Efter ett turbulent år 2009 så var 2010 desto lugnare vad
gäller verkningarna av lågkonjunkturen.
Under våren förbereddes mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Under september
anlände tolv ungdomar till elevhemmet som numera
heter Solrosen.
Ett sedan många år diskuterat projekt kunde under
året invigas. En omlastningsterminal för gods på järnväg har diskuterats under ett flertal år och i september
var det äntligen klart för invigning. Med god hjälp av
EU-medel har terminalen kunnat byggas i Skalleby industriområde.
Från och med denna mandatperiod så försvinner även
två nämnder samtidigt som två andra nämnder slås
samman. Fritidsnämnden och kulturnämnden återfinns
numera under kommunstyrelsen och räddningsnämnden har slagits samman med miljö- och byggnämnden.
Även om kommunens ekonomi fortsätter att utvecklas
positivt så finns det alltjämt problem och utmaningar
för kommunen. Även om tecknen nu tyder på att vi är
på väg ur lågkonjunkturen så dröjer det innan skatteintäkterna återhämtat sig till normala nivåer. Det ställer
fortsatt stora krav på våra medarbetare. Befolkningsminskningen är en annan stor utmaning eftersom den
leder till lägre intäkter. Trenderna med utflyttning och
minskat barnafödande är tydliga. Under 2010 minskade
befolkningen med 94 personer. Om vi ska kunna vända
på de trenderna måste vi fortsätta vårt arbete med att
göra Torsby kommun till en attraktiv plats att leva och
verka på.
Vi skall även fortsättningsvis bedriva bra verksamheter, kunna investera i vår gemensamma framtid och
skapa utrymmen som medger att vi på lång sikt kan
amortera på våra skulder. Slutligen vill jag framföra
min stora uppskattning till vår kunniga personal och
engagerade förtroendevalda som varje dag oförtrutet
levererar god service till alla våra kommuninnevånare.
Det är tack vare detta engagemang vi kan redovisa så
fina resultat och kan vara
så stolta över vår kommun.

Torsby kommun
2010 i korthet

Håkan Laack (s)
kommunstyrelsens ordförande

torsby.se
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Torsby kommuns verksamheter

Kommunens övergripande mål
(Dessa gäller till och med 2012)

Barn och utbildning

En yngre befolkning genom
•
•
•
•
•

Goda kommunikationer.
Flera naturnära, unika och attraktiva boenden
En ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring.
Högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet.
En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro
och en positiv självbild.

Under 2011 pågår arbete med att ta fram nya mål
som ska gälla efter 2012.

Så styrdes kommunen
Politiskt partierna
i kommunfullmäktige
Socialdemokraterna

Antal mandat
t.o.m.
fr.o.m.
31/10 2010
1/11 2010
19

15

Moderata Samlingspartiet

8

7

Centerpartiet

6

3

Vänsterpartiet

4

3

Kristdemokraterna

1

0

Miljöpartiet de gröna

1

1

Folkpartiet

1

1

Sverigedemokraterna

1

0

Obunden

0

1

41

31

Arbetsmarknad

• Jobb Center (fd Arbetscentralen) är arbetsmarknadsavdelningens verkstad för trä och metall. Huvudsyftet är att erbjuda personer som står långt från
den öppna arbetsmarknaden olika möjligheter till
arbetsträning och praktik.
• Arbetsmarknadsavdelningen har ett avtal med
Arbetsförmedlingen om 40 platser för arbetslösa
ungdomar (UGA). 98 ungdomar var inskrivna, 79
avslutades och av dessa har 54 fått arbete eller börjat
studera.
• Arbetsmarknadsavdelningens flyktingmottagning
hade 53 flyktingar inskrivna i introduktionsutbildningen. Ca 70 % av de flyktingar som totalt har avslutat sin introduktionsutbildning har nått sina mål
beträffade egen försörjning.
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• Anpassningen av verksamheterna för att sänka kostnaderna har fortsatt under 2010. Detta arbete fortsätter även under 2011 i takt med den elevminskning
som sker.
• Barnomsorgen fick under hösten ta emot betydligt
fler barn än beräknat. Förstärkning för detta har
gjorts och kommer även att finnas under våren 2011.
• Fortsatta statliga projektpengar, s.k. Läsa-SkrivaRäkna har bidragit till en satsning på fortbildning
för personal samt inköp av material för att arbeta
med barns läs- och skrivutveckling. Under 2010 har
även delar av bidraget finansierat en 40 %-ig tjänst
som matematikutvecklare.
• Trots ett sjunkande elevantal på Stjerneskolan, ligger
antalet specialidrottselever fast. 30 % av eleverna är
idrottselever.
• En ny strategi för marknadsföring på gymnasiet påbörjades under 2010. Ny hemsida, ny grafisk profil,
samarbete med radio RIX och företaget Bacill m.m.

Vård och omsorg

• Kommunen har slutit ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. I
september startade ett boende med plats för 12 ungdomar i åldrarna 13-18 år.
• Inom äldreomsorgen genomfördes en fortsatt kvalitetssatsning gjorts kring kost och måltiden.
• Planeringsverktyget TES har införts i hemtjänsten
för att säkra kvalitetsarbetet i planering, insatsregistrering och avvikelserapportering. Time-Pool vikariesystem är helt infört i verksamheten.
• Boendena inom handikappomsorgen har omstrukturerats för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Nya arbetslag har bildats.
• Kostnaden för försörjningsstöd har under 2010 avstannat jämfört med 2009 då ökningen var 35%. Antalet unga med långvarigt behov av försörjningsstöd
har dock ökat, men den totala kostnaden har minskat
med ca 600 000 kr jämfört med föregående år.

Kultur och fritid

• Bibliotek Värmland ökar samarbetet. Snart har vi en
gemensam webb med 12 kommuner.
• Biografen Stjärnan har digitaliserats. Nu har vi digital film och många besök. Snart har vi skolbio och
filmklubb, operavisningar mm.
• Antal lån per invånare: 7,5 (2009 7,3).
• Antal kulturkronor / inv: 878. (2009: 858 kr.).

– några händelser 2010
• Antal lån: 93 012 (2009: 92 250).
• 1 737 barn har deltagit i bokprat mm på biblioteken.
• Fritidsgårdarna är inne på sitt sista år med kompetensutveckling för all personal som ska leda till att
vi blir ännu bättre på att ta hand om och vägleda
våra ungdomar.
• Lördagen den 4 september firade TorsbyBadet 10års jubileum. I och med det lämnade Team Torsby
över fastigheten till Torsby kommun.
• Simkunnigheten i åk 5 ligger även år 2010 på 98 %,
ett mycket bra resultat och en viktig livförsäkring
för våra barn.
• I månadsskiftet januari-februari genomfördes JVM
i skidskytte i Torsby och Valberget. Ett bra och väl
fungerande arrangemang som gav eko ute i världen.

Teknik, bygg, miljö, räddning

• Omlastningscentral, polishus och pendlarparkering
byggts.
• Elevhemmet ombyggt för mottagning av flyktingbarn.
• Ladugården Stensgård återuppbyggd efter brand
• Naturvårdsplanen för Torsby kommun gäller från 31
mars och en ny kommunövergripande översiktsplan,
ÖP 2010, blev färdig för beslut i kommunfullmäktige.
• Arbetet med utveckling av handel har varit fortsatt
intensivt med t.e.x. detaljplaner i Långflon och för
Konsum i Torsby.
• Under 2010 fortsatte de insatser för hälsoskyddstillsyn av skollokaler som påbörjades under 2009.
• 455 utryckningar gjordes. 29 av dessa med styrkor
från två eller flera brandstationer.
• Av årets 42 utryckningar till trafikolyckor inträffade
11 på E 45 mellan Vägsjöfors och Stöllet.

Turism

• Finnskogarna.com är ett nytt projekt för utveckling
av besöksnäringen på Finnskogen. Ett samarbetsprojekt med Dalarna och Gävleborg.
• Projektet Attraktiva Värmland syftar till att locka fler
människor att bosätta sig i länet och etablera företag
här. Ett samarbetsprojekt med Region Värmland och
övriga kommuner i länet.
• I samarbete med Sunne kommun och de större
företagen inom besöksnäringen har projektet Destinationsutveckling och entreprenörsskap i norra
Klarälvdalen och Fryksdalen startats. Huvudsyftet
är att lyfte de små entreprenörerna och komplettera
det turistiska utbudet i regionen.

Visste du att …

• 371 barn går i kommunens
förskolor, 1105 elever i grundskolan och 681 elever
på gymnasiet.
• Inom omsorgen avser 70 % äldreomsorg, 20 % handikappomsorg och 10 % individ- och familjeomsorg
• Fritidsnämnden ansvarar för 10 badplatser i
kommunen.
• 253 skolungdomar har feriearbetat under året.
• Kostverksamheten finns på 18 enheter i kommunen
(2 centralkök, 10 mottagningskök och 6 tillagningskök placerade i skolor, förskolor och äldreboenden).
• Antalet utryckningstimmar för 2010 var 4 571 för
Räddningstjänsten.
• 814 personer pendlade från Torsby för att arbeta i
annan kommun.
• 903 personer pendlade från annan kommun till
Torsby för att arbeta.

Bolagen

Torsby Bostäder AB

Torsby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag
vars huvuduppgift är att förvalta bostäder och lokaler
med tillhörande serviceanläggningar, erbjuda bra och
trygg boendemiljö och god service till lägsta kostnad
för hyresgästen.

Torsby Flygplats AB

Sedan 2003 svarar detta bolag för driften av flygplatsen i Torsby. Genom ett arrendeavtal hyr bolaget
hela anläggningen av Torsby kommun. Linjetrafiken
Torsby-Hagfors-Arlanda hade under 2010 6 331 passagerare vilket är en ökning med 13 procent jämfört
med 2009. Utöver detta förekommer även chartertrafik och taxiflyg på flygplatsen.

Fritid i NordVärmland AB

Bolagets uppgift är att förvalta och utveckla skidtunneln i Torsby, Fortum Ski Tunnel Torsby. Skidtunneln
har sedan invigningen juni 2006 lockat cirka 155 000
skidåkare. Sedan 1 januari 2009 har Torsby kommun
tagit över driften av skidtunneln. Torsby kommun
äger 78 % av rösterna i bolaget.

Torsby Utveckling AB

Bolaget ska verka för ett positivt näringsklimat i kommunen, stimulera till positiv utveckling av befintliga
företag och marknadsföra kommunen som boendeoch etableringskommun samt svara för kommunens
näringslivsfunktion.
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Så här fick kommunen in sina
pengar 2010

Så användes 100-lappen du
betalade i skatt 2010
Vård och omsorg

41,00 kr

varav
äldreomsorg
handikappomsorg
individ- och familjeomsorg

26,80 kr
10,20 kr
4,00 kr

varav
grundskola
gymnsieskola
barnomsorg

19,30 kr
12,70 kr
8,50 kr

Pedagogisk verksamhet

		

Infrastruktur, skydd mm 		
varav
gator och vägar
2,59 kr
näringslivsfrämjande åtgärder 1,33 kr
räddningstjänst
2,59 kr

Fritidsverksamhet

		

Kulturverksamhet

		

varav
badhusen

1,80 kr

varav
bibliotek

40,50 kr

Kommunens verksamheter finansieras främst
på följande sätt:
• Skatteintäkter
• Statsbidrag och utjämningar
• Taxor och avgifter för barnomsorg, äldreomsorg,
vatten och sophämtning

Kommunens intäkter 2010

13,4%

4,00 kr

Statsbidrag och
utjämningar
Specialdestinerade
statsbidrag
Öviga bidrag

0,2%2,5%

5,7%
3,1%

49,7%

2,0%

Taxor och avgier
Hyror, försäljning av
verksamhet
Finansiella intäkter

23,5%

2,00 kr

Fastighetsavgi

1,14 kr

Politisk verksamhet 		
1,00 kr
Särskilt riktade insatser 		
1,00 kr
Affärsverksamhet
		
2,50 kr
				
		 100,00 kr

Året i siffror

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Årets resultat
Investeringar
Minskning låneskuld
Befolkningsförändring
varav födelsenetto
Befolkning 2010-12-31

Vad kostade det?

Räckte pengarna?

Vi har tagit fram några exempel på kostnader för den
kommunala servicen. En del av dessa finansieras också
genom avgifter.
Förskoleplats
Grundskoleplats
Gymnasieplats
Plats i äldreboende
Plats i gruppboende
Antal kulturkronor per invånare
Kostnad per badande i TorsbyBadet
Kostnad per badande i Sysslebäcksbadet
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Skaeintäkter

8,00 kr

81 903 kr
95 219 kr
92 798 kr
396 007 kr
740 056 kr
878 kr
60 kr
145 kr

11 623
52 164
1 300
-94
-73
12 414

tkr
tkr
tkr
personer
personer
personer

Torsby kommun visar för 2010 ett positivt resultat.
Resultatet är fortfarande en bit ifrån det mål på ett
överskott på 5 % av skatteintäkterna och bidrag som
fullmäktige satt.
Under året har det varit ökade kostnader för bland
annat personlig assistans, hemtjänst och försörjningsstödet har varit fortsatt högt. Evenemangskostnaderna
har varit högre än budgeterat och fritidsnämnden har
haft ökade kostnader för energi och reparationer.
Statsbidragen har minskat under året, men ett bättre
skatteutfall än beräknat och lägre räntekostnader har
bidragit till det positiva resultatet.

Vill du läsa årsredovisningen i sin helhet?
Ladda ner den på vår webbplats, www.torsby.se/ekonomi

