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§ 173 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan godkänns med följande ändring:
Punkten Övrig information och frågor utgår.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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PROTOKOLL
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§ 174 Verksamhetsredovisning- Torsby
Bostäder AB
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, ska
Torsby Bostäder AB:s verksamhet redovisas på dagens sammanträde.
Bolagets VD Håkan Laack och styrelseordförande Torbjöin Jansson informerar om
verksamheten, bl.a. följande:
•

Befolkningen i kommunen minskar, men ökar i Torsby tätort, vilket medför
ökad efterfrågan på lägenheter.

•

Byggnation bereds nu på området Enen i Torsby med 23lägenheter och med
planerad byggstart under vintern.

•

Antalet äldre ökar och trygghetsboende efterfrågas allt mer.

•

Cirka 100 lägenheter hyrs ut till gymnasieelever.

•

Enligt Torsby Bostäder AB:s policy kan personer få förtur till
bostad av medicinska, sociala eller arbetsmarknadsmässiga skäl.

•

Alltfler invandrare kommer till kommunen. Torsby Bostäder AB har en
överenskommelse med socialnämnden när det gäller ensamkommande
ungdomar och med arbetsmarknadsenheten när det gäller mottagning av
flyktingar enligt kommunens avtal med Migrationsverket Utöver detta
ansöker asylsökande från andra delar av landet om lägenhet i Torsby kommun.

•

I snitt har 13 lägenheter varit outhyrda under året. De har använts som
eval<ueringsbostäder vid renoveringar.

•

Torsby Bostäder AB håller en hög underhållstakt

•

Den relativt stora om- och avflyttningen ger bättre förutsättningar att hyra ut
till prioriterade grupper.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-11-02

Forts. ks § 174, Verksamhetsredovisning- Torsby Bostäder AB
Kommunstyrelsens beslut
Kornmunstyrelsen tackar för redovisningen.

Beslutet skickas till
HåkanLaack
Torbjörn Jansson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 175 ·Månadsuppföljning till och med
september, alla förvaltningar
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljningen för nämnder,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med september 2015. Den visar på
ett underskott på totalt 5 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på 90 000 kronor som främst beror på
att ett flertal utbildningar har hållits för de förtroendevalda, samt kostnad för licenser,
. support och inköp av läsplattor. För helår prognostiseras ett resultat i nivå med
budget.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,5 miljoner kronor. Kommtmstyrelsen
prognostiserar att totalt sett hamna i nivå med budget då överskottet inom
kommunledningskansliet och från fq.stighetsförsäljning bedöms täcka underskottet
inom tekniska avdelningen och fritidsavdelningen.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 5,6 miljoner kronor och
prognostiserar ett underskott på 4,9 miljoner kronor, varav 2,9 miljoner kronor avser
gymnasieskolan och 1,9 miljoner kronor avser grundskolan.
Socialnämnden redovisar ett underskott på 2,5 miljoner kronor. Större delen av
underskottet återfinns inom individ- och familjeomsorgen. För helåT prognostiserar
individ- och familjeomsorgen ett underskott på 6 miljoner kronor, vård och omsorg ett
överskott på 2,5 miljoner kronor och handikappomsorgen ett överskott på 3,5 miljoner
kronor vilket totalt ska visa ett Tesultat i nivå med budget.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar ett öveTskott på 230 000 kronor, och
prognostiserar ett resultat i nivå med budget.
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 280 000 kronor och för helår
prognostiserasett underskott på 100 000 kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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2015-11-02

Forts. ksau § 175, Månadsuppföljning till och med september, alla
förvaltningar
Handlingar i ärendet
Ekonom Inger Thörngrens månadsuppföljning 2015-10~27 till och med september 2015.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Kommunstyrelsen tackar för infmmationen.

2.

Kommunstyrelsen ser positivt på socialnämndens arbete för att
klara verksamheten inom den tilldelade budgetramen.

3.

Kommunstyrelsen förväntar sig att barn- och utbildningsnämnden fortsätter
sitt förändringsarbete och gör sitt yttersta för att hålla kostnaderna nere resten
av året.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 176 Information från Ung Företagsamhet
Värmland
Dnr KST 2015/766

Sammanfattning av ärendet
Henrik Degert, regionchef, presenterar Ung Företagsamhets (UF) verksamhet i
Värmland.
UF har visionen ett företagsammare samhälle och arbetar med att unga människor ska
tro på sin egen företagsamhet. Verksamheten finansieras genom offentliga
medel och med pengar från stiftelser, näringsliv och projekt.
UF:s arbete med entreprenörskap i skolan sträcker sig från årskurs 2 upp till
gymnasienivå.
•

Årskurserna 2-5 får kunskap om hur ett samhälle fungerar och hur man själv
kan bidra.

•

Årskurserna 6-9 får kunskap om hur möjligheterna till yrken ser ut, om
privatekonomi och lära sig tänka efter vad man själv tycker om och är
intresserad av.

•

På gyronasienivå får eleverna möjlighet att omsätta teori i praktik genom att
starta, driva och avveckla ett företag. Detta sker integrerat i
undervisningen där UF medverkar med stöttning och utbildning för både
elever och läJ:are. Eleverna får utveckla många kompetenser, t.ex. samarbete,
självkänsla, initiativförmåga, handlingskraft, målsättning, omvärldskunskap
och kommunikation. Fortbildning för lärare sker genom processutbildning,
ekonomiutbildning för icke-ekonomer samt handledning och
betygsbedömning.
UF anordnar även Advisory Camps där UF-elever får träffa lokala företagare
som kan fungera som rådgivare och mentorer.

Henrik Degert presenterar en analys av läget i Värmland med de utmaningar som
finns. En attitydundersökning bland unga i Värmland visar på en positiv syn på
företagande, främst bland de som startat UF-företag.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Forts. ks § 176, Information från Ung Företagsamhet Värmland
UF i Värmland deltar nu i de! nya Inteneg-projektet Gränslöst entreprenörskap som ska
utveckla och stimulera gränshandel och eget företagande.
Henrik Degert avslutar med att visa statistik över antalet elever i UP-företag i Torsby
under de senaste åren:
2012/13: 45 elever,
2013/14: 27 elever,
2014/15: 50 elever,
2015/16 t.o.m. 25 oktober 2015: 40 elever, och fler tillkommer.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Henrik Degert

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 177 Information om skolsituationen för
flyktingbarn
Dnr KST 2015/767

Sammanfattning av ärendet
Skolchef Ulf Blomquist har inbjudits till kommunstyrelsen för att informera om
skolsituationen i kommunen för flyktingbarn.
Han redogör för antalet nyanlända barn som i dagsläget är inskrivna i förskolan,
grundskolan och på gymnasiet. Fler barn förväntas komma, och personalen lägger ner
mycket arbete på att barnen ska få så bra stöd som möjligt.
Personalrekryteringen är just nu en stor utmaning. Lokallösningar sker i dialog med
tekniska avdelningen.
Ulf Blomquist återkommer med information.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för dagens information.

Beslutet skickas till
Ulf Blomquist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 178 Organisation för grundskolan
Dnr KST 2015/752

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har uppdragit till skolchef UH Blomquist att utreda
grundskolan och lämna förslag på en ny grundskolestruktur. Utredningen
presenterades 2014-12-18. Nämnden beslutade 2015-02-05 att de mindre skolenheterna
som nämns i skolutredningen i nuläget inte ska beröras av en nedläggning och att man
vill se över sihtationen med fördelning av elever mellan Holmesskolan och
Frykenskolan.
Skolchef Ulf Blomquist fick 2015-03-19 i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att
se om det är möjligt att flytta årskurs 4 och 5 till F rykenskolan samt om det är möjligt
att återplacera årskurs 6 till ursprungliga byskolor. Barn- och utbildningsnämnden fick
en redogörelse 2015-10-08 för förutsättningarna för att flytta årskurs 4 och 5 från
Holmesskolan till Frykenskolan som nämnden ställde sig positiv till.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen finansierar en
ombyggnation av Frykenskolan för att möjliggöra 4-9-verksamhet. Nämnden väntar
med beslut om återplacering av årskurs 6 till dess att beslut om 4-9-verksamhet på
Frykenskolan har fattats.
Ulf Blomquist redogör för ärendet och ger sin syn på möjligheten att flytta årskurs 4-5
till Frykenskolan och att återplacera årskurs 6 tillbaka till byskolorna.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-08 § 88.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 13

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-11-02

§ 179 Sammanträdestider 2016
Dnr KST 2015/757

Sammanfattning av ärendet
Inför vmje nytt år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och budgetprocessen.
I förslaget är kommunfullmäktiges sammanträden förlagda till tisdagar i slutet på
februari, april, september och oktober, medan sammanträdena i juni och december är
förlagda till tisdagar något tidigare i månaden d å hänsyn tagits till semester och
julhelg. Antalet sammanträden är färre än tidigare år, men vid behov kan fullmäktige
kallas in till extra sammanträde utöver tid planen.
I förslaget har kommunstyrelsen inget sammanträde i januari. Tidplanen motsvarar i
övrigt tidigare års planering.
Tidplanen för kommunstyrelsens arbetsutskott motsvarar tidigare års planering.

Handlingar i ärendet
Tidplan för sammanträden 2016. Bilaga l.

Kommunstyrelsens beslut
Tidplan för kommtmstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens sammanträden
2016 fastställs enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2016 fastställs enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 180 Invigning av MR-kameran på Torsby
sjukhus
Dnr KST 2015/776

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter deltar vid dagens invigning av MR-kameran på Torsby
sjukhus.

Handlingar i ärendet
Inbjudan till invigning av MR-kameran i Torsby.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-02

§ 181 Maxtaxa inom förskola och fritidshem
2016 - revidering av tidigare beslut
Dnr KST 2015/434

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-23 §88om följande maxtaxa inom förskola och
fritidshem för 2016:
Maxavgift för barn i förskola
Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1287 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift.
Maxavgift för barn i fritidshem
Barn 1:2% av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift.
Med anledning av att Skolverket nu har meddelat att man från och med 1 januari 2016
kommer att tillämpa nya avgiftsnivåer för maxtaxa, behöver kommunfullmäktige
revidera tidigare beslut.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-08 § 94.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att från 1 januari 2016 tillämpa följande:
Maxavgift för barn i förskola
Barn 1:3% av inkomsten dock högst 1313 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 875 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 438 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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2015-11-02

Forts. ks § 181, Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2016- revidering
av tidigare beslut
Maxavgift för barn i fritidshem
Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 875 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 438 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 438 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 182 Taxor och avgifter 2016 för
kulturavdelningen
Dnr KST 2015/731

Sammanfattning av ärendet
Kulturavdelningen har lämnat förslag på taxor och avgifter för 2016. Förslaget
innehåller några smärre justeringar jämfört med 2015.
Förslaget ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 193.
Förslag från kulhuchef Annika Wredenberg. Bilaga 1.
Nuvarande taxor och avgifter inom kulturavdelningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxor och avgifter 2016 för kulturavdelningen godkänns.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Taxor och avgifter inom kulturavdelningen
Förseningsavgifter
Bok/vecka
(även tidskrifter)
Maxbelopp/bok
Maxbelopp/lånetillfälle
Räkningsavgift

5 kr
20kr
150 kr
25kr

Inga avgifter får bnm och ungdom under 16 år och skolungdom.
Ersättning för skadade eller borttappade böcker/media
Vuxenbok/ljudbok
200kr
lOOkr
Barnbok
25 kr
Tidskrift
Dvd
200kr
Om värdet på det skadade eller borttappade skiljer sig mycket ifrån avgifterna görs en
bedömning från fall till fall.

Övriga avgifter
KopiafOtskrift/Scanning

4kr/sida

Kopiering till ideella föreningar

A4- 50 öre/kopia, A3-lkr/kopia

Elever betalar inte för kopiering och utskrifter.
Kopiering gratis ur tidningnr/tidskrifter för alla.
Nytt lånekort (vuxna)
Plastkasse

15kr
2kr

Uthyrning av lokal på huvudbiblioteket Sammanträdesrum 400kr/halvdag, 600kr/heldag.

Föreningar betalar ingen avgift

Torsby kommun
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§ 183 Svar på motion om crossbana för de
yngsta crossåkarna i Torsby kommun
Dnr KST 2014/510

Sammanfattning av ärendet
Hans Lindberg, Vänsterpartiet i Torsby, hen lämnat in en motion om crossbana i
Torsby kommun där han föreslår att banan enbart ska vara till för de yngre
crossåkarna och att den förslagsvis kan läggas i stenbrottet i Valbergsområdet
Motionen ligger som bilaga till paragrafen.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth,
0560-160 20, torbjorn.almroth@torsby.se
Utredningsmetod: Järnfört hur andra kommuner och myndigheter hanterar frågan.
Svar på motionen
"Vänsterpartiet föreslår i en motion att Torsby kommun ska anlägga en
motorcrossbana avsedd för de yngre motorcrossåkarna och man pekar ut kommunens
bergtäkt i Valberget som lämplig plats för banan. Området ligger inom detaljplan för
Torsby flygplats, dpl nr 126, med laga kraft 2003-03-27. Syftet m ed planen är att
möjliggöra utbyggnad och förbättring av Torsby flygplats genom förlängning av
rullbanan, utökad hinderfrihet och ny lokalisering av terminalområdet. Området
betecknas med bokstaven "F", flygtrafik, på plankartan. Anläggandet av en
motocrossbana är en bygglovpliktig åtgärd. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden äger
inte enligt plan- och bygglagen rätt att ge bygglov för en verksamhet som inte
uppfyller syftet med en detaljplan. Bygglov kommer alltså inte att kunna beviljas."
Kommunstyrelsen behandlade motionen och motionssvaret 2015-09-07 och beslutade
då om återremiss för utredning av om det är möjligt med annan placering av en
crossbana än stenbrottet i V albergsområdet.
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck och stadsarkitekt/miljö- och byggchef
Torbjörn Almroth informerade arbetsutskottet 2015-10-13 om att kommunen behöver
anlita och bekosta extern kompetens om annan placering av crossbana ska utredas.
Arbetsutskottet anser att detta går utanför ramen för motionens syfte.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-02

Forts. ks § 183, Svar på motion om crossbana för de yngsta
crossåkarna i Torsby kommun
··
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 194.
Motion från Hans Lindberg. Bilaga l.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
. l . Kommunstyrelsen ställer sig bakom framtaget svar på motionen.

2. Motionen avslås.

Reservation
Hans Lindberg (V) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget förslag.

Beslutet skickas till .
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

Vänsterpartiet
Torsby

2014 -06- 18
Dnr. . ,... ,....... ,, .................... .

Motion angående crossbana for de yngsta crossåkama i Torsby kommun från
Vänsterpartiet i Torsby.
Torsby kommun har lanserat sig som en motorsportskommun. Kommunen salenar och har alltid
saknat en laglig motorcrossbana. En icke godkänd plats har utnyttjats av de som brukar denna sport.
(en får ändamålet icke godkänd grustäkt på området Väls och som är privatägd )

Vänsterpartiet föreslår att:
Denna bana skall enbmt vara till de yngre crossåkarna och förslagsvis KAN den läggas i stenbrottet
i Valbergsområdet Att göra i ordning i stenbrottet skulle inte vara någon stor kostnad. samt att de
som skall använda banan har den på ett -rimligt avstånd. Att ha banan i detta område skulle inte
medföta några som helst stömingar i närområdet.

Detta ser vi som en ren utveckling av Valbergsområdet
Torsby 2014-06-16
Vänsterpartiet i

H~r9indberg l

.·An
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2015-11-02

§ 184 Svar på motion om vägbelysning vid
industriområdet i Syssiebäck
Dnr KST 2014/97

Sammanfattning av ärendet
Shue Persson, Socialdemokraterna, har lämnat en motion där han yrkar att kommunen
sätter upp vägbelysning, cirka h·e stolpar, längs "vägen som går från indush·iområdet
mot vägen från 62:an - Sundhultsmon".
Motionen ligger som bilaga till paragrafen.
Handläggning av motionen
Ansvarig handläggare: renhållningsingenjör Sune Eriksson, 0560-160 32,
sune.eriksson@torsby .se
Utredningsmetod: Beskrivande metod utifrån trafiksäkerhet.
Svar på motionen
Inom ett industriområde bör det inte vara gångtrafik, vilket gör att belysning längs
utfartsvägen inte är al<tuell.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 204.
Motion från Shue Persson 2014-02-03. Bilaga l.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsbv-!<ommun
l<ommurlslyrelsen

Dnr....................................
-

·-·~~~=~

Motion till Torsby kommunfullmäktige.

Belysning.

.På vägen som går från industriområdet mot vägen från 62; an- Sundhultsmon salmas
vägbelysning. Jag yrkar att konmmnen sätter upp vägbelysning på denna korta sträcka.
Det rör sig omkring ca: 3 stolpar.

Sysslebäck2014- 02-03

.~.

Sture Persson
SoCialdemokraterna

Torsby kommun
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§ 185 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2015-09-29-2015-10-26.

Handlingar i ärendet
Sammanställning av inkomna meddelanden.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 186 Redovisning av delegeringsbeslut
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
Sammanställning 2015-10-26, redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Utdragsbestyrkande

