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§ 60 Bostadsfråga, T ors by tätort
Dnr KST 2015/250

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att det är brist på bostäder i Torsby tätort, har Alf Larsson (C)
föreslagit att planeringen av området Björkholmen borde påskyndas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott menar att det akuta behovet av bostäder inte kan
invänta att detaljplanerna för områdena vid Björkholmen och Herrgårdsdammen blir
klara. Det finns därför anledning att se på de områden som har färdiga detaljplaner
och är klara för byggnation till exempel vid Mejeristen och på Kilåsen.
Håkan Laack, VD för Torsby Bostäder AB, och bolagets ordförande Torbjörn Jansson
(C) har inbjudits till dagens sammanträde för att berätta om planeringen av
nybyggnation i tätorten.
Faktorer som kan påverka behovet av bostäder är bland annat ökad inflyttning till
tätorten, ny hög invandring i landet och hur gymnasieskolan står sig i konkurrensen.
Torsby Bostäder AB förvaltar totalt 1100 bostäder och de allra flesta är uthyrda.
Bolagets affärside är allmännytta och hyreslägenheter. Man omsätter cirka 200
lägenheter per år, och kan erbjuda bostad inom tre månader. I dagsläget hyrs cirka 100
lägenheter ut till studerande. Under våren har samarbetet med S*rneskolan stärkts
och man erbjuder nu bostadsgaranti.
Bostadsförsörjningsprogrammet visar på ett nybyggnadsbehov i Torsby samhälle
framöver, och styrelsen för Torsby Bostäder AB har därför beslutat om byggnation av
20-30 nya lägenheter. Håkan Laack har fått i uppdrag att ta fram olika alternativ för
byggnationen. Han visar kommunstyrelsen på flera olika alternativ, bland annat
•

Mejeristen, där marken är detaljplanerad och ägs av Torsby Bostäder AB.

•

Björkholmen/Björkängen, där marken ägs av kommunen.

•

Bruksallen, där marken ägs av privatperson. Arbetet med ny detaljplan är
påbörjat.

•

Enen, ett område beläget mellan Alstigen och Aspen, där marken är
detaljplanerad och ägs av kommunen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~~
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§ 60 forts. Bostadsfråga, Torsby tätort
SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som Torsby Bostäder AB är medlem i,
erbjuder så kallade Kombohus, som är nyckelfärdiga mindre flerbostadshus som kan
byggas till rimligt pris.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 §54.
Underlag, Tankar om Torsby Bostäder.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Kommunstyrelsen tackar för en intressant information.

2. Kommunstyrelsen förordar en prioritering av byggnation på området Enen,
och kan även tänka sig en försäljning av marken till bostadsbolaget.
Tekniska avdelningen får i uppdrag att ta fram ett förslag tillsammans med
Torsby Bostäder AB.

Beslutet skickas till
HåkanLaack
Torbjörn Jansson
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61 De kommunala bolagens årsredovisning
2014
Dnr KST 2015/290

Sammanfattning av ärendet
VD Håkan Laack och styrelseordförande Torbjörn Jansson redogör för Torsby Bostäder
AB:s årsredovisning 2014.
Ekonomichef Angela Birnstein redogör för Torsby Förvaltnings AB:s årsredovisning
2014.
Kommunchef Thomas S*rndorff redogör för Torsby Flygplats AB:s och Fritid i
Nordvärmland AB:s årsredovisning 2014.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2014 för Torsby Bostäder AB.
Årsredovisning 2014 för Torsby Förvaltnings AB.
Årsredovisning 2014 för Torsby Flygplats AB.
Årsredovisning 2014 för Fritid i Nordvärmland AB.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1.

Kommunstyrelsen anser att Torsby Bostäder AB, Torsby Förvaltnings AB,
Torsby Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB bedrivit verksamhet som
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, samt utfört detta
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

2. Bolagens årsredovisning överlämnas till kommtmfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62 Arsredovisning 2014
Dnr KST 2015/146

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein presenterar Torsby kommuns årsredovisning.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning för Torsby kommun 2014.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisad årsredovisning och överlämnar den till
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63 Månadsuppföljning januari-februari 2015,
alla förvaltningar
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljningen för nämnder och
kommunstyrelsen till och med februari 2015.
Kommunfullmäktige visar ett underskott på 96 000 kronor som beror på avtackningsoch revisionskostnader. Detta kommer att jämnas ut under året.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 10,4 miljoner kronor som främst beror på
att kapitalkostnader ännu inte har redovisats.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på nä1mare 2,6 miljoner
kronor. Enligt prognosen för helår befarar förvaltningen ett stort underskott.
Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att senast i samband med
delårsbokslutet i april presentera åtgärder, konsekvenser och äskanden.
Socialnämnden redovisar ett underskott på 4,1 miljoner kronor som till största delen
består av ännu ej redovisat bidrag från Migrationsverket Det finns fortsatt oro för
individ- och familjeomsorgens kostnader och det finns ännu inte några medel att
finansiera nödvändig utökning av särskilt boende på Solliden. Kommunstyrelsen har
uppdragit till socialförvaltningen att presentera egna förslag och konsekvenser till
uppföljningen i april.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar ett resultat i nivå med budget.
Nämnden prognostiserar också ett resultat för helår i nivå med budget.
Valnämnden redovisar ett plusresultat på 16 000 kronor. För helår bedöms ett resultat i
nivå med budget.
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 84 000 kronor. För helår bedöms
dock ett resultat i nivå med budget.

Handlingar i ärendet
Ekonom Inger Thörngrens månadsuppföljning 2015-04-07 för Torsby kommun till och
med februari 2014.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63 forts. Månadsuppföljning januari-februari 2015, alla förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram konsekvenser per
verksamhet utifrån prognos om budgetramen inte utökas under innevarande
år. Konsekvenserna ska presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-04-20.
2. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram konsekvenser per verksamhet utifrån
prognos om budgeh·amen inte utökas under innevarande år. Konsekvenserna
ska presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-20.
3. Socialchef Ulf Johansson inbjuds till kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-04-14 för att lämna rapport om nuvarande läge inom verksamheten
särskilda boenden.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ulf Johansson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64 Budgetplan 2016-2018 för
kommunstyrelsens avdelningar
Dnr KST 2015/145

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om förutsättningar inför budget/plan
2016-2018 för kommunstyrelsens avdelningar.
Torsby kommun står inför stora utmaninger. Eftersom vår intäktsutveckling direkt
hänger ihop med befolkningsutvecklingen finns det enbart två sätt att hantera de
ekonomiska utmaningarna:
•

genom att få ett stabilt befolkningstal, eller

•

genom anpassning av verksamheterna.

Torsby kommuns befolkningsutveclding ger anledning till oro. Trots att befolkningen
under 2014 minskade med bara 21 personer är det ingen anledning till glädje. Både
inrikes flyttnetto och födelsenetto visar stora minus. Att detta balanseras av uh·ikes
flyttnetto ger bara kortvarigt andrum. För frågan och utmaningen är huruvida detta
tillskott är varaktig. Med tanke p å brist på bostäder riskeras att dessa personer vistas i
Torsby enbart över kort tid vilket vid en avflyttning skulle medföra en ännu större
befolkningsminskning.
När det gäller anpassningen av verksamheterna kan vi, oaktat att vi i flera år arbetat
med frågan, inte se någon större förändring. Trots den minskande befolkningen ökar
våra intäkter varje år med cirka 2 %. Tyvärr ökar även våra kostnader i samma takt.
Detta kan tolkas att vi inte lyckats krympa vår kostym till den nivå som skulle vara
befogad tack vare invånarantalet. När det gäller utvecklingsh·enden av Torsby
kommuns bruttokostnader, så ligger dessa långt över rikets genomsnitt och vida över
länets. Ä ven bedömt mot järnförbru:a kommtmers utveckling ökar Torsby kommuns
bruttokostnader snabbare och ligger långt över deras.
När det gäller verksamheternas nettokostnader för våra kärnverksamheter ryms dessa
inom ramen för strukturkostnadsindex. Detta kan tolkas att verksamheterna totalt
bedrivs på ett effektivt sätt. Dock skiljer de sig inom standardkostnadsberäkningen.
Flera områden som omfattas av strukturkostnadsindex har en hög eller mycket hög

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64 forts. Budget/plan 2016-2018 för kommunstyrelsens avdelningar
kostnadsnivå järnfört med genomsnittet i riket. Dyrast järnfört med övriga kommuner
är barnomsorg och gymnasieskolan, där Torsby tillhör landets kostsammaste
kommuner. Inom andra områden, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg har
Torsby en verksamhet som utförs till en mycket lägre kostnad än den genomsnittliga
kommunen. Dessa skillnader som förekommer mellan verksamheterna är kända,
kommunicerade och uppstår eller kan åtgärdas genom politisk prioritering.
Nettokostnader för övriga verksamheter utgör en mycket stor kostnad för Torsby
kommun. Den största avvikelsen mot jämförbara kommuner, länet och riket är inom
infrastrukhu och skydd. Ä ven på områden fritid, kultur, särskild riktade insatser och
affärsverksamheter utmärks Torsby genom mycket höga kostnader.
Sammanlagt lägger Torsby kommun cirka 60 miljoner kr mer än riket i genomsnitt på
dessa verksamheter. Detta har varit möjligt genom att Torsby kommun har en högre
uttaxering än riket i genomsnitt.
Inför budget 2016-2018 har det gjorts en framräkning av behoven enligt de olika
befolkningsgrupperna. I stort sett minskar alla grupper mellan Ooch 5 % (ingen
minskning inom äldreomsorgen). Avvikande är bara grundskolan och gymnasieskolan
där barnantalet minskar till2018 med 7 respektive 15 %. Detta ställer stora krav på
planeringen i nästa budgetberedning.
Till dagens möte var dock enbart kommunstyrelsens avdelningar inbjudna att berätta
om sina verksamheter, utmarungar och behov inför budget/plan 2016-2018.
Redogörelser har gjorts av !T-avdelningen, HR-avdelningen, ekonomiavdelningen,
kommunahåd, kommunledningskansliet, tekniska avdelningen, fritidsavdelningen
och kulturavdelningen. Kost- och städavdelningen kommer till nästa arbetsutskott den
14 april och berättar om sin verksamhet.
Alla avdelningarna utom tekniska avdelningen, som lämnat ett äskande, har uttryckt
att man kan utföra sina uppdrag inom de ramar man fått beviljat av
kommunfulhnäktige. !T-avdelningen har dockframfört en oro med anledning av att
ett stort verksamhetssystem måste bytas de närmaste åren. Dock är ingen exakt
kostnadsberäkning gjort.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64 forts. Budget/plan 2016-2018 för kommunstyrelsens avdelningar
Tekniska avdelningen lämnade äskanden enligt följande:
Tekniska avdelningen

Verksamhetsförändring (kommunförråd)
Attraktiva centrummiljöer (städning,
blomsterarrangemang, utsmyckning)
Attraktiva fritidsmiljöer (Fridhem,
Herrgårdsområdet, Sportcenter)
Fossilfritt (olja, p_ellets)
Branäs VA (utredare)
GC-vägar (Oleby, Kilåsen-Sportcenter, Stöllet)

2016

2017

2018

-300
-200

-300
-200

-300
-200

-300

-300

-300

-100
-500
-200

-100

-100

-500

-500

Inför budgetberedning 20-21 april
I föregående års budgetberedning beräknades ramarna efter en fördelningsmodell som
bygger på pris- och löneuppräkning samt att justering gjordes för prognostiserad
befolkningsför ändring. Befolkningsförändringen beräknades för barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden med de åldersgrupper som huvudsakligen är
deras kunder. För övriga gäller ett genomsnitt över alla åldrar. Fram till
budgetberedningen gäller de rarnar mm1 fått tilldelat för åren 2016-2017. Rarnar för
2018 är framräknade enligt sma modell tills aimat beslut fattas.
Med tanke på de stora utmaningarna Torsby kommun står inför kan dock vissa rarnar
komma att ändras i samband med budgetberedningen den 20-21 april. Då kommer
kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag till budget för 2016-2018 och
lämnar den vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-17 § 67.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64 forts. Budget/plan 2016-2018 för kommunstyrelsens avdelningar
Kommunstyrelsens beslut
l.

Kommunchef Thomas S*rndorff får i uppdrag att utreda konsekvenserna av
bespaTingar för tekniska avdelningen och kommunledningskansliet vid en
reducering av budgetramen för 2016 motsvarande 2 %, alternativt 4 %, av
personalkostnaden.

2. Budgetarbetet inför 2016 kräver en närmare analys av de verksamheter som
samlas under begreppet affärsverksamheter. Ekonomiavdelningen får i
uppdrag att näl"mare specificera vilka verksamheter i Torsby kommun som i
statistiken samlas under denna rubrik
3. skogssällskapet inbjuds till kommunstyrelsen för att berätta om kommunens
skogsförvaltning.

Beslutet skickas till
Thomas Stjerndorff
Angela Birnstein
Jan Esping
skogssällskapet

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65 Verksamhetsredovisning kommunstyrelsen
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, ska
kommunstyrelsens egna verksamheter redovisas på dagens sammanträde.
Teknisk chef Jan Esping redogör för tekniska avdelningens verksamhet. Det finns
framtida ekonomiska uhuaningar när det gäller underhåll av infrastruktur, fastigheter
och fritidsanläggningar, krav på säkerställning av vattenkvalitet med mera.
Kommunchef Thomas S*rndorff ger en översikt av kommunstyrelsens verksamheter
med utgångspunkt från Vision och mål2020, bland annat om arbetet med ITinfrastruktur, kommunikationer, samhällsservice, boende, folkhälsa, barns och
ungdomars behov, kultur, näringslivsplanering och besöksnäring.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen.

2. Näringslivschef Olof Ljungberg ska inbjudas till kommunfullmäl<tige för att
presentera kommunens näringslivsarbete.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff
Jan Esping
Eva-Lena Gustavsson
Olof Ljungberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66 Medborgarförslag angående Torsby
herrgård
Dnr KST 2014/163

Sammanfattning av ärendet
Tommy Orrestad har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Jag hoppas att Torsby Herrgård, som idag inhyser Torsby Finnkulturcentrum, blir ett
föreningshus där många föreningar kan ha sin verksamhet. I området finns ju flera
föreningar som har sina verksamheter och jag tycker då att det vore utmärkt för folk i
Torsby att få disponera denna byggnad. Några exempel PRO, Stövarklubben,
släktforskarföreningen med flera. Lokalerna kan ju säkert användas i befintligt skick
vilket är bra".
Svar
Jan Esping, teknisk chef, svarar följande med fokus på lokalanvändning:
Det har under en ganska lång tid pågått en diskussion mellan Torsby kommun och
Landstinget i Värmland om att starta en familjecentralsverksamhet i kommunen.
Parterna är överens om att en sådan verksamhet skall startas, dock så har det varit
svårt att finna en lämplig lokal för verksamheten. Efter det att parterna har inventerat
de befintliga lokaler som finns i Torsby tätort har man kommit fram till att Torsby
herrgård är en lämplig lokal som kan imymma verksamhetens samtliga delar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-10 att säga upp nuvarande
hyresgäst och kommunstyrelsen beslutade 2015-03-02 att svara Landstinget i Värmland
enligt stycket ovan. Därmed har tekniska avdelningen fått i uppdrag att påbörja
förberedelserna för imättande av familjecentral i herrgårdsbyggnaden.
Utökade lokaler för föreningslivet i Torsby kan iordningställas i befintliga
kompletteringsbyggnader inom herrgårdsområdet
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 § 66.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66 forts. Svar på medborgarförslag om Torsby herrgård
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Protokollsanteckning
Hans Lindberg (V) anser att m edborgarförslaget ska bifallas.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67 Övningen SAMÖ 2016, avsiktsförklaring
Dnr KST 2015/152

Sammanfattning av ärendet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har tillsammans beslutat om att genomföra projektet SAMÖ 2016, som
är en övning för att pröva och beskriva den gemensamma nationella förmågan att
hantera en kris i samhället.
Att planera, genomföra och utvärdera en övning av denna omfattning kräver en bred
samverkan över en längre tid mellan de myndigheter och organisationer som ska delta
i övningen. För att formellt starta samarbetet behöver de aktörer som vill delta skicka
in en avsiktsförklaring, vilket för Värmlands del ska göras senast 30 mars.
säkerhetssamordnare Susanne Thellberg har informerat kommunstyrelsen om att
Länsstyrelsen i Värmland kommer att delta i övningen som främst kommer att handla
om höga flöden.
Om kommunen beslutar sig för att delta i övningen måste man ta ställning till hur
mycket tid som ska avsättas till övningen. Efter kontakt med andra kommuner,
konstaterar biträdande kommunchef Anders Björck i ~änsteskrivelse att graden av
deltagande i övningen skiljer sig betydligt åt. Med utgångspunkt från kommunens
storlek ur ett resursperspektiv, bedömer han att ca 30-40 timmar är möjliga att avsätta
till övningen i någon form.

Handlingar i ärendet
Anders Björcks ~änsteskrivelse 2015-03-19.
Torsby kommuns avsiktsförklaring 2015-03-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 §51.
Svar 2015-03-06 från Anders Frelek, projektledare SAMÖ 2016.
Information om SAMÖ 2016 från Länsstyrelsen Västra Götaland och MSB.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avsätter ca 30-40 arbetstimmar till SAMÖ 2016.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-04-07

§ 67 forts. Övningen SAMÖ 2016, avsiktsförklaring
Beslutet skickas till
MSB
Anders Björck
Susanne Thellberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-04-07

§ 68 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) lämnar information om:
•

pågående ansökningsförfru:ande om ED-finansiering för ett regionalt träcenter i
Nordvärmland.

•

att hon ska träffa ledningen för Konsum Värmland i maj angående planerna på
nedläggning av butiker. Hon återkommer med information.

•

att rekrytering pågår av ny VD för TUAB, Torsby Utvecklings AB, efter Anna
Öhgren Boden som nu slutar sin ~änst efter 12 år.
Anna Öhgren Boden deltar på sammanträdet och mottar kommunstyrelsens
tack för ett engagerat arbete för kommunen och näringslivet.

Alf Larsson (C) tar åter upp behovet av marknadsföring av Värmlandstrafiks
servicelinje mellan Syssiebäck och Torsby.

Kommunstyrelsens beslut
1. Ansökan hos Tillväxtverket om finansiering för träprojektet ska kvarstå.
2. Ann-Katrin Järåsen och HR-chef/bitr. kommunchef Anders Björck informerar
om Värmlandstrafiks verksamhet på kommunstyrelsens nästa sammanträde
2015-05-04.

Beslutet skickas till
Ann-Katrin Järåsen
Anders Björck
Thomas S*rndorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-04-07

§ 69 Redovisning av delegeringsbeslut 2015
Dnr KST 2015/12

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän
enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska 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 delegeringsbeslut 2015-03-30.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-04-07

§ 70 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2015-02-11 till
2015-03-30.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

