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§ 22 Revisionsmöte
Dnr KST 2015/48

Sammanfattning av ärendet
Mötet inleds med att kommunens revisorer träffar kommunstyrelsens ledamöter och
närvarande ersättare.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens självutvärdering 2014 från Deloitte AB.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 5

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-02-02

§ 23 Tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn,
samt uppföljning av kommunstyrelsens
verksamheter
Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har tjänstemännen utarbetat ett sätt att ge
kommunstyrelsen en möjlighet att utöva tillsyn över sina egna avdelningar, samt över
nämnder, förvaltningar och bolag. Det finns idag en fungerande ekonomisk
redovisning och rapportering. Till denna kommer nu även att knytas
personaluppgifter samt löpande möten mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och
ansvariga och avdelningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, samt mellan
kommunstyrelsen och nämndernas förvaltningschefer, ordförande och vice
ordförande. Dessutom kommer bolagen, i första hand Torsby Bostäder AB som
bedriver aktiv verksamhet, att kallas att möta kommunstyrelsen.
Idag möter kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunstyrelsen de olika
verksamheterna och bolagen vid två tillfällen, budget och bokslut. Dessa tillfällen
kommer att utökas med ytterligare två möten per år enligt den framtagna tidsplanen.
Då kommer de ansvariga att redogöra för ekonomiska och personella utmaningar,
rapportera måluppfyllelse samt diskutera aktuella frågor och uppgifter.
Ekonomichef Angela Birnstein meddelar att en ekonomisk uppföljning för
kommtmstyrelsen 2014 kommer att redovisas på kommunstyrelsens nästa
sammanträde 2015-03-02.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-01-22 från Angela Birnstein, med planeringskalender för 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24 Verksamhetsredovisning - barn- och·
utbildningsnämnden
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, har
företrädare för barn- och utbildningsnämnden inbjudits till dagens ~ammanträde för
att berätta om sin verksamhet.
Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Ann-Katrin Uppvall (FP) och
förvaltningschef Ulf Blomquist berättar om verksamheten utifrån nämndens
verksamhetsbeskrivning för 2014 som delas ut och biläggs protokollet.
På uppdrag av barn- och utbiJ.dningsnämnden har en utredning genomförts med
förslag på ny grundskolestruktur. Ärendet kommer att behandlas av nämnden under
våren 2015. Utredningen har gjorts ur ett barnperspektiv, och ska skapa bättre
förutsättningar att arbeta med kvalitet för alla barn i kommunen.

Ulf Blomquist och Ann-Katrin Uppvall avslutar med att lämna information om det
pågår rekrytering av en ny rektor för Holrrtesskolan.
En översyn av personalens arbetsbelastning i hela organisationen ska genomföras
under våren.

Handlingar i ärendet
Verksamhetsbeskrivning från-barn- och utbildningsnämnden 2014.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar Ulf Blomquist och Ann-Katrin Uppvall för redovisningen.

Beslutet skickas till
Ulf Blomquist
Ann-Katrin Uppvall
Angela Birnstein, ekonomichef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Peter Jansson (S), vice ordförande: Lillemor Wass-Range (M)
Antal ledamöter: 11
------~----~-----~----~

Tusentåls .Kronor
Intäkter
Kostnader
Personålkostnader
Övriga kostnader
KapHålkostnader
Driftnetto
Driftbidrag

EöränJlring eget kapital

Utfall
2014

Budget
2014

48 533
-286 634
-167 245
-118197
-1192
-238101
236 400

42 656
-279 056
-164 727
-113 098
-1231
-236 400
236 400

-1 701

O

------------

A vvikelse
5 877
-7 578
-2 518
-5 099
39
-1701

Utfall
2013
53 356
-284 612
-165 047
-118 414
-1152
-231256
231500

Utfall
2012
47965
-288 394
-:170 537
-116 780
-1077
-240 428
237 300

244

-3 128

Verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, kulturskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och kommunål vuxenutbildning. I kommunen fanns under 2014 två
föräldrakooperativ, Vargen i Ambjörby och Kottarna i Torsby och ett
personålkooperativ i Rådom.
Vid årets början fanns det även två friskolor i kommunen, Transtrands friskola i
Likenäs och Sörmarks frisko la i Sörmark. Inför höstterminen vålde friskolan i Sörmark
att avveckla sin verksamhet. Eleverna vålde nästan uteslutande att fortsätta sin
skolgång vid Holmesskolan i Torsby.

Viktiga händelser under året
I kommunen minskar antålet barn varje år när de stora barnkullarna från 1990-talet går
ur skolan. ~ kommunen ökar dock efterfrågan på både förskaleplatser och skolgång i
Torsby tätort. Under året har nämnden därför varit tvungen att öppna ytterligare
avdelningar i Torsby tätort.
Nämnden beslutade även att utöka fritidshemmet vid Holmesskolan i Torsby. För att
klara detta hyrs tillfälliga moduler som ställts upp vid Holmesskolan. Elevantalet vid
skolan har ökat stort de senaste åren till följd av ökad inflyttning till tätorten och till
följd av ett ökat mottagande av asylsökande i Torsby. Avveckling av friskolan i
Sörmark föranledde också en elevökning. Även vid Frykenskolan har elevantalet ökat
till följd av en ökad inflyttning och ett ökat mottagande av asylsökande.
Nämnden har att förhålla sig till ett stadigt minskande antål elever i gymnasieskolan.
Sedan 2008 har gymnasiekullarna i Värmland, och Torsby, minskat med över 20
procent och de kommande fem åren är prognosen en fortsatt minskning på cirka 15
procent. Anpassningsarbetet pågår och som en del i det beslutade nämnden under året

att påbörja en avveckling av teknikprogrammet redan hösten 2014. Nämnden
beslutade redan under 2013 att villkora teknikprogrammets fortlevnad med att ett visst
antal elever skulle söka programmet hösten 2014. När antalet sökande inte var
tillräckligt valde nämnden att besluta i enlighet med beslutet från 2013.
Under året har skolchefen genomfört en utredning för att ta fram ett förslag till en ny
grundskolestruktur. Nämnden fick utredningen presenterad i december och den
kommer att behandlas av de politiska partierna under första kvartalet 2015.
Uppföljning av mål och verksamheter

Procent gymnasiebehöriga, år 9
vårtennin

82,2%

100%

84,2%

83%

GyllU"lasieeleve!med slutbetyg,
vårtermin

Miljöredovisning

I samband med skyddsronder analyseras den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
Arbetsmiljön diskuteras vid arbetsplatsträffar och i de årliga RUS-samtalen (resultatoch utvecklingssamtal) och även vid elevrådsmöten. Allergiombud finns för alla
enheter.
Uppföljning av den pedagogiska verksamheten

Verksamheten i Torsby kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska
genomsyras av ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär att det pedagogiska
arbetet kontinuerligt följs upp och utvärderas för att kunna nå bättre resultat.
Ett av nämndens mål är att den genomsnittliga betygspoängen i årskurs nio ska vara
minst 225 poäng år 2020. Målsättningen är också att 100 % av eleverna i årskurs nio ska
vara behöriga för gymnasiestudier.
Avvikelser mot budget

Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på 1,7 mnkr mot budget.
Grundskolan redovisade ett överskott på 1,7 mnkr men skolbarnomsorgen, dvs.
fritidshemmen, redovisade ett underskott på 1,6 mnkr. Gymnasieverksamheten,
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komvux inräknat, redovisade ett underskott på 2 mnkr och förskoleverksamheten
redovisade ett underskott på 200 tkr mot budget.
Inom förskoleverksamheten beror underskottet framför allt på kostnader för att
anpassa nya förskaleavdelningar i Torsby tätort.
Eftersom fritidshemmen är en del av grundskolan så kan de två verksamheterna ses
gemensamt och då redovisad de ett mindre överskott på cirka 100 tkr 2014. Inom
fritidshemsverksamheten avviker utfallet mot budget beroende på bemanningen i
budget vid flera enheter varit otillräcklig sett till antalet barn. Vid ett av fritidshemmen
har dessutom resurser behövt sättas in för att täcka ett medicinskt behov av särskilt
stöd.
Jämfört med den ursprungliga budgeten för 2014 så har sammanlagt 3,1 mnkr tillförts
grundskolan under året varav 2,5 mnkr avser yttersko loma. Vid dessa enheter har det
under året inte varit möjligt att inrymma behovet av bemanningen inom den
ursprungliga budgeten. Totalt handlar det om cirka 5 tjänster utöver budget sett över
hela året. Sett till volymen elever och lärare vid dessa enheter så är möjligheterna att
genomföra förändringar inom budget för att minska underskottet begränsade.
Eleverna ska ha ett visst antal undervisningstimmar oavsett antalet klasskamrater. Vid
övriga grundskolor är bemanningen lagd utefter en lägre lärartäthet än vid
ytterskoloma och en omfördelning av resurser från dessa kommer ofrånkomligen att
slå mot resultaten i verksamheten.
Nämndens kostnader för gymnasieskolan, inklusive komvux, redovisade ett
underskott på 2 mnkr. Av underskottet kan 900 tkr hänföras till ungdomsgymnasiet
och 1,4 mnkr kan hänföras till komvux. Gyronasiesärskolan redovisade ett överskott
mot budget på cirka 300 tkr. Kommunen har skyldighet att tillhandahålla
undervisning på komvux för de som har rätt till det och Stjemeskolans budget för
komvux är drygt 900 tkr vilket motsvarar knappt två tjänster. Enbart det utökade
behovet av SPI-undervisning har inneburit ett par extra tjänster.
Antalet elever från andra kommuner som valt att studera på Stjemeskolan var något
högre än budget vill<et gav nämnden mer intäkter. Samtidigt minskade antalet elever
från Torsby som valt att studera på någon annan skola än Stjemeskolan vilket innebar
en mindre kostnadsminskning mot budget. Detta gällde framför allt under våren 2014
då antalet elever från Torsby som valde att studera vid en skola utanför kommunen
var lägre. Hösten 2014 ökade dock antalet elever vid skolor utanför kommunen.
Framtiden

Antalet födda barn i kommunen ligger fortsatt på en nivå över 100 födda barn.
Samtidigt sker en viss inflyttning till tätorten och fler efterfrågar förskoleplats.
Nämnden kommer att fortsätta sitt redan påbörjade arbete med att få till fler
förskaleplatser i Torsby. Som det är nu är det många inskrivna barn per avdelning och
det kommer så vara några år framöver.
Grundskolan har en stor utmaning framför sig när det gäller att höja det
genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9. För att lyckas med det måste det vara en god
kvalitet i verksamheten från förskola och ända upp till år 9. Då får vi elever som är
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bättre rustade för gymnasiet. En genomförd gymnasieutbildning gör sedan att
eleverna står bättre rustade för att möta arbetslivets krav och utmaningar.
Ä ven inom grundskolan sker en viss förskjutning där fler efterfrågar skolplats i Torsby
tätort medan det i ytterområdena är sjunkande elevantal.
Den skolutredning med förslag till ny grundskalestruktur som skolchefen presenterat
kommer att behandlas av de politiska partierna under det första kvartalet 2015.
Utredningens fokus har inte varit att spar pengar, fokus har istället legat på att ta fram
ett förslag på en organisation som ger eleverna de bästa förutsättningarna att nå
nämndens mål på 100% gymnasiebehörighet och minst 225 meritpoäng i genomsnitt.
Nämnden har inför 2015 begärt en ökad budgetram för att kunna ldara av
kostnadsökningar till följd av de utökningar av verksamheterna som skett i Torsby
tätort. Kommunfullmäktige har inte beviljat några ytterligare medel och nämnden har
därför ett sparbeting för 2015 på 4,5 mnkr. Nämnden har beslutat att denna besparing
måste ske inom gymnasieskolan. Varken förskolan eller grundskolan kan genomföra
ytterligare besparingar om nämndens målsättningar ska kunna uppnås.
Det minskande elevunderlaget i gymnasieskolan ställer stora krav på anpassningar av
kostnaderna inom gymnasieskolan. Kostnaden per elev är bland de högsta i landet
vilket beror på att det finns tomma platser vid programmen på S~erneskolan, dvs. det
finns i den befintliga organisation plats för fler elever.
Vilken gymnasieskola kommunen ska ha i framtiden och vilka program och vilka
specialidrotter kommunen ska erbjuda är några frågor som nämnden måste arbeta
med.
Fler människor efterfrågar komvuxstudier samtidigt som statsbidraget minskat. En
viktig fråga är därför hur kommunen ska se på komvux och dess verksamhet i
förhållande till den koncernnytta som komvux ger.
Kraven som ställs i skollagen vad gäller lärarnas behörigheter har skärpts. Kombinerat
med stora pensionsavgångar framöver ställer det stora krav vad gäller
personalförsörjning. Nämnden behöver ha en strategi för personalförsörjning.
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§ 25 Lönerevision 2015
Dnr KST 2015/62

Sammanfattning av ärendet
Enligt nu gällande avtal ska nya löner gälla från 2015-04-01. Merparten av avtalen
omfattas av det som benämns sifferlösa avtal, det vill säga avtal som inte anger några
fasta ramar eller något lägsta utrymme. Undantaget är Kommunals avtalsområde där
avtalsvärdet för 2015 är 600 kr.
HR-strateg Camilla Nyman redogör för framtaget förslag.

Förslag på lägsta utrymme generellt:
Ett lägsta utr.Ymme motsvarande 2,5% för avtalsperioden 2015-04-01--2016-03-31, där
centrala avtal anger ej definierat utfall.

Förslag på lägsta löner för arbetstagare fyllda 19 år:
I Torsby kommun har nivån för lägsta löner varit högre än de centrala nivåer som
förhandlats fram. Det centrala avtal som nu gäller för Kommunals avtalsområde
sträcker sig till2016-03-31.
Löneläget för lägsta löner är för tillfället följande:
Torsby2014

Enl. centralt avtal, 2014-04-01

Kategori l
saknar utbildrllng i yrket

18 000 kr/mån

17 600 kr/mån

Kategori2
yrkesförberedande utbildning
och ett år i yrket, fyllt 19 år

20 000 kr/mån

19 520 kr/mån

Eftersom I)ivån för lägsta lön inte ändrats i kommunen under 2014 har skillnaden
mellan kommunens nivå och det centrala avtalet minskat. År 2015 kommer lägsta
lönerna i det centrala avtalet genom höjning att överstiga den i dagsläget angivna
kommunala lägsta nivån. En höjning av den kommunala nivån föreslås därmed enligt
nedan i syfte att behålla kommunens högre lönenivå, gentemot det centrala avtalet,

Utdragsbestyrkande
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som en rekryteringsfaktor. Detta speciellt med tanke på att det idga är svårrekryterat
inom bland annat omsorgssektorn som utgör en stor del av Kommunals avtalsområde

Förslag på lägsta löner, Torsby kommun 2015 enligt centralt avtal:
Kategori 1

18 500 kr/mån

Centralt avtal: 18 080 kr/mån

Kategori 2

21 500 kr/mån

Centralt avtal: 20 120 kr/mån

För kategori l förordas en höjning med 500 kr/mån, en höjning motsvarande 2,7 %.
För kategori 2 förordas en höjning med l 500 kr, en höjning med motsvarande 6,97 %.
Prognosen för kommunen tyder på brist på utbildad personal, främst inom vård och
omsorg. I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare anses det viktigt att kunna erbjuda
löner som är någorlunda konkurrenskraftiga. Det anses även viktigt att genom
möjlighet till ökat löneläge efter genomförd utbildning stimulera arbetstagare till
vidareutbildning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-01-26 från Carnilla Nyman.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer följande lägsta utrymme och lägsta löner:
l.

Ett lägsta utrymme generellt motsvarande 2,5% för avtalsperioden
2015-04-01--2016-03-31, där centrala avtal anger ej definierat utfall.

2. Lägsta löner för kategori l, arbetstagare som fyllt 19 år och saknar utbildning i
yrket, 18 500 kr/mån.
3. Lägsta löner för kategori 2, arbetstagare som fyllt 19 år och har
yrkesförberedande utbildning och ett år i yrket, 21 500 kr/mån.

Beslutet skickas till
Camilla Nyman
Anders Björck, bitr. kommunchef/HR-chef

Justerarens signatur

tt

Utdragsbestyrkande
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§ 26 Representation i politiska
referensgruppen för ett drogfritt Värmland
Dnr KST 2014/890

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Värmland har ett samordningsuppdrag för ANDT (alkohol, narkotika,
dopning, tobak) -förebyggande insatser. År 2003 erbjöds kommunerna och landstinget
att delta i den politiska referensgruppen för ett Drogfritt Värmland. Styrgrupp för
arbetet är Samhällsråd Värmland som bildades 2008 och består av högsta ledningen
från Polismyndigheten, Region Värmland, Landstinget i Värmland och Länsstyrelsen
Värmland.
Ämnena som lyfts i den politiska referensgruppen kommer nu att kompletteras till att
omfatta även våld i nära relationer, jämställdhet och integration. Ämnesområdena
överensstämmer då med Samhällsråd Värmlands ansvarsområden. Nytt namn på
gruppen föreslås bli politiska referensgruppen för social hållbarhet.
Gruppen ska även denna mandatperiod ha en representant med ersättare från varje
kommun på kommunstyrelse- eller nämndordförandenivå samt från landstingets
folkhälsa- och tandvårdsutskott. Gruppen kommer att träffas två halvdagar per år för
att få aktuell information inom berörda ämnesområden och möjlighet till
erfarenhetsutbyte och dialog. En introduktionsutbildning är också planerad.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13, § l.

Kommunstyrelsens beslut
l. Nielas Persson (S) utses som representant i den politiska referensgruppen för
social hållbarhet.
2. Socialnämnden ombeds utse en ersättare till referensgruppen.

Nielas Persson (S) deltar inte i beslut l.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Socialnämnden
Nielas Persson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27 Svar på motion om bygdemedel vid
etablering av vindkraftverk
Dnr KST 2014/431

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet, Karl-Erik Keck, föreslår i en motion att Torsby kommun ska administrera
de bygdemedel som vanligtvis betalas ut vid etablering av vindkraft, och att
kommunen snarast utarbetar riktlinjer för hur detta ska handläggas.
Motionen lyder enligt följande:
"Viktigt att vi snarast utarbetar rutiner och riktlinjer för hur vi skall hantera de
bygdemedel som vanligtvis utgår vid etablering av vindkraftverk
Bygdemedel utgår vanligtvis när vindkraftverk byggs i en kommun. Detta för att ge
goodwill till projektet och medlen är tänkta att användas för att stimulera och stödja
olika aktiviteter främst i de berörda bygderna.
Det är lämpligt att kommunen administrerar detta och också bevakar att bygdemedel
utgår i varje projekt i kommunen. Hur detta skall handläggas bör klart anges i
kommunens förvaltning."

Hantering av motionen
Bygdemedel, eller bygdepeng som det ofta kallas när det gäller vindkraft, är en frivillig
avsättning av en andel av kraftproduktionens bruttointäkter. Syftet är att bygden där
vindkraft byggs ut ska få del i det värde som produktionen skapar.
I flera fall administrerar den berörda kommunen de pengar som kommer in från
vindkraften och sköter fördelningen efter lokalt uppsatta riktlinjer.
Innan rutiner och riktlinjer utreds bör Torsby kommun ta ställning till om man har för
avsikt att erbjuda administrering av dessa medel.
Planarkitekt Jon Wiggh, ansvarig handläggare, redogör för ärendet på sammanträdet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 12

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-02-02

Handlingar i ärendet
Motion från Miljöpartiet 2014-05-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13, § 4.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Kommunen ser positivt på att erbjuda hjälp med fördelning av bygdemedet
men frågan behöver utredas närmare.

2. Motionen anses bifallen.

Beslutet skickas till
Kornmunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 13

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-02-02

§ 28 Yttrande, samråd om fördjupad
översiktsplan för Mobergskölen-flygplats med
Airport Centrum
Dnr KST 2015/2

Sammanfattning av ärendet
Malung-Sälens kommun har sänt ut en fördjupad översiktsplan för samråd som
behandlar frågan om att utveckla den befintliga flygplatsen på Mobergskölen nordväst
om Rörbäcksnäs. Samrådsyttrandet ska inlämnas senast 2015-02-27.
Ä ven länsstyrelsen i Dalarna ska avge samrådsyttrande och önskar nu få del av
eventuella synpunkter från Torsby kommun senast 2015-02-09.

Verksamheten vid befintlig flygplats ska utvecklas så att den kan ta emot charterflyg
och taxiflyg genom att bland annat befintlig bana förlängs till 2 500 meter och breddas
till45 meter. Ett handelsområde planeras tillsammans med flygplatsens
terminalfunktioner (Airport center)motsvarande ca 35 000 m2.
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth och planarkitekt Jon Wiggh har
fått i uppdrag att upprätta ett förslag på yttrande i ärendet. Jon Wiggh redogör för
framtaget förslag på sammanträdet.
Torsby kommun kan av handlingarna se ett behov av komplettering i frågor som
behandlar samråd, flygsäkerhet och förutsättningar för handel.

Handlingar i ärendet
Begäran från Länsstyrelsen i Dalarna om synpunkter på förslaget till fördjupad
översiktsplan.
Samrådsinbjudan från Malung-Sälens kommun om föreslagen fördjupad
översiktsplan.
Tjänsteskrivelse 2015-01-26 från Torbjörn Almroth och Jon Wiggh.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 14

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-02-02

Kommunstyrelsens beslut
l.

Malung-Sälens kommun uppmärksammas på att skrivning om handel i
planbeskrivningen bör kompletteras med förutsättningarna beroende på etablerad
gränshandel i Långflon i Torsby kommun.

2. En utökad flygplats i Malung-Sälen, Rörbäcksnäs, kan vara positiv för
turismnäringen också i Torsby kommun. Eventuell påverkan på frågor om
regionalt flytplatsstöd bör dock utredas närmare.
3. Redovisning av hinderfrihet för flygplatsen bör kompletteras med MSA-ytor och
andra eventuellt höjdbegränsande ytor som kan komma att beröra Torsby
kommun.
4. Tjänsteskrivelse 2015-01-26 från stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn
Almroth och planarkitekt Jon Wiggh biläggs yttrandet.

Beslutet skickas till
Malung-Sälens kommun
Länsstyrelsen Dalarna
Torbjörn Almroth
Jon Wiggh

rr

Justerarens signatur

tl

Utdragsbestyrkande

Datum

Diarienummer

2015-02-05

MBR 2015.0060.219
KST 2015/2

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Yttrande i samråd om fördjupad översiktsplan
för Mobergskölen - flygplats med Airport
Centrum i Malung-Sälens kommun
Ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott, Torsby kommun, har gett stadsarkitekten i
uppdrag att upprätta ett förslag till yttrande över fördjupad översiktsplan för
Mobergskölen-flygplats med Airport Centrum i Malung- Sälens kommun

Bakgrund
Malung-Sälens kommun har sänt ut en fördjupad översiktsplan för samråd som
behandlar frågan om att utveckla den befintliga flygplatsen på Mobergskölen nordväst
om Rörbäcksnäs. Samrådsyttrandet ska inlämnas senast 2015-02-27.
Även länsstyrelsen i Dalarna ska avge samrådsyttrande och önskar nu få del av
eventuella synpunkter från Torsby kommun senast 2015-02-09.

Verksamheten vid befintlig flygplats ska utvecklas så att den kan ta emot charterflyg
och taxiflyg genom att bl. a. befintlig bana förlängs till2 500 meter samt breddas till45
meter. Ett handelsområde planeras också tillsammans med flygplatsens
terminalfunktioner (Airport center) motsvarande ca 35 000 m 2 •
Torsby kommun kan av handlingarna se ett behov av komplettering i frågor som
behandlar flygsäkerhet och förutsättningar för handel.

Handelsområde
I planbeskrivningen omnämns kortfattat underlaget för bedömningar om de
affärsmässiga förutsättningarna för etableringen av ett handelsområde. Torsby
kommun har inte för avsikt att ha synpunkter på om dessa bedömningar ska leda fram
till en satsning på handel eller inte.
En forskningsstudie, "Underlag för gränshandel och köpcentrum i Sälen", daterad
november 2011, finns framtagen av Högskolan Dalarna på uppdrag av Länsstyrelsen.
Forskningsstudien syftade till att studera förutsättningarna för etablering av

Torbjörn Almroth
stadsarkitekt/miljö-o byggchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
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-
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gränshandel i Sälen och genom beräkningar uppskatta hur stor den potentiella
marknaden är, (eller åtminstone var 2011 ), på båda sidor gränsen vid etablering av ett
större köpcenter i Sälenområdet
Också några korta fakta ur en rapport "Sälen-Trysil Airport Centre -Möjligheten att
kombinera den planerade flygplatsen med ett handelscentrum", 01nnämns i
planbeskrivningen. Rapporten är daterad september 2013.
Denna senare rapport publicerades alltså månaden efter att Långflons Gränshandel AB
i augusti 2013 började bygga 8 000 m 2 handelsyta och behövlig infrastruktur. Området
invigdes den 25 september 2014.
Under våren 2015 påbörjas enligt gällande bygglov ytterligare lika många m2 i en
andra etapp klar till julhandeln hösten 2015. I två områden väster respektive direkt
söder om nuvarande planområde pågår, efter att kommunstyrelsens arbetsutskott
lämnat positiva planbesked, inledningsvis ytterligare detaljplaneläggning med
inriktning på aktiviteter och handel.
Handeln i Charlottenberg och Täcksfors omnämns medan handeln i Långflon bara 24
km längre västerut inte omnämns alls. Det verkar som om redovisningen av nuläget
inte är helt komplett i beskrivningen till förslaget om en fördjupad översiktsplan i
Malung- Sälen.
Utvecklingen av en "Destination Långflon" pågår också sedan 1 januari 2015 genom en
för projektet anlitad projektledare. Kommunen har också påbörjat arbetet med en
fördjupad översiktsplan för Långflon.
Torsby kommuns aktuella detaljplan i Långflon presenteras på Torsby kommuns
webbsidor www.torsby.se/detaljplaner .

Flygplatsen
Runt flygplatser och radioanläggningar för luftfarten finns områden där nya
byggnader av olika slag kan komma att äventyra flygsäkerheten. Om man planerar att
bygga något inom ett sådant område ska alla berörda inom luftfarten ges möjlighet att
yttra sig.
I den mån begränsningar i höjd på fasta byggnader, master och vindkraftverk och
tillfälliga föremål till exempel byggnadskranar, master, vindkraftverk inom Torsby
kommun e. d. kan bli följden av en utbyggd flygplats bör omfattningen redovisas så att
en bedömning möjliggörs om hur flygplatsen påverkar Torsby kommun.
Flygplatserna har utöver hinderfriheten ytterligare tre ytor som kan bli påverkade av
byggnader, Cirklingytan, Racerrackytan och MSA-ytan (MSA står för Minimum Sector
Altitude). Till dessa ytor, som är höjdrelaterade, kommer också säkerhetszoner där
luftfartens radioanläggningar verkar.
Cirklingytan säkerställer under vissa förutsättningar ett flygplans landningsfas.
Racerrackytan säkerställer den slutliga inflygningen till flygplatsen.
MSA-ytan säkerställer den inledande inflygningsproceduren.

3

Information om dessa ytor finns i AlP-Sverige (AlP står för Aeronautical Information
Publication).
Torsby kommun vill se utförligare redovisning av hur och om dessa ytor kan komma
att påverkar förutsättningarna i Torsby.

Handlingar i ärendet
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13, KST 2015/2, 7 §
2. Sarnrådsinfo Malung-Sälens kommun, inbjudan
3. Samrådshandling Beskrivning november 2014
4. Samrådshandling Rekommendationskarta november 2014

Förslag till beslut
l.

Malung- Sälens kommun uppmärksammas på att skrivning om handel i
planbeskrivningen bör kompletteras med förutsättningarna beroende på etablerad
gränshandel i Långflon i Torsby kommun.

2. En utökad flygplats i Malung-Sälen, Rörbäcksnäs kan vara positivt för
turismnäringen också i Torsby kommun. Ev. påverkan på frågor om regionalt
flygplatsstöd bör dock utredas närmare.
3. Redovisning av hinderfrihet för flygplatsen bör kompletteras med MSA-ytor och
andra eventuellt höjdbegränsande ytor som kan komma att beröra Torsby
kommun.

Torbjörn Almroth
stadsarkitekt/miljö-o byggchef

Jon Wiggh
Samhällsplanerare

Torsby kommun

sid 15

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-02-02

§ 29 Hyra för samlingslokalen i Valbergsgården
Dnr KST 2014/969

Sammanfattning av ärendet
Valbergsgårdens samlingslokal är ca 70 m 2 och tillgänglig för alla hyresgäster i huset.
Den används för olika aktiviteter och evenemang. Om en aktivitet är tillgänglig för alla
hyresgäster får lokalen användas hyresfritt. Aktivitetssamordnaren administrerar
bokningar och uthyrning.
Aktivitetssamordnaren har fått förfrågningar från affärsdrivande verksamheter som
vill hyra lokalen för att visa produkter m.m. Att ha olika aktiviteter och evenemang är
en fördel för hyresgästerna, men affärsdrivande verksamheter bör betala hyra för
lokalen.
Hyran för stora salen i samverkanskontoret i Syssiebäck för liknande aktiviteter är
300 kronor, inklusive moms, för halvdag och 500 kronor, inklusive moms, för heldag.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13, § 11.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Då produkter erbjuds till försäljning eller d å inträde tas i Valbergsgårdens
samlingslokal, ska följande hyra tas ut:
Hyra exkl. moms

Hyra inkl. moms

Halv dag- upp till 4 timmar

240 kronor

300 kronor

Hel dag - över 4 timmar

400 kronor

500 kronor

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-02-02

§ 30 Fastighetsförsäljning, Östmark 1:872
Dnr KST 2014/972

Sammanfattning av ärendet
Jon Christian SandeLarsen, Gömmanbergsvägen 20 i Östmark, ansöker om att få köpa
angränsande fastighet Torsby Östmark 1:872 som ägs av Torsby kommun. Fastigheten
är på 1184 m 2 och ligger inom detaljplanlagt område utanför Torsby.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13, § 8.
Köpekontrakt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Fastigheten Torsby Östmark 1:872, omfattande 1184 m 2, säljs till Jon Christian
SandeLarsen till ett pris på 25 kronor per m 2 .

2.

Upprättat köpekontrakt godkänns.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-02-02

§ 31 Jordvärmeanläggningar på kommunal
mark
Dnr KST 2014/968

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen har under åren fått ansökningar från enskilda fastighetsägare
som söker tillstånd att lägga jordvärmeanläggningar och avloppsanläggningar på
kommunens mark. Att utreda varje ansökan kan vara komplicerat och tar mycket tid,
särskilt om det finns ledningar eller andra anläggningar i området. Det kan också vara
svårt att få exakt information om anläggningens läge när en installation är klar.
Både jordvärmeanläggningar och avloppsanläggningar begränsar kommunens
möjlighet att använda marken i framtiden. Marken blir i stort sett värdelös och
oanvändbar och det kan också skapa problem vid planändringar. I vissa fall kan det
vara aktuellt att sälja marken till sökanden istället, och det är en trygghet och fördel för
den enskilde att äga mark där anläggningen finns.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13, § 13.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Torsby kommun tillåter inte jordvärmeanläggningar eller avloppsanläggningar på
kommunens mark, men kan i vissa fall erbjuda markområdet till försäljning enligt
fastställda tomtpriser.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

r;

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-02-02

§ 32 Redovisning av delegeringsbeslut 2015
Dnr KST 2015/12

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän
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 2015-01-20.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-02-02

§ 33 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Inbjudan från Karlstads Universitet/Studieförbundet Vuxenskolan till seminariet
Samverkan skapar utveckling på lika villkor 2015-02-20 i Karlstad, delas ut.
På fråga från Gustav Olsson (M) informerar Alf Larsson (C) att Ann-Katrin Järåsen (S)
har skickat ett svar till alla föräldrar på K vistbergsgårdens skola med anledning av en
inkommen skrivelse.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-02-02

§ 34 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2014-12-01-2015-01-07.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

