter från
strandlinjen att utökat strandskydd skall gälla för någon vattenförekomst i kommunen.
• Torsby kommun förordar att Länsstyrelsen i sin utredning tar hänsyn till de speciella
förhållanden som råder vid flera sjöar som är mycket hårt reglerade (t.ex. Höljessjön
och Letten). Här borde strandskyddet 100 meter gälla från en strandlinje som baseras
på ett rimligt bedömt medelvattenstånd.
Noteras att det i Naturvårdverkets handbok 2008, riktad till länsstyrelserna inför

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 42

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2014-06-02

arbetet med översyn av det utvidgade strandskyddet, refereras till 7 kap. 14 §
miljöbalken, det står "Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter
från strandlinjen vid normalt vattenstånd (strandskyddsområde).
Vad Torsby kommun och andra yttrat sig i frågan redovisas inte i Länsstyrelsens
förslagshandlingar. Ytterligare förfrågningar om synpunkter har inte gjorts till Torsby
kommun och dialog med kommunen under arbetets gång har inte förts.
Brister i samrådsförfarandet framhålls även i Region Värmlands yttrande.
Utvidgat strandskydd i områden med riksintressen
I Naturvårdsverkets handbok för länsstyrelsernas arbete med det utvidgade
strandskyddet finns anvisningar om när sh'andskyddet får utvidgas. Ordvalet har
understrukits som markering att det inte står i instruktionen att strandskyddet ska
utvidgas i de fall som enligt prop. 2008/09:119 omnämns.
Det är rimligare att utgå ifrån att Länsstyrelsen har i sitt förslag till utvidgat
strandskydd tolkat punkten 2 som pekar ut riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra
stycket och 4 kap. 2-8 §§ i miljöbalken som "relevanta" för strandskyddet. Genom att
generellt utvidga strandskyddet till 200 meter i hela Klarälvdalen och till 300 meter
längs Frykensjöarna har man som Torsby kommun ser det övertolkat
Narturvårdsverkets handbok och dess anvisningar i detta fall.
Naturvårdsverkets avsikt är att det är relevant, att just i riksintresseområden finna
kvaliteer på delsträckor som motiverar utvidgat strandskydd just där. Är
verkligen förhållandena längs stränderna vid Klarälven och Frykensjöarna så likartade
längs hela älven och sjön att just 200 respektive 300 meter ska gälla längs hela
strandlinjen i de två fallen? I Länsstyrelsens förslag anges inte heller någonstans varför
hela sträckorna och just 200 respektive 300 meter är nödvändiga för att säkerställa
strandskyddet.
I värdebeskrivningen av Klarälven konstateras att strandskyddet i södra delen endast
är 100 meter medan det längre norrut gäller 150 meter utvidgat strandskydd. Trots att
den södra delen av älven inte skyddats som den norra tycks ändå naturvärdena vara
lika betydande i alla delar av älven eftersom Länsstyrelsen vill utöka strandskyddet till
200 meter överallt. Borde inte de södra delarna vara negativt påverkade av att de inte
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skyddats med lika stort strandskydd som i norr?
Det är just i dalgångarna som det under mer än tusen år utvecklats boende och
verksamheter. De som inte bor i detaljplanerade områden i tätort (ca 6500 invånare)
bor i stor utsträckning just i dalgångarna längs Klarälven och Fryken. Utanför planlagt
område bor ca 5 500 invånare och ca åtta procent av dessa berörs av utvidgat
strandskydd enligt Länsstyrelsens förslag. Då har inte inräknats kommunmedlemmar
d.v.s. fastighetsägare som inte är skrivna i kommunen. Ur samhällsutvecklings
perspektiv är det förstås mycket allvarliga inskränkningar i ägande- och
nytljanderätten att här lägga ett utvidgat generellt byggnads- och åtgärdsförbud. Detta
borde endast göras på delområden där det motiveras genom noggranna utredningar
att det generella strandskyddet på 100 meter inte är tillräckligt för att säkerställa
strandskyddets syften.
Detta synsätt redovisas också i Region Värrnlands yttrande.
Torsby kommun har naturligtvis noterat att det i många fall utvidgade strandskyddet
på 150 meter kommer att utgå och ersättas med generellt 100-metersskydd. Det är
positivt ur kommunens och dess fastighetsägares synpunkt men detta bedöms inte
kompensera att utvidgningen av strandskydd i dalgångarna, där de facto
kommunmedborgare och kommunmedlemmar huvudsakligen verkar, bor eller är
fastighetsägare.
Utvidgat strandskydd i områden utöver Klarälvs- och Fryksdalen/
markägarintressen
Förutom de speciella skälen för att inom områden med riksintresse utvidga
strandskyddet har Länsstyrelsen också föreslagit utökat strandskydd i tre vattendrag
och i 12 sjöar.
I Länsstyrelsens förslag gäller att för Örsjön, otillgängligt belägen i nordöstra delen av
kommunen, utvidgat strandskydd till 300 meter. Runt Örsjön finns ett mindre antal
små fritidshus och området bedöms inte vara utsatt för något exploateringstryck.
Varför 100 meter inte skulle räcka för skydd av fågellivet framgår inte av
Länsstyrelsens redovisning.
Det borde som det också påpekas i Region Värmlands yttrande vara en utgångspunkt
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för utvidgning att det tydligt framgår att 100-metersgränsen inte är tillräcklig och
varför den inte är det och därmed utvidgning måste göras.
För Backsjön, Fagervattnet, Gransjön, Gåstjärnen, Hotlamm, Hällsjön, Nyckelvattnet,
Rattsjön (delvis 100 meter), Ryggsjön och Övre Brocken föreslås från hittills gällande
150 meter en utökning till 200 meter strandskydd. Om motiv för detta endast är
indelningen i begränsat antal varianter 100, 200 respektive 300 meter anser inte Torsby
kommun att detta är ett motiv starkt nog för de extra 50 meter som föreslås .
Ä ven för vattendragen Manglidsälven, Rattån och Rottnan föreslås vissa sträckor få
utvidgat strandskydd till 200 meter mot i dag gällande 100 meter.

Strandskyddet innebär att åtgärder och byggande förbjuds. Detta är en inskränkning i
ägande- och dispositionsrätten som många markägare uppfattar som kränkande. För
att få förståelse hos fastighetsägare och kommuninvånare för att dessa inskränkningar
ibland måste finnas för att säkerställa strandskyddets syften måste motiven vara
tydliga och väl underbyggda.
Markägare i Östmark med intressen i fyra av de nämnda sjöarna har till kommunen
uttryckt stor oro för den utvidgning till 200 meter som föreslås. De kommer att till
Länsstyrelsen inlämna ett eget yth·ande.
LRF informerar kommunen om att man från sina medlemmar får många synpunkter
på strandskyddet: Många markägare är oroliga och frågande om hur strandskyddet'·
påverkar dem. Många känner sig också påhoppade (markägarna drabbas ju av många
typer av intrång) och man undrar vad det är Länsstyrelsen vill skydda egentligen? LRF
förmodas annars inlämna sitt eget yttrande till Länsstyrelsen.
Generellt gäller att Länsstyrelsens underlagsmaterial är begränsat. Det framgår inte
tydligt för de olika vattenförekomsterna exakt vilka värden för växt- och djurlivet
respektive friluftslivet som säkerställs med en utvidgning. Motiven för utvidgning är
generella och omfattar stora områden och flera sjöar på en gång.
Länsstyrelsen hänvisar mycket till skydd av landskapsbilden och det är tveksamt att
det är ett av strandskyddets syften. Beskrivningarna är mycket generaliserade och det
är inte tydligt om alla värdepåståenden gäller runt hela sjöarna eller längs hela
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vattendragen. Det framgår inte i de flesta fall vilken påverkan en byggnation mer än
100 meter från strandlinjen skulle ha på sjöarna/vattendragen.
Ilandsbygdskommuner som Torsby finns många vägar som trafikeras sparsamt men,
lika fullt har stor betydelse inte minst för skogsnäringen. En enkel regel att vägar med
högre nummerbeteckning än en viss nivå inte skulle räknas som avskärande väg är
inte rimlig. Exempel är vägar vid Rottnen och längs Klarälvens västra strand. Här finns
visserligen gles men ändå farlig trafik med t.ex. timmerbilar och många av dessa vägar
upplevs uppenbart avskärande. Strandskyddslagen tar sin utgångspunkt i hur den
enskilde upplever sina möjligheter att röra sig fritt i strandskyddat område. Då borde
också upplevelsen av om huruvida en väg är avskärande eller inte vara vägledande
oavsett dess numrering.
Torsby kommuns erfarenheter av arbete med att minska ett utvidgat
Strandskydd
Torsby kommun skrev i mars 1999 till Länsstyrelsen för att få Länsstyrelsens
synpunkter på kommunens arbete med översyn av strandskyddet för 18 sjöar med
utökat sh'andskydd, (LST Dm 231-2112-99).
Länsstyrelsen menade att naturvärdena av kommunen beskrivits alltför översiktligt
och att en samlad analys av nuvarande (1999) och framtida friluftsliv borde göras.
Kommunen kompletterade sin utredning med en samlad analys av friluftslivet och
gjorde en utförligare beskrivning av de strandnära områdenas topografi samt
kompletterade med uppgifter om vattenvegetation. Redan 1999 redovisades
kommunens mål att i så stor omfattning som möjligt få ett enhetlig strandskydd på 100
meter.
Resultatet av kommunens arbete blev förändringar i strandskyddet på endast fem av
de sjöar som utreddes. Utredningen kostade utöver nerlagt arbete 1999 drygt 200000
kronor vilket idag torde motsvara ca 250000 kronor.
I varierande omfattning kunde det utökade strandskyddet på delsträckor minskas till
100 meter vid Rattsjön (dess norra del), Stor-Häs slingen samt Vägsjön-Mellantärn
Ladtjärn, vilka bildar en enhet efter reglering.
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Rattsjön ingår nu i det nya förslaget från Länsstyrelsen med utökning till 300 meter. I
motiven till detta refereras inte till de enligt Länsstyrelsens krav på kommunen
noggranna utredningar som gjorts för just Rattsjön. Vilka förändringar i
förutsättningarna motiverar en så förändrad bedömning bara 10 år senare?
Kommunen efterfrågar motsvarande redovisning av det slag som kommunen tog fram
vid sin utredning 1999 för det nu framlagda förslaget till utvidgning av strandskyddet.
Torsby kommun vill sedan ta del av de utredningar som ligger till grund för ett
förhoppningsvis reviderat förslag till beslut.
De små ändringar som kom till stånd 1999-2003 stod inte i proportion till kostnaderna
och arbetet med utredningar, samråd och ansökningar visade tydligt att ett utvidgat
strandskydd inte så lätt kan förändras när det väl införts. Det är därför viktigt att
utvidgning bara görs där det med noggranna utredningar som stöd verkligen är
behövliga för att säkerställa strandskyddets syften. I fallet Rattsjön visade sig de
noggranna utredningarna dessutom genom Länsstyrelsens nya förslag bli kortlivade.
Notera att Länsstyrelsen i sitt beslut om ändringar (2003-12-05 Dm 511-7304-99)
konstaterade att "Genom att minska strandskyddsbredden på sätt som nu sker så
kommer, enligt Länsstyrelsens mening, allmänhetens förståelse för strandskyddet att
komma i samklang med lagstiftarens intentioner."
Fortsatt arbete med att fastställa områden med utvidgat strandskydd i
Torsby kommun
Remisstiden som ursprungligen gällde 30 april 2014 men nu utsträckts till 19 juni har
inte gett utrymme för det samråd som erfordras för att förankra det av Länsstyrelsen
lagda förslaget till utvidgat strandskydd. Att samråd och dialog är viktiga inslag i
arbetet framgår mycket tydligt i Naturvårdsverkets anvisningar till Länsstyrelsen.
I Region Värmland s yttrande konstateras att det finns brister i samrådsförfarandet.
Förutom att Länsstyrelsens förslag på ett generellt sätt behandlar utvidgning av
strandskyddet i Klarälvs- och Fryksdalen ingår ett antal sjöar och vattendrag också i
förslaget att utvidga strandskydd i Torsby kommun. Det är som Region Värmland
också påpekar i sitt yttrande viktigt att man fastställer metod och tillvägagångssätt för
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ett fortsatt arbete med strandskyddsfrågan. Det är en förutsättning för att genomföra
arbetet kommunvis.
I Naturvårdsverkets anvisningar till Länsstyrelserna påpekas att områden som har ett
generellt strandskydd om 100 meter kan få utvidgat strandskydd enligt lagstiftningen
när som helst. En utvidgning får ske om det behövs för att säkerställa något av
strandskyddets syften.
Detta öppnar upp för ett beslut om utvidgat strandskydd före årsskiftet 2014/2015 i
respektive kommun i de fall konsensus råder mellan kommun och Länsstyrelse. I
övrigt kan i avvaktan på nya uh·edningar och samråd utvidgat strandskydd få vänta
till dess konsensus råder också i övriga fall. Torsby kommun har tidigare i egen regi
och i samarbete med Länsstyrelsen gjort noggranna studier av naturvärden vid ett 40
tal sjöar Detta material kan vara ett bra underlag i samråd och dialog i det fortsatta
arbetet. Sådant material finns t.ex. för Rattsjön.
I

I Region Värmlands yttrande föreslås också att arbetet med utvidgat strandskydd får
fortsätta också efter årsskiftet 2014/2015 även om det innebär att det generella
strandskyddet på 100 meter återinförs på många platser.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-05-12 § 64
Yttrande från Region Värmland

Kommunstyrelsens beslut
1.

De synpunkter som lämnats i Region Värmland s skrivelse 2014-05-22 delas till
fullo av Torsby kommun.

2.

Torsby kommun har som grundläggande utgångspunkt att strandskyddet inte
bör utvidgas för någon vattenförekomst i kommunen. Utvidgat
strandskyddsområde ska förekomma endast där av Länsstyrelsen noggrant
genomförda utredningar visar att det är nödvändigt för att säkerställa
strandskyddets syften.

3. Torsby kommun delar inte Länsstyrelsens bedömning att Naturvårdsverkets
anvisningar om att områden med riksintressen är relevanta för utvidgat
strandskydd ska tolkas som att dessa i sin helhet ska få utvidgat strandskydd.
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Det är just inom riksintresseområdet relevant att finna delsträckor med sådana
förhållanden att ett utvidgat strandskydd kan motiveras. Kommunen
förutsätter att Länsstyrelsen inbjuder till dialog och samråd för att diskutera
rimligt antal delsträckor längs Klarälven och Fryken där Länsstyrelsen efter
noggrant utförda utredningar kan påvisa behov finns av utvidgat strandskydd
för att säkerställa shandskyddets syften. Utvidgning ska inte vara fastlåst till
något generellt jämt antal meter utöver de 100 utan 1- 200 meter utvidgning
ska motiveras av resultatet från utredningar och individuellt anpassas i varje
delsträcka.
4.

De sjöar som föreslås få utvidgat strandskydd utöver Klarälven och Fryken
förutsätts genomgå samråd och dialog med kommun och markägare innan
beslut fattas av Länsstyrelsen. Där sådant samråd och dialog förekommit innan
31 december 2014 och konsensus råder bör utvidgat strandskydd kunna
beslutas före årsskiftet 2014/2015.

5.

I de fall samsyn om utvidgat strandskydd enligt Länsstyrelsens förslag inte
råder mellan Torsby kommun och Länsstyrelsen i Värmland förutsätter Torsby
kommun att samråd och dialog fortsätter också efter att årsskiftet 2014/2015.
Därmed upphör i dessa fall det utvidgade sh·andskyddet den 1 januari 2015.
Då exploateringstrycket i Torsby kommun är mycket lågt bedöms införandet
av det generella strandskyddet på 100 meter inte innebära problem att senare,
om det visar sig motiverat, säkerställa strandskyddets syften med beslut som
fattas också efter den 1 januari 2015.

Beslutet skickas till
Torbjörn Almroth
Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen Värmland
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§ 116 Förslag till kommunal planstrategi, Våler
kommune
Dnr KST 2014/390

Sammanfattning av ärendet
Våler kommune har bett om yttrande på deras förslag till planstrategi. Planarkitekt Jon
Wiggh informerar om deras plan och konstaterar att den ser bra ut. Av rapporten
framgår bl.a. att Våler kommune har problem med minskande och åldrande
befolkning, utbildningsnivåer och folkhälsan. Därmed står kommunen inför stora
utmaningar de närmaste åren.

Handlingar i ärendet
Planstrategi Våler kommune

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av planstrategi för Våler kommune och har inget att
erinra.

Beslutet skickas till
Jon Wiggh
Våler kommune
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§ 117 Övrig information och frågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
Ann-Katrin Järåsen informerar om:
•

Att det varit problem med vattnet i Höljes och att det därför behövt kokas, men
att tekniska avdelningen genom Thomas Olsson har skött ärendet på ett bra
sätt.

•

Samhall i Sysslebäck

•

Träcenter i klarälvdalen - stöttning med att hitta samarbetspartners

•

Samverkan med ARKO

•

Det finns ett stort inh'esse för servicepunkter vid lanthandlare i kommunen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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§ 118 Meddelanden
Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2014-04
09- 2014-05-07.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.
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§ 119 Delegeringsbeslut
Dnr KST 2014/46

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ljänstemän enligt
en av kommlillstyrels e n 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 2014-06-02

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
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