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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 39 Bokslut 2014
Dnr KST 2015/146

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein inf01merar om bokslut för 2014.
Resultat för 2014 är på 9 346 tkr vilket är 2 616 tkr bättre än budgeterat. Årets resultat
innebär att nettokostnadsandelen uppgår till98,6 %. Målet är satt till att
nettokostnadsandelen 2014 ska uppgå till högst 99 %. Det innebär att målet är nått för
2014. När det gäller målet att kommunens soliditet den 31 december 2014 ska uppgå
till36 % så nås inte det; soliditeten uppgår till35 %.
Värdet på beviljat investeringsutrymme för 2014 som ej utnyttjats eller överskridits
under 2014 förs över till2015.
Vid ekonomidagarna 16-17 februari 2015 har nänmder och kommunstyrelsen länmat
redogörelser för sina verksamheter angående bokslut 2014. Under ekonomidagarna
har också verksamhetsbeskrivning, viktiga händelser under året, uppföljning av
verksamhetsmål, nyckeltal och avvikelser mot budget diskuterats.
Enligt lag om det kommunala aktivitetsansvaret har kommunen ansvar för ungdomar
som inte har ett arbete efter avslutad skolgång. I Torsby kotnmun är det oklart vem
som har ansvaret för detta. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till
kommunstyrelsen om vem som har ansvar för detta.
Då det är ny mandatperiod med flera nya politiker föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott att HR-chef/biträdande kommunchef Anders Björck får i uppdrag att
anordna en personaldag för presidier under 2015.
För att få en uppdatering gällande internkontroll får ekonomichef Angela Birnstein i
uppdrag att under 2015 ordna utbildning i detta. Utbildningen ska rikta sig till både
politiker och tjänstemän.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 § 46.
Kommtmstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 § 47.
Arbetsmaterial bokslutsberedning.
Driftsredo visning.
Finansrapp ort.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 39 forts. Bokslut 2014
Kommunstyrelsens beslut
1. Kornmunstyrelsen ställer sig bakom redovisat bokslut och skickar det vidare
till kommunfullmäktige.
2. Kornmunstyrelsen överlämnar finansrapport per 2014-12-31 till
kornmunfullmäktige för kännedom.
3. Kommunstyrelsen överlämnar internkontrollrapporter för
2014-12-31 samt planer för 2015 till kommunfullmäktige för kännedom.
4. HR-chef/biträdande kornmunchef Anders Björck får i uppdrag att anordna
personaldag för presidier under 2015.
5. Enligt lag om det kommunala al<tivitetsansvaret har kommunen ansvar för
ungdomar som har avslutat sin skolgång men inte fått ett arbete.
Kornmunchef Thomas Stjerndorff får i uppdrag att till kommunstyrelsen ta
fram ett förslag om vilken förvaltning som ska ha ansvaret för detta.
6. Ekonomichef Angela Birnstein får i uppdrag att under 2015 ordna utbildning i
internkontroll både för politiker och tjänstemän.

Beslutet skickas till
Kornmunfullmäktige
Anders Björck
Thomas Stjerndorff
Angela Birnstein

Justerarens signatur

il/

~1(1

Utdragsbestyrkande

Datum

Antal sidor

2015-02-05

g

Torsby kommun
Finansrapport per 2014-12-31

Kristel Pärlin
ekonom
Ekonornia vdelningen
0560-16128 direkt
kristel. parlin®torsby .se

torsby.se
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1 Likviditetssituation
1.1 Koncernkontots likviditet, inklusive kommunen

Intern limit

Med koncernkontot har varje enhet ett eget 1mderkonto som är anslutet till ett
samlingskon to, kallat koncernkonto. På koncernkontot avräknas de underliggande
kontonas positiva och negativa saldon mot varandra. Det gör att koncernen aldrig
behöver utnyttja högre krediter än nödvändigt och ger en bra överblick över den
samlade likviditeten. Kommunens och bolagens likviditet på det gemensamma
koncernkontot uppgick vid utgången av december till29) mkr. En minskning av
koncernens likviditet har skett med 12,5 mkr jämfört med 2013. Checkkrediten på
koncernkontot ligger på 30 mkr.

1.2

Kommunens likvida medel

Aktuelllikviditetssituation, leomunmen

l

l Kassa

(tkr)

l

861

l Bank

24 881

l Summa

Il

3

l

24 9671

1.3

Bolagens likviditet
Bolagens likviditet
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Tars by Förvaltning AB

302

300
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278

278

278

278

278

280

280

280
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-

Tars by Flygplats AB

584

534

243

2 973

2 679

2406

2 025

1825

1654

1834

1434

l 556

~ Tars by Bostäder AB

448

l 590

-1653

-331

1144

1426

1398

2 673

2 876

2 428

2 316

2 896

Fritid i Nordvärmland utnyttjar sin internkredit på 6 mkr som planeras vara återbetald
senast 2016.

1.4

Kundfordringar

Kommunens kundfordringar binder upp stora mängder kapital. Per 31 december
uppgick det till ca 11,8 mkr.
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2 skuldrapport
2.1

Låneskuld

Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen i Torsby kommun är att
minimera upplåningskostnaderna samt att trygga finansieringen för verksamheten på
såvällång som kort sikt.
Den totala låneskulden uppgick per 31 december 2014 till361 mkr, oförändrat jämfört
med2013.

r=L'äneinstitut

2014-12-31

2013-12-31

326 400 000

326 400 000

Nordea

15 000 000

15 000 000

Swedbank

20 000 000

20 000 000

361400 000

361400 000

Kommuninvest

Lån med fast ränta

l

Nominellt belopp:

l

Andel med fast ränta:

l
l
l
l
l
l
l

Snittkredittid:
Sni th·äntebindning:
Snith·änta:
Lån med rörlig ränta
Nominellt belopp:
Andel med rörlig ränta:
Snittkredittid:

l

Snitträntebindning:

l
l
l

Snittränta:
Totallåneskuld

l
258 500 000 kr l
72% l
2,95 år l
2,95 år l
l
l

l
28% l
1,42 år l
0,18 år l
1,05% l
361 400 000 kr l

102 900 000 kr

Snittkredittid på totala portföljen:

l

2,52 år

l

Snitträntebindning på totala portföljen:

l

2,16 år

l

Snittränta på totala portföljen:

l

2,57%

l
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2.2

Ränteförfall
Ränteförfall, befintlig portfölj
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2.3

Kreditförfall
Kreditförfall, befintlig portfölj

2015

2017

2016

2018

År

År
2015
2016
2017
2018
2019

Totalt:

Nominellt belopp

Andel

l

l

56 300 000

16%

l

l

85 900 000

24%

l

l

68 000 000

19%

l

l

76 200 000

21%

l

l

75 000 000

20%

l

361400 000

l
l

l

l

100 %

7
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2.4

Känslighetsanalys
Kostnadsökning i kr respektive andel av skuldportfölj vid 1%enhets ränteökning

1200 000
900 000
600 000
300 000

o
2015

2016

2017

l

År

l

Kostnadsökning

2015

l
l

1272 000

2017

l

480 000

2018

l
l

l
750 000 l

2016

2019

2.5

2018

Andel

l
350 000 l

2019

l

l
0,10% l
0,35%

l

0,13%

l

l
0,21% l

762 000

0,21%

Avstämning mot finanspolicy

Räntekostnader är väsentlig kostnadspost i resultaträkningen, och den valda
räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i kommw1ens
resultat. För att begränsa ränterisken i skuldportföljen har kommunen valt att arbeta
med en normrisk. Det innebär en målsättning för den genomsnittliga räntebindningen i
skuld portföljen. Syftet med ett mål för räntebindningen är att ge kommunen tid att
anpassa verksamheten till en situation med högre räntor.
Torsby kommun har som målsättning att skuldportföljens genomsnittliga
räntebindningstid skall ej w1derstiga 2 år och ej överstiga 4 år.
Per 31 december har Torsby kommun en snith·äntebindning på den totala
skuldportföljen på 2,16 år. Därmed är kravet uppfyllt.
Inga avvikelser kan noteras angående fördelning av lån mellan fast ränta och rörlig
ränta. Maximalt 50 %av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger l år.

8

2.6

Leverantörsskulder

Kommunens leverantörsskulder uppgick per 31 december till ca 22,3 mkr. Detta är en
av de största posterna i kommunens kortfristiga skulder. Totalt kostnadsfört belopp
under perioden januari- december uppgick till ca 420 mkr.

2.7

Skuldrapport Torsby Bostäder

Låneskuld uppgick per 31 december 2014 till142,6 mkr. Den genomsnittliga räntan för
dotterbolagen på samtliga lån är för närvarande 1,21 %. För att skydda mot oönskade
ränteuppgångar har derivatavtal med Swedbank tecknats i form av ränteswappar på
sammanlagt 85 mkr. Nästan 60% av lånen är säkrat med räntederivat och det finns
stabilitet i låneportföljen. Lånen tillsammans med ränteswapparna erhåller en
räntebindning på 5,51 år och snittränta på 2,20 %.

9
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-04-07

§ 62 Arsredovisning 2014
Dnr KST 2015/146

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein presenterar Torsby kommuns årsredovisning.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning för Torsby kommun 2014.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisad årsredovisning och överlämnar den till
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Gfk

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-04-07

§ 61 De kommunala bolagens årsredovisning
2014
.
Dnr KST 2015/290

Sammanfattning av ärendet
VD Håkan Laack och styrelseordförande Torbjörn Jansson redogör för Torsby Bostäder
AB:s årsredovisning 2014.
Ekonomichef Angela Birnstein redogör för Torsby Förvaltnings AB:s årsredovisning
2014.
Kommunchef Thomas S*rndorff redogör för Torsby Flygplats AB:s och Fritid i
Nordvärmland AB:s årsredovisning 2014.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2014 för Torsby Bostäder AB.
Årsredovisning 2014 för Torsby Förvaltnings AB.
Årsredovisning 2014 för Torsby Flygplats AB.
Årsredovisning 2014 för Fritid i Nordvärmland AB.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
l. Kommunstyrelsen anser att Torsby Bostäder AB, Torsby Förvaltnings AB,
Torsby Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB bedrivit verksamhet som
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, samt utfört detta
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

2. Bolagens åJ:sredovisning överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

20l5

Datum

2015-04-16
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Medborgar- och demokratiberedning 2015-2018
Fullmäktiges beredningar
Fullmäktiges beredningar syftar till att stärka kommunen som beslutande organ, vitalisera
det politiska arbetet samt öka kvaliteten i beslutsfattandet.
Beredningars ledamöter och ersättare ska, inom sina respektive områden, ges möjligheter
att fördjupa sina kunskaper för att aktivt kunna bidra med dessa i sina partigrupper samt i
och utanför fullmäktige.
Beredningarna ska följa verksamheten i stort och särskilt ur ett medborga r- och
demokratiperspektiv. Fullmäktiges beredningar ska också, i samråd med
kommunfullmäktiges presidium, ta initiativ till aktiviteter och seminarier som riktar sig till
fullmäktiges ledamöter och samverkansaktörer. Under förra mandatperioden har det
endast inrättats en beredning, Medborga r- och demokratiberedningen.
Kommunfullmäktige kan vid behov inrätta fler beredningar enligt sitt reglemente.
Erfarenheterna från beredningens arbete har varit mycket positivt. Därför föreslår
kommunfullmäktiges presidium att arbetet ska fortgå under innevarande mandatperiod
med följande prioriterade områden i sitt arbete.

Medborgar- och demokratiberedningen
Medborgar-och demokratiberedningen har till uppgift att utveckla formerna för
medborgardialog och hur verktyget fortsatt ska användas i bred samverkan med
nämnder och styrelser i kommunen.
Ska lyfta barnrättsperspektivet och FN:s Barnkonvention.
Beredningen ska vara politisk styrgrupp för arbetet med Toleransprojektet.
Stärka fullmäktiges roll i de strategiska och viktiga utvecklingsfrågorna för kommunen.

Kommunkansliet

Torsby kommun

0560-160 00 växel

ks@torsby.se

Sida

Besöksadress

1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 25 fax

www.torsby.se

1 (2)

Nya Torget 8, Torsby

Återrapportera sitt arbete i kommunfullmäktige och vid behov föreslå åtgärder.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
Att inrätta en Medborgar-och demokratiberedning för 2015-2018 enligt de regler som är
fastställda i kommunfullmäktiges reglemente.
Att godkänna förslaget på prioriterade ansvarsområden.

)
. 1
/,~~
.?&?J_:--· - t . ~r~vw~ Y)i\
. c:/

1

Eva-Lena Gustavsson
Ordförande

l orsl:::v ~-<ommun

Kommuns~·yrelsen

Dnr ..~Jr.. ~?.~.~J..~.';.:Y?.

Inkallelseordning av tjänstgörande ersättare när egen partirepresentation
saknas i nämnder och styrelser i Torsby kommun 2014-2018.

Efter samråd med alla partigrupper föreslås följande:

l första hand

l andra hand

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

C

FP

Centerpartiet

FP

Folkpartietliberalerna

C

s
s

Moderata Samlingspartiet

lottning bland närvarande ersättare

Vänsterpartiet

lottning bland närvarande ersättare

Miljöpartiet de gröna

lottning bland närvarande ersättare

Sverigedemokraterna

lottning bland närvarande ersättare

T orsby 2015-04-16

Ake Gustavsson
Ordförande kommunfullmäktiges valberednng

'{\ _\"--.L
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Parti

~r-

(})

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

2015 -Olt- 1 7

\:~J: . .~~?.f:~~~;.\~ (})

Dnr ..

Fyllnadsval KF 2015-04-28

Som ny ersättare i Socialnämnden föreslås Mikael Bredesen (S)
Som ny ersättare i Torsby Bostäder AB föreslås Peter Bengtsson (S)

Torsby 2015-04-16
(j

if&J~ r;cb(:/;~u~
Ake Gustavsson
Ordförande kommunfullmäktiges valberednng

Datum

2015-04-09

Kommunfullmäktige 2015-04-28

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 senaste redovisningen 2014-10-01 fanns 14 obesvarade motioner.
Kf sammanträde

Antal nytillkomna
motioner

Antal besvarade
motioner

Antal obesvarade
motioner

2014-10-27

o

1

13

2014-11-17

4

2

15

2014-12-15

1

1

15

2015-01-27

1

14

2015-02-24

o
o

1

13

2015-03-31

1

2

12

Per den 31 mars 2015 finns det 12 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
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
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6 nya motioner under perioden
oktober 2014- mars 2015
Motioner som lämnats in under
perioden

Sammanträdes- Motionär
datum (Kf)
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Motion om livsmedelspolitiskt program i
Torsby kommun

Alf Larsson (C)
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Jo
8 besvarade motioner under perioden
oktober 2014- mars 2015
o __
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Sanunanträdes;; .MöHortär
datum (Kf)
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·Motion som besvarats under perioden
Resurs till Torsby flygplats-
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Motion- att bilburen ungdom samt övrig
skall få en plats att vara på alla veckoslut

Totalt 12 obesvarade motioner 2015-03-30
Sammanträdesdatum (Kf)

Inlämnat av

Motion

2013-03-18 § 37

Alf Larsson (C)

Sätt stopp för den anonyma maten

2014-02-17 § 25
2014-04-22 §51

Sture Persson (S)
Eva-Lena Gustavsson
m.fl. (S)

2014-05-19 § 81

Karl-Erik Keck (Mp)

2014-05-19 § 83

Mikael Persson (M)

Belysning på 62:an- Sundhultsmon

Konstfrusen isbana
Motion om miljöarbetet i Torsby
kommun
Motion om idrottsgymnasium för
crosscart
Motion om nödvändig omställning i
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Motion angående crossbana för de
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Gustav Olsson (M)

Motion- ändra Torsby kommuns
regler för minnesgåvor till
förtroendevalda och anställda
Avskaffa delade turer inom
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Starta handikappidrott på
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Motion om livsmedelspolitiskt
program i Torsby kommun

Alf Larsson (C)
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Per O{ov OLS OtseV\
(

MOTION
Invånarantalet i kommunerna Hagfors, Torsby, Munkfors samt Sunne minskar
stadigt år efter år. Gällande Torsby kommun har befolkningsminskningen varit
när intill 20 % de senaste 1O åren och befolkningsminskningen sker i alla
nordvärmländska kommuner.
För att ge medborgarna i samtliga kommuner den service och kvalitet som är
kommunernas ansvar måste något radikalt ske de närmaste åren. Att tro på
ett större ekonomiskt tillskott av staten är nog en utopi.
Vi som är förtroendevalda samt våra tjänstemän inom respektive kommun
borde se framtiden i ett nytt perspektiv.

(
\

Kommunernas invånarantal enligt SCB 2014:
Hagfors: 11 921.
Munkfors: 3 656.
Torsby: 11 992.
Sunne: 13 099.
TOTALT: 40 668.
En sammanslagning av två eller fler kommuner skulle ge en betydande
synergieffekt anser vi.
För exempel blir det en nämnd för i stället för fyra nämnder. Ett kommunalråd
i stället för fyra. storupphandling gällande skolskjuts, mat till skolor och
äldreomsorg, byggnationer och reparationer av fastigheter. En kommunchef i
stället för fyra. En förvaltning i stället för fyra.
Bättre avtal med leverantörer i många led.

;fint
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Det finns en stor besparing vid en sammanslagning av flera kommuner i de
norra delarna av Värmland vilket möjliggör en bättre service för
kommunernas medborgare. Oavsett partitillhörighet är vi politiker framröstade
av folket/medborgarna i kommunerna och skall värna om dom utan tvekan
och till det bästa för folket.
Yrkande:
Jag yrkar på:
1. Att Torsby kommuns ledande tjänstemän och politiker öppnar en dialog
med närliggande kommuner för att förbereda en eventuell förhandling
gällande kommunsammanslagning.
(

2. Att kommunens jurister tillsammans med SKL ser över den juridiska delen
av en eventuell kommunsammanslagning.
3. Att tjänstemännen utarbetar ett dokument gällande fördelarna/nackdelarna
och besparingar vi en kommunsammanslagning från ett kommunekonomisk
perspektiv.
4. Att via externa oberoende utredare (exempelvis Karlstads Universitet) få en
kartläggning av fördelar/nackdelar från ett medborgarperspektiv.

(

Jag yrkar även på att denna process skall starta senast 1 augusti 2015 för
medborgarna i de berörda kommunernas väl och för ett positivt resultat. Var
och en kommun är enligt lag egen och gör som de önskar. Det är

medborgarna som~~äljer.
.
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Per Olov\Oisen Oberoende
Ledamot ~v Kommunfullmäktige Torsby Kommun

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-04-07

§ 66 Medborgarförslag angående Torsby
herrgård
Dnr KST 2014/163

Sammanfattning av ärendet
Tommy Orrestad har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Jag hoppas att Torsby Herrgård, som idag inhyser Torsby Finnkulturcentrum, blir ett
föreningshus där många föreningar kan ha sin verksamhet. I området finns ju flera
föreningar som har sina verksamheter och jag tycker då att det vore utmärkt för folk i
Torsby att få disponera denna byggnad. Några exempel PRO, Stövarldubben,
släktforskarföreningen med flera. Lokalerna kan ju säkert användas i befintligt skick
vilket är bra".
Svar
Jan Esping, teknisk chef, svarar följande med fokus på lokalanvändning:
Det har under en ganska lång tid pågått en diskussion mellan Torsby kommun och
Landstinget i Värmland om att starta en familjecentralsverksamhet i kommunen.
Parterna är överens om att en sådan verksamhet skall startas, dock så har det varit
svårt att finna en lämplig lokal för verksamheten. Efter det att parterna har inventerat
de befintliga lokaler som finns i Torsby tätort har man kommit fram till att Torsby
herrgård är en lämplig lokal som kan inrymma verksamhetens samtliga delar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-10 att säga upp nuvarande
hyresgäst och kommunstyrelsen beslutade 2015-03-02 att svara Landstinget i Värmland
enligt stycket ovan. Därmed har tekniska avdelningen fått i uppdrag att påbö1ja
förberedelserna för inrättande av familjecentral i herrgårdsbyggnaden.
Utökade lokaler för föreningslivet i Torsby kan iordningställas i befintliga
kompletteringsbyggnader inom herrgårdsområdet.
Svaret har kommunicerats m ed förslagsställaTen.

Handlingar i ärendet
KommunstyTelsens arbetsutskott 2015-03-10 § 66.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-04-07

§ 66 forts. Svar på medborgarförslag om Torsby herrgård
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Protokollsanteckning
Hans Lindberg (V) anser att medborgarförslaget ska bifallas.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

J5

- --

-- ---·--·-

Tornby kommun
Kommunstyrelsen

2015 -04- o8
MEDBORGARFÖRSLAG

Dnr.l<f..[..~~(f,.~.?.l.l4. ((}

Till Torsby Kommun

Mobiltelefonitäckningen i Torsby kommun
God mobiltelefonitäckning är idag av stor betydelse för alla. Enskilda personer,
företag, organisationer och allmänna inrättningar är starkt beroende av att
mobiltelefonitäckningen är tillfredsställande för att det dagliga livet ska fungera

(

på ett acceptabelt sätt. Att ha undermålig mobiltäckning gör att man hamnar
utanför vad som idag är normalstandard i Sverige. l Torsby kommun finns dock
ett flertal områden där mobiltelefonitäckningen är under all kritik.

(

Förslag: Torsbv kommun bör besluta om en handlingsplan innehållande

konkreta åtgärder för att mobiltäckningen i kommunen blir väsentligt bättre i
de områden där mottagningen inte är tillräckligt bra. Det krävs inte bara
insatser på tjänstemanna nivå. Här måste kommunens ledning och politiker från
alla partier engagera sig och agera kraftfullt för att något ska hända.
Myndigheter och operatörer lyssnar idag inte tillräckligt på landsbygden!
Vi som undertecknat denna skrivelse representerar innevånarna i Rådom med
omnejd . Rådom är ett exempel på en bygd där operatörerna, i detta fall Telia,
anser att bygden är för liten för att satsa resurser på vad avser master mm.
Sådana besked är inte acceptabla för en bygd, som annars i hög grad är levande
(

med många yngre personer och innevånare som är engagerade för att skapa en
god levnadsmiljö. Ett färskt exempel är den Fiberförening som på ett mycket
engagerat sätt etablerats och som samlat ett mycket stor antal av bygdens

(

fastighethetsägare för att bygga ett fibernät.
130 hushåll har undertecknat bifogade (bilaga 1) upprop till Telia, där

'6\ \~ --\1\1\vt$

problemen med mobiltelefonitäckningen beskrivs kortfattat. Efter att

l \)~("'W'\· hos

uppropet överlämnades till Telia har många kontakter med bolaget tagits, och
man är numera väl medvetna om att mobiltäckningen är undermålig. Telia har
engagerat sig och aktivt undersökt läget, korrigerat inställningar i några
befintliga master men konstaterat att Rådoms mobiltäckning inte kan bli
mycket bättre utan att en ny mast sätts upp. Och detta är Telia inte berett att
göra under överskådlig tid. Det krassa skälet till att ingen mast planeras är att
Telia anser att det "inte är ekonomiskt motiverat".
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Visst kan man förstå ett kommersiellt företags syn på saken men med en sådan
inställning lämnas många delar av landsbygden därhän på ett sätt som inte får
fortsätta utan att något görs.
Vi har visat på befintliga teleanläggningar i området och exakt pekat ut var det
finns möjlighet att från Stora Enso, utan ersättning, överta en befintlig
kommunikationsinstallation med framdragen elektricitet. Det är "bara" att resa
en mast på installationen. Inte ens dessa förslag nappar operatören på.

(

Liknande problem som våra finns i flera delar av kommunen. Det finns ett stort
behov av att Torsby kommun och dess politiker engagerar sig helhjärtat i dessa
frågor. Det ska dock framhållas att Cecilia Sjöden på kommunen redan varit

(

mycket behjälplig i frågan. Men vi har tillsammans inte uppnått mer än
marginella resultat. Görs ingenting ytterligare kommer våra problem att
kvarstå, liksom fallet är med övriga områden där täckningen inte fungerar.
Problemen med dålig mobiltelefonitäckning är inte nya. Men svårigheterna är
av accelererande styrka eftersom medborgare och samhälle blir alltmera
beroende av mobiltelefonin; fasta linjer läggs ner, belastningen på existerande
system blir allt större, kommunikationer i arbete och vardag kräver
mobiltelefon, god säkerhet i arbete och fritid förutsätter mobiltäckning etc.
Det räcker uppenbarligen inte med att enskilda medborgare och hela bygder
engagerar sig och, som i vårt fall, t o m serverar långtgående lösningsförslag.
Här måste kommunens ledning och politiker engagera sig; agera, trycka på,
sätta kraft bakom orden och skapa en handlingsplan med konkreta åtgärder för
att få en god mobiltelefonitäckning i hela kommunen. Landsbygden blir idag
negativt särbehandlad på ett sätt som inte får accepteras. Och saken brådskar!
Vänliga hälsningar
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Tomas Lindgren {Ordf Fiber i Rådom)
Rådom 258

Rådom 204
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685 93 TORSBY
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