KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kallelse/underrättelse

Tid

Måndag 21 oktober 2013 kl. 18:00

Plats

Stjerneskolans matsal i Torsby

;

!

Gruppmöten'

Från 16.00. Se anvisade platser.

Val av justerare
/'
Behörighet, upprop, tid
för justering

Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val
av justerare. Förslag på tid för justering; 2013-10-30 kl 16.00.

Sammanträdet inleds med
•
•

Kulturskolans elever underhåller
Sten Fransson (S), Katarina Segersten Larsson (M) och Yvonne Lennemyr informerar om Nya
Perspektiv

Sammanträdet fortsätter med
•

Svar på fråga från allmänhetens frågestund 2013-09-23 angående möjligheten till full
kostnadstäckning för hyreskostnaden vid Transtrands skola
Allmänhetens frågestund
Ordet är fritt

•
•

Ärendelista
Ärenden för beslut

Diarienr

Sid

1

Delårsbokslut 31 augusti 2013

KST 2013/394

1 + bil

2

För antagande: risk och sårbarhetsanalys för Torsby kommun
2013-2014

KST 2013/473

3 + bil

3

Försäljning av fastigheten del av Torsby Vasserud 3:3

KST 2012/394

4

4

Försäljning av del av Torsby Lillbergsgården 1:41

KST 2013/513

11

5

Redovisning av besvarade och obesvarade motioner

17

6

Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag

20

7

Motion från (Anders Wiss (M) - angående Torsby Energi

Nr

Kommunfullmäktige

Torsby kommun

Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

68580 Torsby

0560 - 160 10 sekr
0560 - 160 25 fax

KST 2013/636

ks@torsby.se
www.torsby.se
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TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunfullmäktige
Kallelse/underrättelse

Ärenden för beslut

Diarienr

8

Motion från Anders Wiss (M) - angående bolagsstämmorna i
Torsby ~ofumuns helägda aktiebolag

KST 2013/587

24

9

Motion från Anders Wiss (M) - angående Torsby
Industrifastigheter AB (UB) - nytt bolag

KST 2013/586

25

10

Motion från Anders Wiss (M) - angående Torsby Bostäder
AB - aktieutdelning

KST 2013/585

26

11

Motion från Anders Wiss (M) angående Torsby Förvaltnings
AB helägda dotterbolag - antal ledamöter i styrelsen

KST 2013/584

27

12

Motion från Anders Wiss (M) angående Torsby Förvaltnings
AB - antal ledamöter i styrelsen

KST 2013/583

28

13

Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter
Hans Lass (S)

KST 2013/108

29

Nr

Sid

/

Eventuella nya motioner, interpellationer, frågor och
medborgarförslag

Välkommen!
Eva-Lena Gustavsson
ordförande

Margot Enkvist
sekreterare

Om ordinarie ledamot inte kan närvara bör detta snarast anmälas till resp partiexpedition som
senast dagen före sammanträdet meddelar kommunkansliet ev ersättare. Vad gäller återbud för
s-gruppen meddelas detta till Eva-Lena Gustavsson på tel 0701-844605.
Kungörelse om sammanträdet anslås på Torsby kommuns anslagstavla 2013-10-14.
,
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Torsby kommun

sid 7

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-09-23

J

/§ 100 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2013/51

Sammanfattning av ärendet
Maria Tillberg ställer två frågor angående förutsättningarna för Transtrands skola att
bedriva skolverksarnhet de närmaste 5 åren. Fram till 2018 har skolan mellan 33 - 41
barn 0-6:an.
Första frågan ställer Maria till Håkan Laack (S) där hon frågar om det finns möjlighet
att få underlag för långsiktiga ekonomiska förutsättningar för skolverksarnheten.
Håkan Laack svarar att allt material som finns när det gäller underhåll och
driftkostnader för fastigheten finns att tillgå på tekniska avdelningen. Eftersom
förhandlingar pågår mellan friskolan och tekniska avdelningen hänvisas till pågående
förhandlingar.
Andra frågan ställer Maria till barn- och utbildningsnämndens ordförande med frågan
om det'finns möjlighet att åter få full kostnadstäckning för hyreskostnaden.

Kommunfullmäktiges beslut
Barn- och utbildningsnämnden svarar vid nästa fullmäl<tigesarnmanträde på frågan
om möjlighet till full kostnadstäckning för hyreskostnaden.

Beslutet skickas till
Maria Tillberg
Barn- och utbildningsnämnden
Fullmäktige

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

sid 1

PROTOKOLLSUTDRAG

(

2013-10-07

I

J

§ 128 Delårsuppföljning 2013
Dnr KST 2013/394

Sammanfattning av ärendet
I delårsbokslutet den 31 augusti 2013 redovisas ett resultat på +28,4 mkr, 13,4 mkr
bättre än budget. Prognosen för helåret är +7,3 mkr vilket innebär en avvikelse mot
budget på + 3,8 mkr. Därmed kommer det lagstadgade balanskravet att nås. Nämnder
och förvaltningar prognostiserar ett driftnetto på - 678 mkr. Därmed överskridas
budgeten med 18,9 mkr. I denna redovisning ingår dock en icke budgeterat kostnad på
14 mkr för utbyggnaden av kommunens fibernät. Det är tack vara ytterligare en
återbetalning av AF A pengar kommunen har möjlighet att fortsatt kunna finansiera
den fiberutbyggnad som påbörjats i kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 2,7 mkr som i sin
helhet kommer från gymnasieskolan. Grundskolan prognostiserar ett överskott på 1
mkr.
Tekniska avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,4 mkr huvudsakligen då
man under året har haft oplanerade, akuta reparationer, lokalanpassningar och
energiarbeten.
Finansförvaltningen
Skatte- och bidragsintäkter bedöms ge ett överskott på knappt 848 tkr.
Skatteavräkningen för 2013 uppgår till-1,9 mkr. I delårsbokslutet periodiseras detta tiIl
1,3 mkr. Trots den negativa skatteavräkningen kan kommunen prognostisera ett
plusresultat för 2013. För att värdesäkra kommunens samlade kapital, amortera på
bank- och pensionsskulder krävs ett årligt resultat i nivå på 3 % av kommunens
intäkter.

Handlingar i ärendet
Delårsbokslut 31 augusti 2013, 2013-10-02

Justerarens signatur

Utdrags best yrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

sid 2

PROTOKOLLSUTDRAG
2013-10-07

!

Kommunstyrelsens beslut
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärdsförslag och
konsekvenser för redovisat underskott. Barn- och utbildningsnämnden får också i
uppdrag att presentera en långsiktig gymnasiesh'ategi som sträcker sig 3-5 år framåt.
Redovisning lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde 2 december.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom,

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Ks
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

sid 1

PROTOKOLLSUTDRAG
2013-10-07

J

/ § 131 För antagande: Risk- och
sårbarhetsanalys för Torsby kommun 2013
2014.
Dnr KST 2013/473

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetssamordnare Susanne Thellberg har sammanställt en Risk- och
sårbarhetsanalys för Torsby kommun för perioden 2013-2014.
12 kap.l § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, föreskrivs att kommuner och
landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet
av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Handlingar i ärendet
Risk- och sårbarhetsanalys för Torsby kommun, 2013-05-30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Risk- och sårbarhetsanalysen
för Torsby kommun för perioden 2013-2014.

Beslutet skickas till
Susanne Thellberg
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

sid 1

PROTOKOLLSUTDRAG
2013-10-07

I

J

/§ 134 Fastighetsförsäljning, del av Torsby
Vasserud 3:3
Dnr KST 2012/394

Sammanfattning av ärendet
Andreas Lundqvist ansökte 2010-05-03 om att få köpa mark på fastigheten Torsby
Vasserud 3:3 för att uppföra lokaler för uthyrning av maskiner och verktyg samt
uthyrning lokaler och kontor. Då området genomgick en detaljplaneändring för att
tillgodose en större i området verksam industriidkares utvecklingsbehov fick ansökan
avvakta.
Efter detaljplanens genomförande ändrades industriidkarens planer och
verksamhetsutvecklingen sker på annan plats. Detaljplanen förutsätter ett antal
fastighetsaffärer för att möjliggöra anläggandet av ny industrigata för tillträde inom
området.
Dessa fastighetsaffärer och regleringar är för närvarande inte möjliga att göra varvid
anläggandet av industrigata måsta anstå. Då Andreas Lundqvist äger och bebor
grannfastigheten Torsby Bergsäng 1:30 kan tillträde till industrimarken ske över egen
gräns till ny industrigata anlagts.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott, 2013-09-16, § 140.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastigheten säljs till ett markpris på 10kr/m2 till Andreas Lundqvist.
2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta köpekonh'akt för del av Torsby
Vasserud 3:3. Detta villkorat med tillträde från Torsby Bergsäng 1.30 i avvaktan på ny
industrigata samt att bygglov och uppförande av byggnad sker inom fyra år.
3. Lanhnäterikostnader för fastighetsbildningen och lagfart bekostas av köparen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

sid 2

PROTOKOLLSUTDRAG
2013-10-07

J
/ Beslutet skickas till
Jan Esping
kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Köpekontrakt
J

Bakgrund

.<'

Andreas Lundqvist (760219-9353) ansöker hos Torsby kommun om att få köpa mark inom
fastigheten Torsby Vasserud 3:3 för att uppföra lokaler för uthyrning av maskiner och
veltyg samt uthyrning av lokaler och kontor. Andreas Lundqvist äger och bebor
grannfastigheten Torsby Bergsäng 1:30 varvid tillträde till markområdet kan ske över egen
gräns tills ny industrigata anlagts.

Fastighet
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område avsett för småindustri och kontor
(detaljplan 1737-P 10/4 lagakraft 2010-07-15).
Markområdet omfattar 1100 m 2 •

Säljare
Torsby kommun
Org. nr: 212000-1777
685 80 TORSBY

Köpare
Andreas Lundqvist (760219-9353)
Vitstandsvägen 45
685 34 Torsby

Övel'enslmmmelse

§ 1 FÖl'säljning av markområde
Torsby kommun säljer till Andreas Lundqvist cirka 1100m2 av fastigheten Torsby
Vasserud 3:3, se bifogad karta.

§ 2 Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 11 000 (elvatusen) lu'onor. Äganderätten till
markområdet ska övergå till köparen på tillträdesdagen när köpeskillingen har erlagts till
säljaren.

Köparen ska erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning, senast på tillträdesdagen,
till säljarens bankgironummer 443-7992 med angivande av referens "Andreas Lundqvist
Vasserud 3:3".

§ 3 Ol}Irådens skick
Markområdet som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick och är av
köparen noggrant besiktat.

§ 4 Särskilda villkor tillträdesväg
Köparen är genom detta avtal medveten om, och godkänner, att tillträde till markområdet
måste ske från Torsby Bergsäng 1:3 0 då industrigatan inom detaljplan ej planeras att
byggas förrän en avsevärt större exploateringsgrad inom plan området uppnås.
Detta avtals giltighet godkämlas genom undersluift av ägaren till Torsby Bergsäng 1:30.

§ 5 Särskilda villkor exploatering
Köparen förbinder sig enligt detta avtal att inom fyra (4) år, från tillträdesdatum, ha sökt
och erhållit bygglov samt uppfört minst en byggnad inom det köpta markområdet.
Köparen förbinder sig, att om detta villkor ej llppfylls, sälja tillbaka markområdet till
Torsby kommun för i detta avtal överenskomna köpeskilling och
fastighetsbildningskostnad.

§ 6 Tilltt'äde
Tillträdesdatum 2013-12-01.

§ 7 Belastningar m.m.
Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till högre belopp än
totalt O lu (O stycken pantbrev) och att stämpelskatten är betald.
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några andra
belastningar än de som framgår av fastighetsregistret.

§ 8 Skadestånd och hävning
Skulle part inte fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, äger motpmien rätt till skälig
ersättning. Skulle åsidosättande av åtagande vara av väsentlig betydelse, har motpmien
dessutom rätt att häva avtalet.

Sida 2 av 3

§ 9 Ansölmn om fastighetsbildning och lagfart m.m.
Ansökan om fastighetsbildning för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av
säljaren till Lantmäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och köparen biträder
ansökan genom underskrift av detta köpekontrakt.

J
Ansökan om lagfmt får att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av säljaren till
Lantmäterimyndigheten och köparen biträder ansökan genom underskrift av detta
köpekontrakt.
/'

. Kostnaden för fastighetsbildningen och lagfart betalas av köparen.

§ 10 Köpebrev
Köpebrev mellan köpare och säljare teclmas och utväxlas efter att § 2 uppfyllts.

§ 11 Giltighet
Detta köpekontrakt skall får sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut,
som vinner laga kraft.

Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav pattema tagit var sitt.

Torsby den _ _ _ _ __

Torsby den _ _ _ _ __

För Torsby kommun

Håkan Laack

Andreas Lundqvist

Thomas Stjerndorff

Lena Bolinder
Godkännande av §4

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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Torsby kommun
Kommunstyrelsen

sid 1

PROTOKOLLSUTDRAG
2013-10-07

,
J

/ § 135 Fastighetsförsäljning, del av Torsby
Lillbergsgården 1 :41
Dnr KST 2013/513

Sammanfattning av ärendet
Lennart Rosenberg, Nordvärmlands el AB, har ansökt om att få köpa del av fastigheten
Torsby Lillbergsgården 1:41 som ägs av Torsby kommun.
Nordvärmlands el AB äger fastigheten Torsby Skyllbäck 1:444 med
lager/verkstadsbyggnad och då behov av ytterligare mark för verksamheten finns har
Rosenberg ansökt om att få köpa del av kommunens fastighet. Detaljplan saknas för
fastigheten.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott, 2013-09-16 § 143.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastigheten säljs till ett markpris på 10 kr per m 2 till Lennart Rosenberg,
Nordvärmlands el AB.
2.Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprättar köpehandlingar för försäljning av
fastigheten Torsby Lillbergsgården 1:41.
3. Tomtyta och förslag till ny fastighetsbildning fastställs efter samråd med
Lanhnäteriet. Kostnader för lagfart och nödvändig fastighetsbildning betalas av
köparen.

Beslutet skickas till
Jan Esplng
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Köpekontrakt
I

J

Bakgrund
Lennart Rosenberg (660921-6277) ansöker hos Torsby kommun om att få köpa
mark inom fastigheten Torsby Lillbergsgården 1:41. Lennart Rosenberg äger
grannfastigheten Torsby Skyllbäck 1:444 varvid tillträde till markområdet kan ske
över egen gräns.
Fastighet
Området är markerat som ett fornminne, objektidentitet 10212701790001.
Markområdet omfattar 1700 m 2 •

Säljare
Torsby kommun
Org.nr: 212000-1777
685 80 TORSBY

Köpare
Lennart Rosenberg (660921-6277)
Sundhultsmon 55
680 60 Sysslebäck

Överenskommelse
§ 1 Försäljning av markområde
Torsby kommun säljer till Lennati Rosenberg cirka 1700m2 av fastigheten Torsby
Lillbergsgården 1:41 , se bifogad karta.

§ 2 Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till 17 000 (sjuttontusen) kronor.
Äganderätten till markområdet ska övergå till köparen på tillträdesdagen när
köpeskillingen har erlagts till säljaren.
(

Köpafen ska erlägga köpeskillingen genom kontant inbetalning, senast på
tillträdesdagen, till säljarens bankgironummer 443-7992 med angivande av referens
" Lennart Rosenberg - Lillbergsgården 1:4 1" .

§ 3 Områdens skick
Markområdet som överlåts genom detta kontrakt överlåts i befintligt skick och är av
köparen noggrant besiktat.

§ 4 Tillträde
Tillträdesdatum 2013-12-01.

§ 5 Belastningar ID.ID.
Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till högre
belopp än totalt O la- (O stycken pantbrev) och att stämpelskatten är betald.
Säljaren garanterar gentemot köparen att fastigheten inte besväras av några andra
belastningar än de som framgår av fastighetsregistret.

§ 6 Skadestånd och hävning
Skulle prui inte fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, äger motpatien rätt till
skälig ersättning. Skulle åsidosättande av åtagande vara av väsentlig betydelse, har
motpatien dessutom rätt att häva avtalet.

§ 7 Ansökan om fastighetsbildning och lagfart ID.ID.
Ansökan om fastighetsbildning för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas
av säljaren till Lantmäterimyndigheten snarast efter tillträdesdagen och köpru·en
biträder ansökan genom undersla-ift av detta köpekontrakt.

Ansökan om lagfart för att genomföra detta köpekontrakt skall inlämnas av säljaren
till Lantmäterimyndigheten och köparen biträder ansökan genom undersla-ift av
detta köpekontrakt.

Sida 2 av 3

Kostnaden för fastighetsbildningen och lagfart betalas av köparen.

§ 8 Köpebrev
I

Kö~~brev

mellan köpare och sälj are tecknas och utväxlas efter att § 2 uppfyllts.

/ § 9 Giltighet
Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom
beslut, som vinner laga kraft.

Kontraktet är upprättat i två exemplar, varav patterna tagit var sitt.

Torsby den _ _ _ __

Torsby den _ _ _ _ __

För Torsby kommun

Håkan Laack

Lennart Rosenberg

Thomas Stjerndorff

Ovanstående säljat·es egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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Datum

2013-09-23

Kommunfullmäktige 2013-10-21

J
./

Redovisning av besvarade och obesvarade
motioner
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Vid sista redovisningen 2013-03-18 fanns det 12 obesvarade motioner.
Kf sammanträde

Antal nytillkomna
motioner

Antal besvarade
motioner

Antal obesvarade
motioner

2013-04-22

-

1

11

2013-05-20

1

1

11

2013-06-24

-

2

9

2013-09-23

2

-

11

Inför kommunfullmäktige 2013-10-21 finns det 11 obesvarade motioner.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
Redovisningen över obesvarade motioner godkänns.

Kommunkansliet
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560 - 160 00 växel
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3 nytillkommen motion mars 2013 - september 2013
Motioner som lämnats in under
perioden

Sammanträdes- Motionär
datu~ (Kf)

1- - - . -....-......-.-.-.....------.......-

2013-05-20 § 80
/'

....--.....------.--------.--.----.-..--..--.-.-----..- -...- -..- - - -..-.---.-.-....- -....-

...

Resurs till Torsby flygplats 

(M)

. _______ . . . . . . . . . . . . ____ . . . . . . . _J!ygp!i:lt.?.!::l...t.~~~~!!~!g_________ .. __ . . __.

2013-09-23 § 107 Jörgen Nilsson (S)
Säkerheten vid Valbergsgården i Torsby
.................................__ ............. __ .••.•......• _- ..................._-_ ... _-_................._._--_._-
Torsby och Sverige har stora möjligheter
2013-09-23 § 108 (S)

4 besvarade motioner mars 2013 - september 2013
Sammanträdes- Motionär
datum (Kf)

Motion som besvarats under perioden

2013-04-22 § 54

Karl-Erik Keck (MP)

Miljömål för Torsby kommun

2013-05-20 § 78

Bengt Berg (V)

2013-06-24 § 89

Karl-Erik Keck (MP))

Ta till vara Torsbys kulturhistoriska
värden
................... -...... _._....._ .... __._-_._......_ ..__......._---_._-_ ..._ ..... _ .... _ ......_._...
Kommunens vindkraftssatsning

2013-06-24 § 90

Karl-Erik Keck (MP)

Insamling av komposterbart material

1-----··_···_··_---_···········__··········_-_··__····...-...-.-........- - - . - . - - -
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Totalt 1O obesvarade motioner 2013-09-24
Sammanträdes
datum (Kf)

Inlämnat av

Medborgarförslag

2011-02-22 § 10

Gerd Persson (FP)

Parboendegaranti

2011-06-21 § 77

Karl-Erik Keck (MP)
...................••....•.__ .......

Torsby som Fairtrade kommun
_._--

2012-06-25 § 64

Anders Wiss (M)

Bilda bolag (Torsby Energi AB) som
långsiktigt arbetar med energifrågor, dvs
utvecklar system och samarbete för att
samarbeta och leverera energi i olika
former till energiförbrukare på
marknaden

2012-10-22 § 107

Vänsterpartiet

Skolskjutsar i Torsby kommun
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2012-10-22 § 111

Gustav Olsson (M)

Gör Stjerneskolan till en kommunal
hiskola

2012-11-19 § 124

Gerd Persson (FP)

Rätt till telefoni

2013-03-18 § 36

(V) och (MP)

Ev nedläggning av Stjerneskolans
program skall behandlas i
kommunfullmäktige

Alf Larsson (C)

Sätt stopp för den anonyma maten

J
2013-03-18 § 37

__.- .........................
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2013-05-20

_.- ...........

_._._ _
...
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Resurs till Torsby flygplats 
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2013-09-23 § 107 Jörgen Nilsson (S)

Säkerheten vid Valbergsgården i Torsby

2013-09-23 § 108 (S)

Torsby och Sverige har stora möjligheter
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Datum

2013-10-14

Kommunfullmäktige 2013-10-21

,
I

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Medborgarförslag infördes i Torsby kommun den 15 oktober 2010.
Vid redovisningen 2013-04-22 fanns det 5 obesvarade medborgarförslag .
Kf sammanträde

Antal nytillkomna
medborgarförslag

Antal besvarade
medborgarförslag

Antal obesvarade
medborgarförslag

2013-03-18

1

2

4

2013-04-22

2

-

6

2013-05-20

1

-

7

2013-09-23

1

-

8

Inför kommunfullmäktige 2013-10-21 finns det 8 obesvarade medborgarförslag.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
Redovisningen över besvarade och obesvarade medborgarförslag godkänns.
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3 nytillkomna medborgarförslag mars 2013 
september 2013
Sammanträdesdatum (J<f)

Inlämnat av

Medborgarförslag

2013-03-18 § 35

Kerstin Sandberg

Naturum

2013-04-22 § 59

Stig Larsson

Om tidningen Torsby NU

Eva Forsgren

Om att rovdjursstammen ökar och
därmed stiger kostnaderna
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2013-04-22 § 60
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2013-05-20 § 81
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Olle Persson
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2013-09-23 § 106 Inger Rosenblom Jönsson

••• _

••••• _ _ ••

Upprustning av lekpark i Höljes

2 besvarade medborgarförslag mars 2013
september 2013
Sammanträdes- Inlämnat av
datum (Kf)

Medborgarförslag som besvarats
under perioden

2013-03-18 § 41

Curth Åsberg

Ombyggnad toalett Folktandvården

2013-03-18 § 40

Lisbet Werme och Laila
Persson

Utomhusmiljön för patienter på
demensboendet Ängen Dalbygården

8 obesvarade medborgarförslag 2013-09-24
Sammanträdesdatum (Kf)

•••

Medborgarförslag att Torsby kommun
aktivt tar ställning i rovdjursfrågan

Inlämnat av

Medborgarförslag

1-----········_······_ _·_·······_···_------_·_·_··_···..- ..- ...- - - - . -..... ....

.....- -...- . -..
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2011-11-29 § 130 Rolf Nilsson

Förslag på verksamhet i Lekvattnets
skola - s.k. allaktivitetshus

2012-12-18 § 152 Ingemar Dahlström

Torsby kommtills mark och dess
ändamål

2012-12-18 § 153 Maria Linusson

Inför TES-planering för samtliga
anställda inom Torsby kommun

2013-03-18 § 35

Kerstin Sandberg

Naturum

2013-04-22 § 59

Stig Larsson

Om tidningen Torsby NU

2013-04-22 § 60

Eva Forsgren

Om att rovdjursstammen ökar och
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därmed stiger kostnaderna
2013-05-20 § 81

Olle Persson

Medborgarförslag att Torsby kommun
aktivt tar ställning i rovdjursfrågan

2013-09-23 § 106 Inger Rosenblom Jönsson
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Upprustning av lekpark i Höljes

Torsby kommun
. Kom mu nstyrelsen

2013
Motion
beträffande
Tors by Energi
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Torsby kommun är en stor energiförbrukare. Säkerställa framtidens behov av
energi är angeläget för att kunna utföra kommunens kärnverksamhet enligt
medborgarnas!önskemål.
Energi köps från flera leverantörer med olika produktionsformer samt
leveranssätt. Det arbetas idag med vattenkraft, vindkraft, solenergi, eldning,
fjänvärme, pellets m m
Hur framtidens energi framställs och levereras vet vi litet om.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar att långsiktigt
skaffa sig rådighet över energi, produktion och leverans former i hela
kommunen. Det gäller även att arbeta med energisparåtgärder på olika sätt.
Detta arbete med Torsby Energi kan ske i egen regi eller i samarbete med andra
intressenter.

Torsby 20l3-0~- 1)
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Änders Wiss
Moderaterna
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Motion
Beträffande bolagsstämmorna i Torsby Kommuns helägda aktiebolag.
Bolagsstämma - 3 ägarrepresentanter från kommunfullmäktige
Torsby Kommun's helägda aktiebolag Torsby Förvaltning AB och dess dotterbolag
håller sina bola,gsstämmor innan 1 juli varje år. Detta brukar ske vid ett och samma
tillfålle.
j
På bolagsstämman kontrollerar ägarna att bolagets verksamhet stämmer överens
med bohtgsordningen, ägardirektiv och den målsättning som satts upp. Ägarna
tillskjuter resurser vid behov och eventuellt kräver avkastning på de satsade
resurserna.
Bolagsstämman tar även beslut om styrelsens sammansättning.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar om att utse tre
ledamöter från fullmäktige att representera vid bolagsstämman.
Syftet med detta är att ge flera av de valda kommunfullmäktigeledamöterna insyn,
insikt och erfarenhet om den värld och vilka förutsättningar som de olika bolagen
lever och verkar i.
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Torsby 2013 - 09- 1~

Anders Wiss
Moderaterna

Motion
beträffande
Tors by Industrifastigheter AB (ub) - nytt bolag

n
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Torsby Förvaltning AB äger idag tre dotterbolag.
Torsby Förvaltning AB har ett latent luav på en aktieutdelning om ca 30 miljoner
luonor från ett ~v sina dotterbolag.
Ca 25 miljoner av detta kapital borde kunna avsättas för att bilda ett nytt bolag som
heter Torsby Industrifastigheter AB (ub). Denna investering med ett helägt
fastighetsbolag säkerställer en god långsiktig utveckling inom Torsby kommun.
Underteclmad motionerar om
- att kommunfullmäktige beslutar att ge Torsby Förvaltning AB direktiv om att
. snarast bilda det fjärde dotterbolaget Torsby Industrifastigheter AB med att
tillräckligt stort aktiekapital.
- att Torsby Förvaltning AB fOl1TIulerar och beslutar om såväl bolagsordning som
ägardirektiv till det nya dotterbolaget så att det nya dotterbolaget kan agera fritt och
självständigt för en god långsiktig samhällsutveckling i hela kommunen.
Grundläggande affårsiden för Torsby Industrifastigheter AB (ub) bör vara att
bolaget skall kunna projektera, bygga, äga, förvalta, försälja fast egendom och
därmed liknande verksamhet.
- att Torsby industrifastigheter AB skall i enlighet med de andra dotterbolagen ha 5
ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter i bolagsstyrelsen.
Vidare så skall två av de ordinarie styrelseledamöterna i dotterbolagen utses bland
folkvalda politiker och tre skall ha erfarenhet från ett aktivt och operativt
näringsliv, gärna inom branschen.
- att ordförande i dotterbolagsstyrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost och
via telefon.
Torsby 2013-09-19

J /
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Anders Wiss
Moderaterna

Motion
beträffande
Torsby Bostäder AB - aktieutdelning
Torsby Bostäder AB har i dag ett eget kapital på drygt 60 miljoner laonor. Detta
är helt förkastligt ur företagsekonomisk synvinkel.
(

j

Torsby Kommun har idag ett lagstadgat avkastningslaav på 6 procent per år på
det egna kapitalet i sina helägda bolag inklusive sina dotterbolag.
För Torsby Bostäder AB gör detta att det egna kapitalet ökar med ca 3,6
milj oner laonor per år. Avkastningslaavet i kronor räknat kommer att öka för
varje år på grund av att det egna kapitalet ökar i Torsby Bostäder AB.
Torsby Bostäder AB har idag en årsomsättning på knappt 70 miljoner kronor.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar ge Torsby
Förvaltning AB direktiv om att begära en aktieutdelning från Torsby Bostäder
AB på ca 30 miljoner kronor.
Denna aktieutdelning från dotterbolaget Torsby Bostäder AB till moderbolaget
Torsby Förvaltning AB innebär att man minskar det egna kapitalet till ca 30
miljoner kronor och därmed även vinstlaavet i la'onor rälmat med ca 1,8
miljoner laonor per år vilket gör att laavet på att höja hyrorna i Torsby
Bostäders AB minskas.
Aktieutdelningen som moderbolaget erhåller skapar goda förutsättningar för
modem att göra andra långsiktiga intäktsgivande investeringar inför framtiden.
Vidare så skall den årliga aktieutdelningen årligen anpassas så att bolaget
verksamhet och långsiktiga soliditet bibehålles.
Torsby 2013 -09-19 /
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Motion
/1
beträffande
Torsby Förvaltning AB helägda dotterbolag - antal ledamöter i styrelsen
Torsby Förvaltning AB beslutar om bolagsordning, ägardirektiv samt antal och
vilka ledamöter som skall sitta i bolagsstyrelsen för dotterbolaget Fritid i
Nordvärmlarl.d AB.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar att ge Torsby
Förvartning AB direktiv om att alla bolagsstyrelser i dotterbolagen så skall
antalet ordinarie ledamöter vara 5 med endast två suppleanter i
dotterbolags styrelsen. Vidare så skall två av de ordinarie styrelseledamöterna i
dotterbolagen utses bland folkvalda politiker och tre skall ha erfarenhet från ett
aktivt och operativt näringsliv, gärna inom branschen. Ordförande i
dotterbolags styrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt, epost och via telefon.
Bolagsstyrelsen kan och skall helt ägna sig åt den strategiska, taktiska och
operativa verksamheten.
Torsby 2013 -09-19
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Anders Wiss
Moderatelna
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Motion
beträffande
Torsby Förvaltning AB - antal ledamöter i styrelsen
Kommunfullmäktige beslutar idag om bolagsordning, ägardirektiv samt antal och
vilka ledamöter som skall sitta i bolagsstyrelsen för Torsby Förvaltning AB.
f

Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar om att antalet
ordinarie ledamöter i ovan nämnda bolag skall vara 5 med endast två suppleanter i
bolagsstyrelsen. Vidare så skall två av de ordinarie styrelseledamöterna utses bland
folkvalda politiker och tre skall ha erfarenhet från ett operativt näringsliv, gärna
inom branschen. Ordförande i bolagsstyrelsen skall vara lätt att nå såväl fysiskt,
epost och via telefon.
Bolagsstyrelsen kan och skall helt ägna sig åt den strategiska, taktiska och
operativa verksamheten för bolaget och vara ett stöd för verkställande direktören.

Tors~, 2J 13:09-19 J./ '
C
ilLlfty-c/U
Anders Wiss
Moderaterna

Torsby kommun
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/§ 112 Hans Lass (8) avsäger sig uppdraget
som ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
Dnr KST 2013/555

Sammanfattning av ärendet
Hans Lass (S) anhåller om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i barn- och
utbildningsnämnden. Hans Lass kvarstår som ledamot i nämnden.

Handlingar i ärendet
Avsägelse från Hans Lass

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Hans Lass entledigas från uppdraget som ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser ny ordförande vid nästa sammanträde.

Beslutet skickas till
Hans Lass
Bam- och utbildningsnämnden
Rune Mattsson
Kf

