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TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-05-23

Ksau § 49

Förslag till Tillgänglighetsplan/ handikapplan
för Torsby kommun
KST dnr 2010/428

Torsby kommuns handikapplan antogs av kommunfullmäktige 2004‐06‐23 § 70.
Kommunkansliet har bland annat tagit fram följande förslag:
•
•
•
•
•

Förenklat språket och förkortat texten
Gjort en inledning som kort berättar om handikapplanens syfte och utformning
Förtydligat genom att t ex skriva Torsby kommuns Tillgänglighetsplan (handi‐
kapplan) istället för bara Tillgänglighetsplan (Handikapplan)
Ändrat rubriken visionära mål till riktlinjer
Lagt till fler begrepp från Agenda 22, t.ex. aspekter som religion, ekonomisk trygg‐
het

Torsby kommuns tillgänglighetsplan (handikapplan) ska revideras en gång per poli‐
tiskt mandatperiod. Det diskuterades att planen ska vara tidsatt att gälla från ett år
in på den politiska mandatperioden till ett år in på nästa.
Vid dagens sammanträde informerar informations strateg Annette Lauritzen Karlsson
om förändringarna

Handlingar i ärendet
Kommunal handikapplan i Torsby kommun, kommunfullmäktige 2004‐06‐23 § 70.
Förslag till tillgänglighetsplan (handikapplan).
Yrkande; Yvonne Broberg (S) yrkar att en verksamhetsplan ska kopplas till tillgänglig‐
hetsplanen och att planens mål utvärderas.
Propositionsordning: Håkan Laack frågar om de ställer sig bakom Yvonne Brobergs yr‐
kande och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-05-23

Forts § 49, Förslag till Tillgänglighetsplan/
handikapplan för Torsby kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Torsby kommuns handikapplan byter namn till Torsby kommuns tillgänglighets‐
plan.
2. En verksamhetsplan ska kopplas till tillgänglighetsplanen och att planens mål ska
utvärderas
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hur verksamheten sätter mål som re‐
dovisas för kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
4. Kommunfullmäktige antar Torsby kommuns tillgänglighetsplan (handikapplan)
Planen gäller 2011‐07‐01‐2015‐12‐31.
5. Nästa tillgänglighetsplan (handikapplan) ska gälla 2016‐01‐01 – 2019‐12‐31.
Förslag till Torsby kommuns tillgänglighetsplan 2011‐2015 ligger som bilaga till para‐
grafen

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Ksau § 50

Förslag till Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (kommunala handikapprådet)
KST dnr 2010/573

Kommunkansliet har sammanställt ett förslag till reglemente för kommunala handi‐
kapprådet.
De föreslår att kommunala handikapprådet borde byta namn till kommunala tillgäng‐
lighetsrådet. Detta för att fokusera på tillgänglighet istället för handikapp.

Handlingar i ärendet
Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (handikapprådet) daterat
2011‐05‐18.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Kommunala handikapprådet (KHR) byter namn till kommunala tillgänglighetsrå‐
det (KTR).
2. Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (handikapprådet) antas.
Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet ligger som bilaga till para‐
grafen

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 51

Inrättande av 80 % tjänst som tillgänglighetssamordnare
KST dnr 2011/334

Torsby kommun har under 2010/2011 haft en projektanställd med syfte att ta fram en
tillgänglighetsguide för kommunen. Efter projektets slut har man sett behov av fortsatt
anställning för att arbeta med tillgänglighet i kommunen. En person som är en resurs
för Torsby kommuns förvaltningar, föreningar, andra grupper och för kommunens
invånare och som även ska samverka med andra myndigheter, företag eller organisa‐
tioner i frågor som rör tillgänglighet. Titeln ska vara tillgänglighetssamordnare.

Handlingar i ärendet
Förvaltningssekreterare Emelie Olléns tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrselen
En tjänst som tillgänglighetssamordnare på 80 % inrättas.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 52

Medfinansiering Interregprojekt Ekonomisk
tillväxt genom gränslänken Kongsvinger Torsby och E16:s utveckling
KST dnr 2011/245

De fyra gränskommunerna Trysil, Engerdal, Malung‐Sälen og Älvdalen kommuner
har en politisk överenskommelse om att utveckla en internationell turistregion
tvärsöver landsgränsen. Bakgrunden till detta är kunskapen om att framtidens när‐
ingslivsutveckling i stor grad vill vare kopplat till turismen, och nödvändigheten av att
utveckla detta till en helårsnäring.
En förutsättning för regional samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt är en tillfreds‐
ställande, tillgänglig och effektiv transportinfrastruktur, som medför regionförstoring‐
ar och minskade pendlingstider. En samlad systemsyn behövs för att åstadkomma ett
vägsystem som fungerar tillfredsställande över nationsgränserna i hela Skandinavien
och skapar förutsättningar för väl fungerande interregionalt, regionalt och lokalt sam‐
spel såväl inom respektive land som över landgränserna.
Samarbetsprojektet Gävle‐Osloförbindelsen har till svenska Näringsdepartementet
2006‐01‐16 sänt en ansökan om gemensamt svenskt riksvägsnummer för hela den öst‐
västliga förbindelsen från Gävle till riksgränsen vid Vittjäm. Svenska Vägverkets gene‐
raldirektör förordare i sin skrivelse till Näringsdepartementet 2006‐08‐24 en ny riks‐
vägskoppling Torsby‐riksgränsen. Detta resulterade senare i att regering och riksdag
beslutade om nationell stamväg för hela sträckan Gävle‐riksgränsen. Motsvarande
beslut har fattats i Norge för hela sträckan från riksgränsen på norsk sida.
Sedan problemet med den felande länken mellan Torsby och Kongsvinger först togs
upp, har Norge och Sverige successivt utvecklat sina nationella stamvägnät. Detta in‐
nebär att behovet av den felande länken blir alltmera påtagligt. Allt detta sammantaget
gör det naturligt, inför det stundande E16‐beslutet i FN, att den nödvändiga om‐ och
utbyggnaden av felande länken Kongsvinger ‐ Torsby förbereds på så sätt att inte bara
de fysiska

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 52, Medfinansiering Interregprojekt
Ekonomisk tillväxt genom gränslänken Kongsvinger - Torsby och E16:s utveckling
Sedan problemet med den felande länken mellan Torsby och Kongsvinger först togs
upp, har Norge och Sverige successivt utvecklat sina nationella stamvägnät. Detta in‐
nebär att behovet av den felande länken blir alltmera påtagligt. Allt detta sammantaget
gör det naturligt, inför det stundande E16‐beslutet i FN, att den nödvändiga om‐ och
utbyggnaden av felande länken Kongsvinger ‐ Torsby förbereds på så sätt att inte bara
de fysiska utan även legala gränshindren elimineras. Detta projekt bör ges formen av
ett skandinaviskt Pilotprojekt ‐ en spjutspets ‐ där genomförandet präglas av att uppnå
enhetlig planering och standard längs hela sträckan och att härvid uppkommande
gränshinder identifieras, utreds och förhoppningsvis överbryggas – till nytta för kom‐
mande vägprojekt.
Vid arbetsutskottets möte 2011‐04‐18 § 40 fick kommunchef Thomas Stjerndorff i upp‐
drag att arbeta vidare med att ta fram en Interregansökan för projektet ‐ Ekonomisk
tillväxt genom gränslänken Kongsvinger ‐ Torsby och E16:s utveckling genom hela
Skandinavien. Finansieringsfrågan skulle tas upp vid ett senare tillfälle.
Till dagens sammanträde finns förslag till medfinansiering av projektet
Region Värmland deltar inte i projektet, därför får Torsby kommun en större medfi‐
nansiering än kommunerna i Dalarna och Gävleborg.
Totala medfinansieringsbeloppet fördelas lika på de tre åren inom projektperiod 2012‐
2014.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 52, Medfinansiering Interregprojekt
Ekonomisk tillväxt genom gränslänken Kongsvinger - Torsby och E16:s utveckling
Kostnader och finansiering 2012-2014
Årliga kostnader 1 700 000 sek och 1 000 000 nok
Förslag till finansiering i tusen kr/nok

SEK

NOK

EU‐medel/IR‐medel
Regionerna Dalarna (325 000 kr), Gävleborg (150 000 kr)
Värmland (0 kr) + Hedmark och Oppland fylkeskommuner
Vegvesenet (inkl eget arbete = 50)
NHO‐Vegforum Innlandet (egen insats)
Glåmdal regionråd

850

400

475

240
150
40
50

9 kommuner på svensk sida och Kongsvinger kommun på norska sidan
SEK
Gävle
Falun, Borlänge
Torsby (inkl eget arbete = 80)
Hofors
Sandviken
Gagnef; Vansbro, Malung‐Sälen
Falun ‐ Borlänge‐regionen (eget arbete)
Kongsvinger (inkl eget arbete = 80)

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐04‐18 § 40
Projektbeskrivning från Projketledare Håkan Bergeå

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

NOK

35
70
180
10
15
45
20
120
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Forts. § 52, Medfinansiering Interregprojekt Ekonomisk tillväxt genom
gränslänken Kongsvinger - Torsby och E16:s utveckling
Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun medfinansierar projekt Ekonomisk tillväxt genom gränslänken
Kongsvinger ‐ Torsby och E16:s utveckling med 540 000 kr under år 2012‐2014.
Kontant finansiering 100 000 sek år 2012, 100 000 sek år 2013 och 100 000 sek år 2014.
Direktfinansiering (arbetad tid) 80 000 sek år 2012, 80 000 sek år 2013 och 80 000 sek år
2014.
Pengarna tas från ansvar 02111400 EU‐strateg, verksamhet 62 010 EU

Beslutet expedieras till
Projektledare Partner skåp El 6 Gävle‐Oslo, Håkan Bergeå
Elisabet Olsson
ekonomiavdelningen
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 53

Bio Nordvärmland i Ambjörby Folkets Hus ansöker om bidrag till digital satsning
KST 2011/349

Föreningen Ambjörby Folkets Hus/ Bio Nordvärmland ansöker om bidrag från Torsby
kommun för en digital satsning av den nystartade biografen i Ambjörby. Biografen
driftsattes i slutet av december 2010 och har under de första fyra månaderna haft 2000
besökare och är högt över förväntat resultat.
Föreningen gjorde under 2010 investeringar för drygt 700.000 kr för att starta biogra‐
fen. Detta finansierades genom ett leaderprojekt på 450.000 kr och eget kapital samt
ideellt arbete av föreningen.
Föreningen bedömer nu att man måste investera ytterligare för att klara konkurrensen:
och med den digitalisering av biograferna som sker över hela landet. Det handlar kort‐
fattat om att ha tillgång till samma utbud och samma hantering som övriga biografer
samt att kunna tillhandahålla övrigt utbud per sattelit avseende konserter, idrottseve‐
nemang m.m.
Föreningens verksamhet har genom biografsatsningen fått ytterligare en intäktskälla.
Den verksamhet man idag bedriver innefattar biografverksamhet, danskvällar, konfe‐
rens samt privat uthyrning av lokalen. Ambjörby Folkets Hus/ Bio Nordvärmland be‐
dömer sin ekonomiska status som god och vill utifrån detta satsa vidare med eget ka‐
pital. Ambjörby Folkets Hus / Bio Nordvärmland har ett stort upptagningsområde från
Långflon till Ekshärad och är en samlingsplats för folk i Klarälvdalen. Förutom att vara
enda biograf i Klarälvdalen inom beskrivna område, så är Folket Hus i Ambjörby en av
få lokaler som kan erbjuda konferensmöjligheter. Biografen har även betydelse för be‐
söksnäringen då den även marknadsförs mot Branäs och övriga turistanläggningarna i
närområdet.
Investeringens omfattning är 1.025.000:‐ kr och innefattar 812.500:‐ inkl. moms för den
digitala utrustningen och 200.000:‐ inkl. moms för 3D‐utrustning samt 12.500:‐ för sa‐
tellitmottagning. enligt budget.
Föreningen kommer att söka bidrag från Torsby kommun. Region Värmland samt
från Svenskt Filminstitut. Svenskt Filminstitut brukar finansiera 40 procent av invester‐
ingarna i biografdigitaliseringen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 53, Bio Nordvärmland i Ambjörby Folkets Hus ansöker om bidrag till digital satsning
Föreningen bidrar med eget kapital.

Budget
investering
Digital utrustning (inkl. moms

812 500 kr

3D‐utrustning (inkl. moms)

200 000 kr

Satellituppkoppling (inkl.moms)

12 500
Summa

1 025 000 kr

Finansiering
Ambjörby Folkets Hus

150 000 kr

Torsby kommun

350.000 kr

Svenskt Filminstitut

400.000 kr

Region Värmland (Film i V.)

125.000 kr
Summa:

1.025.000 kr

Handlingar i ärendet
Ansökan från Föreningen Ambjörby Folkets Hus/ Bio Nordvärmland
kommunchef Thomas Stjerndorff tjänsteskrivelse

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 53, Bio Nordvärmland i Ambjörby Folkets Hus ansöker om bidrag till digital satsning
Beslut
Torsby kommun medfinansierar digitaliseringen av Bio Nordvärmland i Ambjörby
Folkets Hus med 350.000:‐ under förutsättning att föreningen erhåller övrig medfinan‐
siering samt lägger eget kapital i den rubricerade investeringen. Torby kommuns bi‐
drag finansieras från kommunchefens konto 0211 200 000 kr från verksamhet 31510
Landsbygdsutveckling och 150 000 kr från verksamhet 00118 Medfinansiering projekt.

Beslutet expedieras till
Föreningen Ambjörby Folkets Hus/ Bio Nordvärmland
Thomas Stjerndorff
Ekonomiavdelningen
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 54

Ansökan om förlustgaranti för Torsby Countryfestival2011
KST dnr 2011/332

Föreningen Lonesome Pine planerar för årets countryfestival i centrala Torsby den 15‐
16 juli 2011. Årets upplaga är den tredje festivalen som föreningen arrangerar i centrala
Torsby.
Föreningen ansöker om 30 000 kr i förlustbidrag.

Handlingar i ärendet
Ansökan om förlustbidrag till Torsby countryfestival

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun beviljar Föreningen Lonesome Pine 15 000 kr i förlustbidrag som be‐
talas ut efter redovisning. Eventuellt utbetalat bidrag tas från ansvar 0211, verksamhet
medfinansiering projekt 00118.

Beslutet expedieras till
Föreningen Lonesome Pine
Annelie Lindberg
ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ksau § 55

Rekrytering av ny räddningschef
KST 2011/370

Ordförande i miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden Gösta Kihlgren (S) informerar om
kommande personalförändring inom räddningstjänsten. Räddningschef Bengt Carls‐
son har aviserat att han tänker sluta sin tjänst vid årsskiftet. Vid dagens sammanträde
ställer Gösta Kihlgren frågan om hur och när rekryteringen efter ny räddningschef ska
ske.

Arbetsutskottets beslut
Personalchef Lena Bull får i uppdrag att i samråd med ordf i miljö‐, bygg‐ och rädd‐
ningsnämnden Gösta Kihlgren, påbörja rekryteringen av ny räddningschef omedel‐
bart.
Beslutsunderlag för hur rekryteringen ska genomföras redovisas för kommunstyrelsen
före sommaruppehållet.

Beslutet expedieras till
Lena Bull
Gösta Kihlgren
Anders Björck
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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ksau § 56

Pensionsärende
KST 2011/371

Inga‐Carin Bergqvist, personalassistent, redogör för ett pensionsärende där en anställd
har förlorat en pensionsförmån från Värmlands Kalkningsförbund. Den anställde har
tjänat in en förmånsbestämd pensionsförmån, ca 1 000 kr/månad livsvarig pension, hos
Torsby kommun.
Enligt gällande pensionsavtal kommer den inte att betalas ut på grund av att den an‐
ställde anses ha haft en parallellanställning 2003‐02‐26—28, en anställning hos Torsby
kommun och en hos Värmlands läns Kalkningsförbund. Enligt utdrag från lönelista
var den anställde tjänstledig med löneavdrag från sin tjänst i Torsby kommun under
tiden 2002‐03‐01‐2003‐02‐25. Från Torsby kommun har den anställde fått 3 622,50 kr i
lön för den 26‐28 februari 2003, samtidigt som hon fått lön från Värmlands läns Kalk‐
ningsförbund. Lön från två arbetsgivare för samma tid är orsaken till att intjänad pen‐
sionsförmån från Torsby kommun inte flyttas med till Värmlands läns Kalkningsför‐
bund. I enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan gallras ledighetsansök‐
ningar med flera löneunderlag efter 3 år och anledningen till att lön betalats ut för des‐
sa dagar kan inte verifieras.
Den anställde säger själv att hon inte arbetet hos Torsby kommun 2003‐02‐26—28 och
hon ber att tjänstledigheten regleras i tid och pengar så att den överensstämmer med
hennes uppsägning från och med 2003‐03‐01.

Handlingar i ärendet
Personalassistent Inga‐Carin Bergqvists tjänsteskrivelse daterad 2011‐05‐16

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Den anställdes tjänstledighet förlängs till och med 2003‐02‐28 och återbetalar utbetald
lön 3 622,50 kr, avseende tiden 2003‐02‐26‐‐28.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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ksau § 57

Medborgarundersökning 2011
KST 2011/372

Bitr. kommunchef Anders Björck, informerar om planering för medborgarundersök‐
ning 2011.
Statistiska Centralbyrån (SCB) genomförde en medborgarundersökning 2008 på upp‐
drag av Torsby kommun. Nu har kommunen fått en förfrågan från SCB om en ny un‐
dersökning.
Kommunen har nyligen påbörjat arbetet med Vision 2020 och en medborgarundersök‐
ning är ett bra verktyg i det arbetet.

Arbetsutskottets beslut
Anders Björck får i uppdrag att beställa medborgarundersökning 2011 hos Statistiska
Centralbyrån

Beslutet expedieras till
Anders Björck
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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ksau § 58

Förslag till ny bolagsordning för Torsby Bostäder AB
KST 2011/353

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011‐04‐26 § 40 antogs nytt ägardirektiv för
Torsby Bostäder AB. Huvudanledningen till det är den nya lagen om allmännyttiga
bostadsbolag som trädde i kraft 2011.
För att ägardirektiven ska harmonisera med bolagsordningen är även den tvungen att
uppdateras.
Ändringen avser även där främst § 3, som talar om uppdraget bolaget har. Under § 7
värdet per aktie ersatts med antal aktier allt enligt bolagsverkets rekommendationer.
Dessutom har det under § 8, tillsättning av styrelse, skett en förändring: ny styrelse
utses från första januari året efter att ny fullmäktige valts, istället för som tidigare, vid
bolagsstämman. Detta har skett på önskemål av bolagets VD.

Handlingar i ärendet
Angela Birnstein, ekonomichefens tjänsteskrivelse och förslag till ny bolagsordning för
Torsby Bostäder AB

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Bolagsordning för Torsby Bostäder AB antas.
Förslag till bolagsordning bifogas paragrafen

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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ksau § 59

Kommuninvest – Tydligt medlemsansvar
KST 2011/351

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att
medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande re‐
gressavta, del ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpart ‐
exponering avseende derivat.
Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 1 och garantiavtalets lydelse framgår av bi‐
laga b.

Regressavtal
Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan
medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot
någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare regleras
den närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en med‐
lem.

Garantiavtal
För att minska valuta‐ och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig
av derivat som ett slags försäkringsinstrument. Beroende på räntans eller valutans
utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart.
Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan
den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten.
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör
en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en av
de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Kommuninvest 2011‐04‐11 inkl avtal.
Ekonomichef Angela Birnsteins tjänsteskrivelse

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-05-23

forts. § 59, Kommuninvest – Tydligt medlemsansvar
Arbetsutskottets förlag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kom‐
muninvest i Sverige AB ingår ett nytt regressavtal
2. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavta, benämnt ”Avtal” daterat med
början den 7 maj 1993.
3. Kommuninvest i Sverige AB ingår avtal gällande Torsby Kommuns ansvar för
4. Kommuninvest i Sverige AB: s motpartsexponeringar avseende derivat
5. Bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i förening att un‐
derteckna ovan angivna avtal för Torsby Kommuns räkning

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-05-23

ksau § 60

Ändrade rutiner hos Kommuninvest – Nyupplåning och omsättning av lån
KST 2011/369

Ekonomichef Angela Birnstein f informerar om ändrade rutiner hos Kommuninvest.
På grund av dessa förändringar är ekonomiavdelningen tvungen att aktualisera alla
outnyttjade beslut på lånelöften.

Lånelöften som kan utnyttjas under 2011














Om‐ och tillbyggnad av fastigheten Tingsbacka 9,
fd Tingshuset, dnr 2010/203.50, Kf § 68, 2010‐06‐22
Tillbyggnad av industrilokal Swed‐Jam, Skalleby 3:2
och 3:3, 2004‐06‐23, KF §68
Enligt investeringsbudget 2009‐03‐26 Kf § 25
dnr. 2008/352/100
KF § 138, 2008‐11‐27:
Ombyggnad Hälsolänken, Inova
Gödselbrunn Stensgård
Ombyggnad Tandkliniken i Sysslebäck
Nya polislokaler Vasserud 3:8, dnr 2008/352/100
Ytteriigare ombyggnad av ny polishus, Vasserud 3:8
KST 2011/172, KF 2011‐04‐26, § 36
Inköp Bergvik Skog kst 2010/205.50, kf 2010‐10‐26 §
100 4 150 000 kr
Alstigen Postlokaler enligt investeringsbudget 2008
Fjärrvärmeverk i Östmark enligt investeringsbudget 2010
Nya torget, etapp 1, KST 2011/173, kf 2011‐04‐26,
§ 37
Trafikanordningar vid Gräsmarksvägen i samband
med ny infart till Berggårdsvägen (konsum), KST 2011/174
KF 2011‐04‐26, §38
Fjärrvärmeverk i Sysslebäck till kssu 2011‐05‐24

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

5 000 000 kr
800 000 kr

600 000 kr
500 000 kr
1 300 000 kr
5 200 000 kr
1 900 000 kr
4 150 000 kr
1 000 000 kr
200 000 kr
4 500 000 kr

1 000 000 kr
13 000 000 kr

TORSBY KOMMUN

sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-05-23

Forts § 60, ändrade rutiner hos Kommuninvest
Nyupplåning och omsättning av lån
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Birnsteins tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2011
med totalt 39 150 000 kr
Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning under år 2011

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-05-23

ksau § 61

Intrum Justitia inkassobevakning
KST 2011/354

Torsby Kommun samarbetar med Intrum Justitia, när det gäller att bevaka kommu‐
nens kortfristiga fordringar. Ärenden som lämnas till Intrum Justitia har hanterats i
kommunen till ca 10 dagar efter förfallodagen. Därefter lämnas de för vidare åtgärdar
till Intrum Justitia som för varje enskild fall gör en utredning för att bedöma kundens
betalningsförmåga. Sedan hanteras ärendet hos Intrum eller med hjälp av Kronofog‐
demyndigheten.
I de flesta fall leder arbetet till att Torsby Kommun erhåller betalning för sina krav. I
enstaka fall kan det dock visa sig att kunden inte har någon betalningsförmåga. Även
om bevakningen fortsätter, är utdelningen mycket lite. Per den 18 april 2011 ligger det
1 251 ärende av detta slag till ett sammanlagt värde om 3 659 995:83 kronor hos Intrum.
Dessa krav är avskrivna i kommunens redovisning. Dock måste dessa 1 251 ärenden
hanteras även hos oss, eftersom kunden aldrig blir fri från sina skulder.
Ekonomichef Angela Birnstein föreslår att Torsby kommun säljer dessa ärenden till
Intrum, där man efter en utredning bedömt att utdelningen av dessa ärenden beräknas
kunna uppgå till 10,69 % eller 391191 kronor.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Birnsteins tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Torsby kommun säljer avskrivna ärenden till Intrum Justitia mot en ersättning av
391 191 kr

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-05-23

ksau § 62

Projekt Vandringsturism i Värmland
KST 2010/536

Kommunstyrelsens samhällsutskott 2010‐12‐14 § 154 beslutade att Torsby kommun
skulle gå in som medfinansiär i projektet Vandringsturism i Värmland. Projektets tota‐
la budget låg på 4,75 miljoner.
Hushållningssällskapet Värmland har i en skrivelse meddelat att Region Värmland
inte kommer att delta i projektet som det var tänkt.
Länsstyrelsen är beredd att gå in med hela sin ursprungliga finansiering under förut‐
sättningar an kommunerna har fortsatt intresserade av att medfinansiera projektet med
samma belopp som tidigare. Den totala projektbudgeten blir 2,8 miljoner fördelat över
tre år.
De kommuner som är med i projektet utöver Torsby kommun är Sunne, Karistad,
Munkfors, Hagfors, Säffle, Grums och Kristinehamn,
Torsby kommuns medfinansiering är fortfarande 30 000 kronor för åren 2011‐2013

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2010‐12‐14 § 154
Skrivelse från Hushållningssällskapet Värmland 2010‐03‐22

Beslut
Torsby kommun medfinansierar projekt Vandringsturism i Värmland med totalt
30 000 kr.
10 000 kr år 2011 10 000 kr år 2012 10 000 kr år 2013
Pengarna tas från kommunchefens ansvar 0211, verksamhet medfinansiering projekt
00118.

Beslutet expedieras till
Hushållningssällskapet Värmland
Mats Olsson
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-05-23

ksau § 63

Meddelanden
KST 2011/18

Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2011 ‐04‐13‐‐2011 ‐05‐16

Handlingar i ärendet
Redovisning meddelanden 2011‐05‐17

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

