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Tid och plats

Måndag 6 oktober 2014 kl. 13:00-15:00
Sammanträdesrummet kommunhuset Torsby

Beslutande

Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande
Rune Mattsson (S)
Yvonne Broberg (S)
Stanley Nilsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Anders Bergström (S), ers. för Håkan Lindh (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Gustav Olsson (M), ers för Per-Arne Ludvigsson (M)§ 140
Per-Arne Ludvigsson (M)§ 141-146
Alf Larsson (C)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Hans Lindberg (V)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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övriga deltagare

Gustav Olsson (M)§ 141-146
Inger Laren (FP)
Anders Björck, bitr kommunchef
Angela Birnstein, ekonomichef
Jan Esping, teknisk chef
Johanna Lundkvist, kommunsekreterare
Thomas S*rndorff, kommunchef
Elisabet Olsson, EU-strateg/landsbygdsrådgivare, § 141
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§ 140 Delårsbokslut
Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet
I delårsbokslutet per 31 augusti 2014 redovisas ett resultat på +22,6 mkr, 6,3 mkr bättre
än budget. Prognosen för helåret är+ 10,6 mkr vilket innebär ett resultat som är 3,8 mkr
bättre än budget. Dätmed kommer det lagstadgade balanskravet att nås.
Nämnder och förvaltningar prognostiserar ett driftnetto på- 670 mkr vilket totalt sett är
i nivå med budget.
Tekniska avdelningenprognostiserarett underskott på 700 tkr som främst beror på
ökade underhållskostnader för drift av gata samt för drift av Sportcenter/Björnevi.
Mindre kapitalkostnader än budgeterat minskar detta underskott till totalt 700 tkr.
Fritidsavdelningen har för perioden fram till och med den 31 augusti ett underskott på
300 tkr, vilket beror på lägre intäkter för badhusinträden då det har varit en fin
sommar. Av delningen har också haft exh·akostnader på badplatserna och för byte av
låssystem på förvaringsskåp i badhuset. Avdelning bedömer att man kommer att
kunna ta igen en del av tmderskottet och för helår prognostiseras ett underskott på 150
t kr.
HR-avdelningen prognostiserarett överskott på l mkr som beror på avsatta medel
inom CV -projektet. Då bedötnning görs att detta inte kommer att användas kommer
de istället att täcka upp tekniska avdelningens underskott.
Överförmyndarnämnden gör bedömningen att prognosen för helår kommer att visa ett
underskott på 100 tkr. Det beror på att arvodeskostnader varit något högre än
budgeterat samt att nämnden haft ökade kostnader i samband med personalbyte.
Finansförvaltrtingen: Skatte- och bidragsintäkter bedöms ge ett överskott på närmare
2,3 mkr och skatteavräkrtingen för 2014 uppgår till dryg 1,4 mkr. I delårsbokslutet
periodiseras detta till närmare l mkr.
Den positiva skatteavräkningen bidrar till att stärka det plusresultat som
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prognostiseras för 2014. För att värdesäkra kommunens samlade kapital samt att
amortera på bank- och pensionsskulder krävs ett årligt resultat i nivå på minst 2 % av
kommunens intäkter.
Ekonomichefen gör kommunstyrelsen uppmärksam på att det finns kostnader för ca
3,5 miljoner som kommunen anser omsh·idda och som därför inte är medräknad
varken i redovisningen eller i prognosen. Skulle de förfalla till betalning, kan resultat
komma att försämras med motsvarande belopp och kommer då att ligga i nivå med
budget.
Med anledning av delårsrapporten inbjuder kommunstyrelsen barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden till nästa kommunstyrelsesammanträde där
de själv kan rapportera om sina verksamheter.

Handlingar i ärendet
Delårsbokslut 31 augusti 2014, 2014-09-29 Inger Thörngren
Finansrapport per 2014-08-31 Kristel Pärlin
Vision och mål2020- avstämning delårsbokslut 31 augusti 2014
Delårsbokslut 31 augusti 2014 Torsby kommun- verksamheternas berättelse
Likviditetsprognos

Kommunstyrelsens beslut
Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden inbjuds till ett
kommunstyrelsesammanträde där de får tillfälle att närmare berätta om sina
verksamheter med anledning av delårsbokslutet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige
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§ 141 Svar på motion om
landsbygdsutveckling
Dnr KST 2014/457

Sammanfattning av ärendet
Karl Erik Keck (MP) har lämnat in en motion om att kommunen bör anställa en
landsbygdsutvecklare.
"Vi vill att en landsbygdsutvecklare anställs i Torsby Kommun.
Bakgrund: Glesbygden, som ärTorsbys värdefullaste tillgång, har stora slumrande
utvecklingsmöjligheter med arbetstillfällen, ökad bosättning, förbättrad service, kultur
och rekreation som exempel.
En relativ blygsam insats från kommunen i form av en inrättad ~änst som
landsbygdsutvecklare kommer att återbetala sig mångfalt i ökade intäkter till
kommunen.
Landsbygdsutvecklaren bör kartlägga bygdernas resurser i form av naturvärden,
pågående utvecklingsbara aktiviteter, kompetenser och utbildningsbehov. Utarbeta en
utvecklingsplan för antagande i KF.
Säkerställa en hög, lokal servicenivå genom att ta initiativ till mångsysslande
småföretagare i byarna som kan utföra snöröjning, reparationer, trädgårdsarbete m.m.
Utveckla serviceutbudet hos lanthandlama och ta initiativ till samägda
maskinstationer och odlingsföretag. Stärka byalagens roll som viktiga sociala och
demokratiska mötesplatser. Ordna gemensamma transporter och lämpliga
försäljningsställen för lokalt framställda varor och livsmedel. Utveckla lokal
upphandling för ökad sysselsättning i glesbygden.
Medverka till att utveckla naturturism såsom ridning, vandringsleder, jakt och fiske,
lägerverksamhet och kulturvandringar. Locka företag inom träförädlingsområden att
etablera sig i kommunen. Aktivera föreningslivet och stödja andra sociala aktiviteter.
Kartlägga områden lämpliga för fritidsbebyggelse. Verka för snabbt bredband i hela
kommunen och göra försök med samåkning och bilpooler. Biträda vid ansökningar om
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nationella EU-stöd medel."
Svar på motionen
Detta finns och görs redan inom landsbygdsutvecklingen i kommunen.

l. Tjänster inom landsbygdsutveckling
Landsbygdsutvecldare/EU-strateg
I maj 2014 omvandlades ljänsten ED-strateg (80 %) till en kombinerad ljänst
EU-strateg/landsbygdsutvecklare vilket innebär att arbetsområdet breddats till att nu
även innefatta frågor kring landsbygdsutveckling i alla former med serviceutveckling
som utgångspunkt.
Bredbandssamordnare
Torsby kommun har sedan hösten 2012 en bredbandssamordnare anställd (100 %) för
att stötta fiberföreningarna och driva på fiberutbyggnaden i kommunen.
Utveckling av småföretagande på landsbygden
Torsby Utveckling AB har sedan l januari 2011 ett fokus på rådgivning till småföretag
(se avtal2011 samt 2014.)
Torsby kommun har även under 2014 köpt in landsbygdsrådgivningsljänster från
Hushållningssällskapet i begränsad omfattning (20 % ljänst) genom projektet
Framtidens landsbygd. Denna rådgivning har kompletterat TUAB:s
företagsrådgivning och framför allt har man satsat på rådgivning till småföretag på
landsbygden inom gröna näringar som lantbruk och skogsägare.
Företagsrådgivare/projektledare BID
Förstudie platsutveckling (se under punkt 2)
Inom turismutveckling har vi resurser och personer som jobbar med utveckling av
verksamheter och service på landsbygden, via bl.a. kommunens besöksnäringsstrateg.
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2. Pågående landsbygdsutvecklingsprojekt
Serviceprojekten: (projektledare= EV-strateg) Kommunen bedriver två projekt för att
utveckla servicen på landsbygden. Projekten finansieras av Länsstyrelsen respektive
Tillväxtverket Båda projekten bygger på att lanthandelsbutiken är byns mötesplats.
Detta är en del av vad som gjorts inom projekten:
•
•
•
•
•
•
•

Inventering av vilken service som respektive butik erbjuder samt vilka behov
som finns. Denna inventering låg till grund för det fortsatta arbetet i projekten.
Sophtnnor för färdsopor finns nu vid samtliga butiker.
Turistinformation ordnades i samtliga butiker.
Kunddatorer sattes ut i lanthandelsbutikerna i Vitsand, Ambjörby och Höljes.
Toaletter hru· inköpts för placering vid lanthandeln i Öshmuk och Ambjörby.
Återlämningslådor för biblioteksböcker finns utställda i lanthandeln i Vitsand,
Ambjörby, Höljes, Bograngen och Lekvattnet
Mötesplatser: Bograngens lanthandel har byggt om och handikappanpassat
enh·en och har också fått plats för ett enkelt sommarcafe.

Platsutveckling: Torsby är projektägare av förstudien, där vi tillsammans med Sunne,
Filipstad och Eda, undersöker förutsättningarna att starta upp BID (Bussiness
Improvement District). BID är en m etod som framgångsikt används ute i Europa och
USA och som innebär att offentlig sektor, fastighetsägare, privata företag och
föreningar tillsammans, på ett strukhuerat sätt, jobbar för att utveckla ett område. Det
finns ett stort intresse för BID-metoden runt om i Sverige.

3. Projekt i startgropama
Naturvårdsprojekt och friluftsliv: Projektlednin g sker via arbetsmarknadsenheten.
Två LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt). Ett för att grovprojektera en tätortsnära
v andringsled och en förstudie inför utveckling av sätrar och vandringsleder i Kim-älv dalen.
Detta kan ses som en fortsättning av LEADER-projekt FRISK
Nytt 3-årigt testprojekt: Fem lanthandelsbutiker utses till servicepunkter och får d å
ersättning för att bli byns mötesplats och erbjuda utökad service till boende och
turister. De fem lanthandlama har kontaldats och är positiva till ett samarbete.
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Projektet finansieras av Torsby kommun. Servicepunktema ska starta/invigas under
hösten/vintern 2014.

4. Detta planeras
Naturvård/friluftsliv: (projektledare är näringslivsstrategen) Torsby har varit
projektledare för LEADER-projektet "Skoterleder" Ett samverkansprojekt för
restaurering och utveckling av skoterlederna i kommunen dfu· skoterklubbarna och
Torsby kommun deltar. Man planerar en fortsättning av projektet så snart det finns
medel att söka.
Livsmedelsproduktion/turism/öppna landskap: (projektledning fu·
arbetsmarknadsenheten) Fortsättning av projektet FRISK (Fri Sikt Klarälv dalen)
Ny arbetsmodell: Planer finns att starta upp en samverkansgrupp för företags och
landsbygdsutveckling. Landsbygdsutveckling blir det tredje benet vid sidan av
besöksnäring och traditionellt näringslivsarbete och innebär att vi kommer att skapa en ny
integrerad arbetsmodell för dessa tre aspekter och att vi ska öka kompetensen mot ett
helhetsgrepp kring detta.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 § 125
Motion av Karl-Erik Keck (MP) om att anställa en landsbygdsutvecklare

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Det finns redan idag ett antal personer som arbetar med landsbygdsutveckling
på olika sätt.

2.

Det finns avsatta medel för olika projekt inom landsbygdsutveckling, såsom
redovisats ovan.

3.

Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Elisabet Olsson
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§ 142 Geodatasamverkan
Dnr KST 2014/666

Sammanfattning av ärendet
I juni 2013 informerade planarkitekt Jon Wiggh i kommunstyrelsens samhällsutskott
om fördelar med att delta i geodatasamverkan.
Baserat på ett ED-direktiv gäller från den l januari 2011 en lag om geografisk
miljöinformation. Lagen tvingar informationsansvariga offentliga organ att via ett
antal olika ~änster tillgängliggöra och dela med sig av miljöinformation. I Sverige
tillämpas lagen mer generellt också för annan geografisk information .
Geodatasamverkan är en överenskommelse som underlättar tillgången till geodata
från olika statliga leverantörer i samverkan. I stället för att köpa enstaka poster från de
olika leverantörerna går kommunen in som delägare i en verksamhet och får därmed
tillgång till tillgängligt material från informationsproducerande statliga myndigheter.
Exempel på leverantörer av data är främst Lantmäteriet men även skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen, SCB m.fl.
Några exempel p å vad som ingår är flygbilder (orthofoton), skanning av höjder för
analys (t.ex. översvämningskartering) och kartframställning, naturvårdsavtal
nyckelbiotoper, fastighetshistorik, fastighetskarta och fastighetsregister,
befolkningsstatistik m .m.
Trots att kommunen genom samverkansavtal får tillgång till avsevärt mer
underlagsmaterial/beslutsunderlag för sin planering och myndighetsutövning bedöms
inte kommunens årskostnad öka. Kostnader för nuvarande användning av geodata har
ökat samtidigt som kostnaden för att delta i geodatasamvekan inte gjort detta eller
t.o.m. förväntas minska något.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-09-15 § 116
Samverkansavtal för geodatasamverkan - Geodata - Sverige bit för bit 2014-06-18
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Kommunstyrelsens beslut
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Ahnroth får i uppdrag att upprätta avtal för
geodatasamverkan, under förutsättning att det bekostas inom befintlig verksamhet.

Beslutet skickas till
Torbjörn Ahnroth
Anja Thernström
Jon Wiggh
Ekonomiavdelningen
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§ 143 Ombyggnad Solrosen
Dnr KST 2014/667

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har tecknat avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av
asylsökande flyktingbarn. Kommunen har idag ett boende, Solrosen. Ett utökat
åtagande innebär att ytterligare boende måste iordningställas. Verksamheten bedrivs
av kommunens individ- och familjeomsorg. Vi har planerat och projekterat för en
orobyggnation av norra delen, idag skolkansli, i den byggnad där boendet Solrosen är
beläget.
I etapp ett kan sex boenderum, gemensamt kök och personalutrymmen byggas. I etapp
två planeras att iordningställa utrymmen på innergården. Avtalet med
Migrationsverket är tecknat med en giltighet från oktober 2014 varför orobyggnationen
behöver startas omgående.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-09-15 § 119

Kommunstyrelsens beslut
l. Tekniska avdelningens investeringsbudget utökas med l 000 000 kr för 2014.
2. Finansiering sker inom ramen av eget kapital.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Felicia Weinberg
Ekonomiavdelningen
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§ 144 Övrig information och frågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
1. Kommunstyrelsen diskuterar den pågående skolutredningen och diskussionen
handlar framförallt om vilken roll medborgardialogen har i uh·edningen.
Kommunstyrelsen föreslår att presidiets beredningsgrupp tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden fål· i uppdrag att diskutera skolutredningens
syfte och medborgardialogens roll i utredningen.
2. Region Värmlands rapport om trafikkostnader delas ut och diskuteras kort.
3. Informationshäfte från Finnskogen Natur och Kulturpark delas ut.
4. 20-26 oktober hålls Green Planet Week och kommunstyrelsen uppmanar sina
ledarnöter och ersättare att delta på någon av dagarna. Näringslivschef Olof Ljungberg
ordnar med biljetter.

Kommunstyrelsens beslut
1. Eva-Lena Gustavsson (S) får i uppdrag att sarrunankalla presidierna i
kommunfullmäktiges beredningsgrupp, barn- och utbildningsnämnden och i
socialnämnden.
2. Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Eva-Lena Gustavsson
Ann-Katrin Järåsen
Olof Ljungberg
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§ 145 Meddelanden
Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden
2014-08-12-2014-09-10.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.
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§ 146 Redovisning av delegeringsbeslut 2014
Dnr KST 2014/46

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ljänstemän enligt
en av kommunstyrelsen 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 delegeringsbeslut 2014-10-01

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut
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