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Tid

Tisdag 26 maj 2015 kl. 18:00

Plats

Piltz-salen Syssiebäck

Gruppmöte

Klockan 16.30 - Rum fördelas i Syssiebäck

Tid för justering

Onsdagen den 3 juni klockan 14.00 på kommunkansliet

Sammanträdet börjar med:
Elever från kulturskolan underhåller
Information av Lars Bull, V d Värmlandstrafik- "Kollektivtrafiken, alltid på väg, affärsiden är
Framåt, visionen är Framför"
Information av Peter Jonsson- Information från Bun
Allmänhetens frågestund
Ordet är fritt
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Svar på medborgarforslag om gratis simskola för barn
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

. 2015-05-04

§ 73 Återföringar, budget för kostverksamhet
Dnr KST 2015/301

Sammanfattning av ärendet
Frågan om kommunens kostverksamhet är ofta föremål för diskussioner kring kvalitet,
pris och konkurrensutsättning. Verksamheten drivs på ett affärsmässigt sätt och
köparen bestämmer över kvalitet och volym.
Kommunstyrelsen upplever att inflytande saknas trots att kostverksamheten utövas i
kommunstyrelsens regi. Ett sätt att ge kommunstyrelsen ett ökat inflytande över
kostens kvalitet har varit att flytta budget från köparen (barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden) till kostverksamheten. Kommunfullmäktige
beslutade 2014-12-15 att inför 2015 flytta över kostbudget för alla äldreboenden,
förskolor, grundskolor och gymnasieskolan från socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsens kostverksamhet
Efter en genomgång av förändringen har ekonomichef Angela Birnstein och kost- och
städchef Ninni Boss konstaterat att ökad matkvalitet lett till ökad försäljning utan att
kostverksamheten får täckning för sina ökade kostnader. Alla volymförändringar inom
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden påverkar kostverksamhetens
budget och, när förändringar sker inom pågående år, måste kostverksamheten begära
utökad ram. De har därför föreslagit att budgeten för kost flyttas tillbaka från kost- och
städavdelningen till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med samma
belopp som vid kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 70.
Socialnämndens kostprogram, för kännedom.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. För budget/plan 2015-2017 överförs budget för kost från kost- och
städavdelningen till barn- och utbildningsnämnden med 15 608 000 kronor.

2. För budget/plan 2015-2017 överförs budget för kost från kost- och
städavdelningen till socialnämnden med 6 962 000 kronor.

Justerarens signatur

~
'. /

Utdragsbestyrkande

u
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

forts. ks § 73, återföringar, budget för kostverksamhet
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 9

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 74 Budget 2015, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden
Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 4 miljoner kronor i underskott efter årets
första tre månader. Prognos för helåret visar på ett underskott med cirka 10 miljoner
kronor. Nämnden beslutade 2014-04-09 att äska 6 miljoner kronor hos
kommunstyrelsen i tilläggsanslag för 2015, samt att man 2015-04-29 kommer att
besluta om konsekvenser för besparingar på totalt 3,5 miljoner kronor under 2015.
Socialnämnden har tidigare begärt tilläggsanslag med 3,1 miljoner kronor plus en
engångsinvestering med 0,45 miljoner kronor för att bedriva korttidsvård på solliden i
nödvändig omfattning med hänsyn till förändrat behov. Individ- och
familjeomsorgsverksamheten visar ett underskott bland annat på grund av en kraftig
ökning av utbetalt försörjningsstöd.
Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har fått i uppdrag att ta fram
konsekvenser per verksamhet utifrån prognos om budgetramen inte utökas under
innevarande år. Konsekvenserna kommer att presenteras för kommunstyrelsens
arbetsutskott 2015-05-12.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 80.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2015 utökas med 5,5 miljoner
kronor.
2.

Socialnämndens budgetram 2015 utökas med 5,5 miljoner kronor.

3. Nämnderna uppmanas att iaktta yttersta restriktivitet i sina ekonomiska
åtaganden under resten av året.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

...
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

forts. ks § 74, budget 2015, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden
4. Finansiering sker med orobudgetering från konto räntekostnader med
1 050 000 kronor, från konto verksamhetsförändringar med 2 950 000 kronor
samt från konto övriga finansiella intäkter (AF A-försäkring) med 7 000 000
kronor som bokas upp som en upplupen intäkt som förväntas inkomma under
hösten 2015.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

5
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

§ 75 Komplettering av kommunalrådsarvodet
Dnr KST 2014/782

Sammanfattning av ärendet
I och ined den förändrade organisationen för leasingbilar i Torsby kommun föreslår
bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck i tjänsteskrivelse att det jämte arvodet ska
ingå en förmånsbil i uppdraget för kommunstyrelsens ordförande.
Det ingår ett stort antal resor i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och
kostnaden för dessa ska fördelas på olika verksamheter utifrån ordförandens olika
uppdrag inom kommunen men även på andra uppdragsgivare som till exempel
Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Interreg. Det är svårt och kräver en
mycket stor administration för att kostnadsföra de olika uppdragen på rätt
verksamhet.
Genom att inkludera en förmånsbil i uppdraget kan administrationen förenklas
avsevärt och kostnaden hamnar på rätt uppdragsgivare. Man behöver inte heller
hamna i gränssättningsdiskussioner. All körning som inte kan kopplas till en
uppdragsgivare utan är av privat karaktär ska kommunalrådet själv betala och värdet
av förmånsbilen utgör en beskattningsgrund enligt skatteverkets regler.

Handlingar i ärendet
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björcks tjänsteskrivelse 2015-04-21.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ann-Katrin Järåsen (S) i handläggning och beslut i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
I uppdraget som kommunstyrelsens ordförande ska det jämte arvodet även ingå en
förmånsbil enligt kommunens riktlinjer för förmånsbilar.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

~

~{(L

Torsby kommun

sid 31

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 89 Maxtaxa för förskola och fritidshem
Dnr KST 2015/370

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer varje år maxtaxa inom barnomsorgen. Skolverket har
meddelat att förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshem kommer att ändras. Från och med 1 juli 2015 kommer följande
ändringar av avgiftsnivåer att tillämpas:
Maxavgift för barn i förskoleverksamhet
Barn 1:3% av inkomsten dock högst 1260 kr/månad ändras till1287 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad ändras till 858 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift
Maxavgift för barn i fritidshem
Barn 1: 2% av inkomsten dock högst 840 kr/månad ändras till858 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till429 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 § 40.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande maxtaxa för förskola och fritidshem ska tillämpas från och med 1 juli 2015:
Maxavgift för barn i förskoleverksamhet
Barn 1:3% av inkomsten dock högst 1287 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift
Maxavgift för barn i fritidshem
Barn 1: 2% av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

forts. ks § 89, maxtaxa för förskola och fritidshem
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Värmlands läns

Vårdförbund

Till kommunfullmäktige i
Värmlands kommuner.

Årsredovisning 2014 för Värmlands läns Vårdförbund.
Översänder handlingar årsredovisning för Värmlands läns Vårdförbund för
behandling och ställningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkornrnunemas
fullmäktigeförsamlingar. Protokollsutdrag emotses efter det att fullmäktige
behandlat ärendet.

Bengt Palo
Förbundschef

Handlingar:
• Årsredovisning 2014 del l.
• Årsredovisning 2014 del 2.
• Protokollsutdrag 2015-03-27 § Il årsredovisning 2014.
• Revisionsberättelse 2014.
• Granskning av bokslut 2014, rapport KPMG 2014-04-24.

Postadress

Besöksadress

Org.nr.

Telefon

Telefax

Postgiro

Bankgiro

Box 93, 667 22 FORSHAGA

Storgatan 52

222000-0406

054- I 7 20 00 (vx)

054-87 05 I O

640 92 23-2

52I2-5 I68

www.varmiansvardforbund.se

varmlandsvardforbund@forshaga.se

Värmlands läns Kalkningsförbund
Org nr 222000-1404

Verksamhetsrapport
Värmlands läns Kalkningsförbund

2014-01-01-2014-12-31

Intresserade ledamöter av direktionen vid fåltdelen på direktionsmötet den 5 september 2014
(V artenprovtagning vid Kvarndammen i Kristinehamn)

lo
Värmlands läns KalkningsfOrhund
Org nr 222000-1404

Verksamhetsberättelse för Värmlands läns Kalkningsförbund
för januari-december 2014

Bakgrund
Kalkning är ett av verktygen för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen "Bara naturlig försurning" och
"Levande sjöar och vattendrag".
Den ska därmed ge fårutsättningar får biologisk mångfald och uthålligt nyttjande av sjöar och vattendrag.
Naturvårdsverket har redovisat en nationell plan får kalkning får perioden 2011 - 2015. I planen bedömer
naturvårdsverket att det fårsurande nedfallet över Sverige har minskat, vilket lett till en återhämtning i många
tidigare fårsurade vatten. Kalkningsinsatserna har därmed kunnat minskas med ca 40 % i vissa delar av Sverige,
jämfört med början på 2000-talet.
Havs- och vattenmyndigheten har sedan l juli 2011 det centrala ansvaret får kalkningsverksamheten.
Som grund får Kalkningsfårbundets arbete finns den åtgärdsplan som länsstyrelsen fastställt, och som är
underlag får den årligen utarbetade kalkningsplanen.
Kalkningen följs upp med vattenprovtagning under högflöden vår och höst, då förhållandena normalt är som
sämst, samt bottenfaunaundersökningar, elprovfisken och kiselalgsundersökningar med längre intervall.

Direktionen och presidiet
Direktionen har haft tre (3) sammanträde, 11/4, 5/9 samt 28/11. Presidiet har haft 6 sammanträden under
perioden. 14/3, 19/3, 4/4, 20/5, 22/8 samt 7/11. Orsaken till att presidiet hade fler möten än normalt är att
verksamhetsberättelse får 2013 samt bokslut blev av olika orsaker försenad.

Upphandling, avtal mm
Förlängningar av avtal har gjorts med Samhall, Säffle kommun, Kristinehamns kommun samt William Dickson
avseende vattenprovtagning. Förlängningen löper över l år, 2014-06-0 l t.o.m. 2015-05-31. Dessa avtal är l 00 %
bekostade av medel från Länsstyrelsen.
Med Samhall har en förlängning avseende doserartillsyn får 13 doserare gjorts. Tiden gäller mellan 2014-07-01
t.o.m. 2015-06-30.
Dessa avtal kommer att bli föremål för översyn får att se om ny upphandling skall ske eller om tillsynen skall tas
in i den egna verksamheten. Provtagningen kommer att upphandlas och är planerad at läggas ut i början av mars
2015.
En upphandling av nytt övervakningssystem genomfördes under augusti-september och utfallet blev att det
norska företaget Franzefoss Miljökalk med sitt system MIKACOM blev utvalda att byta ut
övervakningssystemet till en kostnad på l 235' kr. Skillnaden mellan de två anbud som kom in var ca 700' kr till
Franzefoss fördel. Vidare stod en upphandling av ny doserare antingen vid Tobyälven eller Viggan. Efter
diskussioner blev det bestämt att satsa på To byn. Efter ytterligare diskussioner och undersökningar visade det sig
att en flytt av doseraren var möjlig. Prismässigt var offerten på flytten 290 000 kr. Tillsammans med en beräknad
kostnad för indragning av el på ca 260 000 kr visade det sig att priset kom att vara ca l miljon lägre än en
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nybyggnation. Med de beviljade medlen för en ny doserare (ca 1,5 miljoner) samt kvarvarande medel från
tidigare uppköpt övervakningssystem visade det sig att nytt övervakningssystem samt flytt av doserar rymdes
inom dessa tilldelade medel.
Övervakningssystemet är nu insatt i l O doserare samt kommer att sättas in i ytterligare 8 doserare innan april
månad 2015.
Nya avtal för 7 st. doserare med fastelanslutning har också skrivits. Det blev Karlstads Energi som var billigast
efter koll med 3 olika elleverantörer.
Ett ramavtal har skrivits avseende service och reparationer av doserare. Företaget som avtalet skrivits med är
GUPEX Industrier AB i Torsby. De har både kompetens och utrustning för att få till en snabb, effektiv och
kostnadsmässig gynnsam service. Detta är av vikt eftersom behovet av att doserarna står så lite som möjligt gör
att upphandlingar av detta slag blir administrativt kostsamt.
Detta är också ett led i att bygga upp ett tillsyns- och servicesystem som liknar det som finns i Västerbotten och
till viss del också i Västernorrland.

Kalkningsverksamheten
Tilldelningen av statsbidrag till kalkning blev i år i stort sett enligt vad som bedömts behövas.
Inga nedskärningar i planerad kalkning har därför behövt göras. För Kalkningsförbundets verksamhet utgår ca
19,6 mkr och en egeninsats på ca 1,6 mkr. 85% av de beslutade bidragen betalades ut i mitten av juni
Inom Kalkningsförbundets område spreds 23 000 ton kalk spridas.
Då Eda/Årjäng blev försenade med sin upphandling så kom besluten att försenas. Dock valde VLK att samla
entreprenörerna för Hkp och båt-kalkningen tillsammans med Länsstyrelsen den 13 maj för att gemensamt gå
igenom kalkningsplanen. Vid det mötet gicks hela planen igenom och fastställdes. Underlagen levererades
därefter till entreprenörerna. Då beslutades också att nästa år skulle samma förfaringssätt genomföras. Eventuellt
då också med företrädare från Eda/Årjäng. Syftet är att samordna kalkningen inom hela Värmland på ett effektivt
sätt.

Doserarna
Vad gäller doserarna så har mycket fokus från min (Bengt Epperlein) sida varit att sätta mig in i hur de fungerar.
Det framkom tidigt att det övervakningssystem som handlades upp 2007 inte fungerade tillfredsställande.
Orsaken var strul kring de som fick uppdraget med konkurs m.m. Likaså fanns heller ingen direkt vilja från
nuvarande serviceavtalspminern att under våren hjälpa till med att bringa ordning i frågeställningar. Därför
bestämdes det i samförstånd med Länsstyrelsen att Kalkningsförbundet skulle se sig om efter något nytt. 2
testanläggningar sattes in gratis från 2 leverantörer. MOVAB och Franzefoss Miljökalk. De kom sedan att ligga
till grund för den upphandling som skulle gå ut som förfrågan i augusti.
Under senvåren/försommaren började även en diskussion med ett Industriföretag i Torsby, GUPEX Industri AB.
Även där fanns ett förslag i slutet av juli på ett Ramavtal som skulle undertecknas under augusti. Tanken är att
Kalkningsförbundet får en kontaktpunkt som har kompetens att reparera och underhålla doserarna på ett bra sätt.
Även säkerhetsaspekten gicks igenom och där fanns klara arbetsmiljöbrister på anläggningarna. Somjag förstår
har inga skyddsronder genomförts av entreprenören på de anläggningar som de har. 13 st. Likaså har
Kalkningsförbundet inte gjort några egna på de som fristående tillsyningsmän har, det vill säga 6 st.
Detta arbete kommer att påbörjas under hösten-14 och våren-15. Under tiden får inga reparationsarbeten utföras
av någon annan än auktoriserad personal med kompetens och rätt utrustning. Detta är också redovisat till
Länsstyrelsen. Den ev. kostnadsökning söks från Länsstyrelsen. Kalkningsförbundet har anläggningsansvar
oavsett om vi lagt ut arbetena på entreprenad.
Då vi har fokuserat mycket på att se till att doserarna varit igång så har kalkinköpen för 2014 hamnat på ca 3 300
ton, vilket är högre än 2013. Delvis beror det på en tidig start samt den blöta hösten. Det planerade tonnaget var
3 710 ton för 2014.

Spridning med båt och helikopter
Med den nya hemsidan har vi i år uppdaterat dagligen vart Hkp och båt-kalkningen är. Detta har gjorts både på
hemsidan och på Facebooksidan. Efter ett önskemål har det också skickats ett mail till resp. kommun när
kalkningen var på gång. Turistbyråer och kommuner fick också information innan kalkningen drog igång samt
att det som vanligt annonserades i tidningarna NWT och VF. Det som jag missade i år var att skicka till
fiskevårds föreningarna.
Båtspridningen startade 24 juni t.o.m. 30 juni med de 3 stora sjöarna Örsjön, Eggsjön och Bredsjön samt
ytterligare några sjöar. Därefter återkom de igen den 15 juli. V 33 bröt de igen för att ta en s.k. Norrlandsturne
och var tillbaka v. 36 och Båtkalkningen avslutades i början av november.
Helikopterspridningen startade 8 juli och avslutades i mitten av september. Några avbrott gjordes och det ena var
planerat till v. 30. Det andra avbrottet blev Il dagar långt då de var med och bekämpade branden i Västmanland.
Totalt spreds med helikopter
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Vatten provtagning
Vattenprovtagningen är också ett område som vi tittat mer ingående på. Orsaken var att det avtal som fanns
skulle antingen sägas upp eller förlängas. En förlängning gjordes efter mycket diskussioner tillsammans med
Länsstyrelsen. Detta då en ny upphandling inte skulle kunna genomforas med så kort varsel och det tillsammans
med en ny förvaltningsch e f. Dock så är det helt klart att en ny upphandling skall ske under 2015 for att gå igång
2015-06-0 l.
Diskussioner fors redan med Länsstyrelsen om hur en organisation skall se ut. Det som måste till är en bättre
"yttäckning" av provtagare for att kunna svara upp mot att snabbt ta vattenprover vid högflöden.
Som det ser ut nu kommer Arvika kommun och eventuellt också Karlstads kommun att bidra med
provtagningsinsatser.
Likaså kommer VLK att ta fasta områden for provtagning.

Ytterligare tjänst på VLK
Under 2014 har diskussioner forts om bristen på kompetens att handla upp avseende revidering av kalkplaner.
Det är i princip idag bara en entreprenör som kan åta sig den typen av uppdrag. Detta har från VLKs sida
framforts till Länsstyrelsen i Värmland. Tillsammans har det sedan framforts till HaV. Det har medfort att HaV
under 2015 kommer att anordna kurser for att bredda basen for att kunna planlägga i enlighet med de direktiv
som finns. Vid diskussionen framkom det att VLK kanske är så stort som förbund att en ytterligare person skulle
kunna vara lämplig att tillfora förbundet.
Efter en del funderande och diskussioner så har det landat i att, utan att begära ytterligare medel, i ett forsta
skedde ta tillbaka huvuddelen av tillsynen av doserarna (ca 350' kr). Till detta att VLK tar på sig mer av
vattenprovtagningen (ca 75' till100' kr). Dessa summor ca 425'- 450' skulle kunna var en bra grund for en ny
~änst.

En ytterligare kompetens som kan generera bidrag (dock inget som ska räknas in varje år) är att kunna göra
kalkplaneringar. Dessa är något som man får söka inför varje år och behovet är något som avgörs i samråd med
L st.
Till detta kan också tilläggas att diskussioner fdtis, och som direktionen ställt sig positiva till, att samarbeta med
ett antal Vattenråd i Värmland. De skulle då köpa sekretermijänsten av VLK och det skulle ytterligare tillfora
mellan 40' och 80' kr.
Sammantaget skulle detta innebära att en tjänst kan tillsättas utan att det kostar staten eller kommunerna mer
pengar.
En +-post till är att då säkerställer man att verksamheten kan fortsätta även om nuvarande enda anställde av
någon anledning skulle falla ifrån p.g.a. sjukdom eller något annat.
Det som återstår är om de ovan beskrivna medlen är sådana som kommer att finnas på lång sikt. Detta kommer
att ges i de kommande diskussionerna med Länsstyrelsen och även med HaV.

Ekonomi
När det gäller ekonomin har vi numera genomfort några forändringar i uppföljningen. Framfor allt gäller det på
doserarsidan. Där har kostnadsslaget 433 utökats till att omfatta 7 underslag. Det gör att vi lättare kan se, per
doserare, hur utvecklingen på t.ex. rep. och Uh-kostnaden förändras.
Infdr verksamhetsåret 2015 kommer en budget att tas fram. Den kommer sedan att periodiseras for att vi över tid
ska kunna följa kostnadsutvecklingen. Orsaken är att vi i tid skall upptäcka både där det "läcker" men också där
vi ev. kan se ett kommande överskott. Då kan vi lättare omprioritera de medel vi fått oss tilldelade.
Målsättningen är att även budgeten skall kunna redovisas på presidier och direktionsmöten framöver.
En annan forändring är att vi numera fakturerar kostnaden for vattenprovtagningen till Länsstyrelsen varje gång
vi får in en faktura från utfdrarna. I överenskommelsen med Lst har de 10 dagars betalningsfrist medan VLK har
30 dagars betalningsfrist gentemot utövarna. Därmed säkerställs att VLK aldrig ligger ute med pengar for denna
verksamhet. Likaså får vi en bättre styrning och redovisning av utförd provtagning.

Sammanfattning
Kalkspridning med Hkp och båt fungera väl.
Vattenprovtagningen samt doserardriften/skötsel har under året varit föremål for översyn och kommer även
under 2015 vara i fokus for att ytterligare forbättra dessa två insatser for en god och ekonomiskt effektiv
kalkning inom VLK, s område.
Visionen är att VLK skall bli en bra samarbetspartner for att fora Vattenvårdsfrågorna ytterligare framåt i
överensstämmelse med EUs vattendirektiv och uppnå nivån l;tJ, vilket innebär~~ på betydande delar
av sjöar och vattendrag i Värmland.

Värmlands läns Kalkningsförbund
Org nr 222000-1404

Finansiell analys
Periodens resultat
Periodens resultat uppgår till -193 tkr. Intäkterna uppgår till 21 318 tkr och utgörs av bidrag och
medlemsavgifter. Driftsbidraget från Länsstyrelsen har periodiserats får att möta de kostnader som hittills har
lagts ned på kalkningsverksamheten i år.

Finansiering och Investeringar
Behållningen av likvida medel uppgår per 2014-12-31 till l 052 tkr. Under 2014 har 2 större projekt startats.
Projekt nr l är utbyte av övervakningssystem. För detta har ett bidrag på l 359 tkr erhållits i statligt stöd.
Utbetalat i november 2014.
Projekt nr. 2 är flytt av en doserare. För detta har ett bidrag på 626 tkr erhållits i statligt stöd. Även detta utbetalat
i november 2014. Av dessa bidrag har 371 tkr utbetalats under 2014. Resterande har bokats om till budgetåret
2015. Projekten kommer att avslutas under våren 2015.

Balanskravet
Från år 2000 gäller det av riksdagen beslutade balanskravet får kommuner, landsting och kommunalförbund.
Balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets kostnader. Eventuella fårluster skall täckas inom tre år.
Vid avstämning om balanskravet uppnåtts ska hänsyn tas till vissa redovisningsposter, till exempel
nedskrivningar och realisationsresultat Det finns även möjlighet att ta hänsyn till beslutade åtgärder som ännu
inte hunnit genomfåras. För Värmlands Läns Kalkningsförbund innebär det att detjusterade resultatet enligt
balanskravet blir följande:

SEK

2014

Årets resultat enligt
resultaträkning

-193 568

Medel avseende ej genomfört
arbete med doserarövervakningen
överfött från 2013

+180 000

Justerat resultat

-13 568

Detjusterade resultatet innebär en fårlust på 13 568 kr. Denna fårlust ska Kalkningsfårbundet täcka inom tre år
får att uppfylla lagens krav på en ekonomi i balans. Kalkningsfårbundet bedömer att detta inte kommer att
innebära några problem kommande år.

Ekonomisk sammanställning
Nedan redovisas fårbundets resultat- och balansräkning med efterföljande tilläggs upplysningar. Samtliga belopp
anges i tkr.

Värmlands läns Kalkningsförbund
Org nr 222000-1404

Bokslutsuppgifter

Resultaträlming
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Till liggsupplysning

l)
2)

Verlummhctcns nettolwstnadcr
Finansiella intilkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Balansräkning

2014

2013

21318304
-21 508 889

20 370 526
-19 697 329

-190 585

673 197

131
-3 114

1358
-2 056

-193 568

672 499

2014-12-31

2013-12-31

Tillgoingar
Anliiggningstillgångar
Driftövervakningssystem Dosernre, Doserare Tobyiilvcn
Omsiittniugstillgfingar
Kortiiistiga fordringar
Kassa och bank

3)

o

o

4)

3 4 J 8 320
l 051 702

3 212 872

4 470 022

3212872

5)

2 095 811
-193 568

2 289 379
672 499

6)

2374211

562 488
361 005

4 470 022

3 212 872

Inga
Inga

!ngn
Inga

Sun111111 tillgfmgnr

o

Eget lmpitnl och sinoleler
Egetlmpital
Därav periodens resultat
Slmldcr
Kortfristiga skulder
CheckrHkningskrcdit (bcv kredit 1500 tkr)
Summa eget lm pila l och slwldeo·

ställd n säl<erheter
Ansvarsförhin delser
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Org nr 222000-1404

Finansieringsannlys

2014

2013

-190 585

673 197

131
-3 114

1358
-2 056

-193 568

672 499

Förlindring ~v rörelscl<apital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

-205 448
l 811 723

770 677
-1672614

KassafiOde från den Wpantic vcrl<samhctcn

1 412 707

-229 438

350 193
-350 193

3 049 057
-3 049 057

o

o

1412 707
-361 005
l 051 702

-229 438
-131 568
-361 005

J}cn liipande verl<samhetcn
Rörelseresultat
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kass~ flöde från den löpande verl<samhctcn
fdre förlindring m• rörelselu1pital

Investeringsverl<samheten
Btuttoinvesteringar
Investeringsbidrag
Kassaflöde från invcsteringsvcrl<samhetcn

Årets lmssaflöde
Likvida medel vid 1it-cts böljan
Likvida medel vid årets sint

1

Värmlands läns Kalkningsförbund
Org nr 222000-1404

Tillliggsupplysningar till resultat- och hulansrlilming
Rcdovlsningsprlnclpct'
Årsredovisningen är uppriittad i cuiighct med bestämmelserna i Kommunal redovisnings lag.
Redovisningsprinciperna har ej förtindrats i Wrhållande till Wregående år.

Not l

2014

2013

l 682 000
19 636 304

l 590 000
18 780 527
-l
20 370 526

Jntiillter
Medlemsavgifter

Statliga bidrag
Övriga intiikter

o
21318304

Not 2 Verl<samhctcns kostnader
Råvaror och rumödenheter
Övriga externa kostnader
Löner och skatteplikiiga förmåner
Arvoden
Skattcliia fårmilner
Sociala avg if\ er
Avlalsl{irsiikringnr

Löneskatt pensionskostnader
Övriga personalkostnader

Not 3

Auläggningstillg:\ngnr
Driftnvervakningssystem
Pågående investering doserare Tobyälven

Doserare Mns~nll.övnn
Doserare Svarlån/Svartälven
Del av bidrag fri\n Länsstyrelsen

19 270 022
l 019 625
580 605
66 528
lO 577
166 671
337 935
50 226
6 700
21 508 889

19 697 329

2014-12-31

2013-12-31

l 695 174
350 193
2 892 031
3 053 292
-7 990 690

l 695 174

o
Not 4

17 987 675
844 829
526 418
54 756
Il 700
174 507
50 721
46 723

o

o
2 892 031
3 053 292
-7 640 497

o

Kortrr·istiga fnrdring:11·

Momsfordran
skattekonto
Interimsfordringar

Not 5 Eget lmpital
Ingående eget kapital
Periodens resnitat

Not 6 Övriga slmldet'
Lcverantörssknlder
Momsskuld
Personalskatt

skuld löneskatt
ScmcslcriOneskuld

Sociala avgi fler
Interimskulder

337 011

o

808 662

o

3 081 309
3 418 320

2 404 210
3 212 872

2 289 379
-193 568
2 095 811

l 616 880
672 499
2 289 379

623 000

479 233

o
19 911
85 459
12 703
20259
1612878
2374211

o
19 640
47 004

o
16 611

o
562 488

Värmlands Läns
Kalkningsförbund

2015-03-31

Revisionen

Till Kommunfullmäktige i:
Arvika kommun
Filipstads kommun
Forshaga kmmnun
Hagfors kommun
Karlstad kommun
Kils kommun

Kristinehamns kommun
Munkfors kommun
storfors kommun
Smme kommun
Säffle kommun
Torsby kommun

Revisionsberättelse för år 2014
Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under år 2014.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
förbundets revisionsreglemente.
Vi har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och andra beslutsunderlag.
Vidare har granskning av räkenskaperna skett. KPMG har biträtt oss vid revisionen.
Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan.
Förbundet redovisar för 2014 ett negativt resultat omfattande 194 tkr för verksamheten. Samtidigt
överfördes 180 tkr fi·ån fjolårets resultat för att täcka några av årets åtgärder. Det innebär dock att
förbundet, trots överföringen, redovisar ett negativt resultat om 14 tkr. Enligt kommunallagens
balanskrav ska underskottet återställas inom tre år för att förbundet ska klara kommunallagens
krav på ekonomi i balans.
Granskningen av räkenskaperna och förbundets förvaltning visar att verksamheten bedrivits i
enlighet med forhundsordningen och förbundets ändamål.
Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande och att de presenteras i årsredovisningen i enlighet
med lagen om kommunal redovisning.
Vår samlade bedömning är att förbundet och dess direktion genomfört årets verksamhet och
verkat i den riktning som medlemskommunerna avsett vid bildandet av kommunalförbundet.

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Värmlands läns
kalkningsförbund

2015-03-31

Revisionen

Tiii Kommunfullmäktige i:
Arvika kommun
Filipstads konunun
Forshaga konunun
Hagfors kommun
Karlstad kommun
Kils kommun

Kristinehamns kommun
Munkfors kommun
storfors konunun
Sunne kommun
Säffle kommun
Torsby kommun

Revisorernas utlåtande om delårsrapport f'Or perioden 2014-01-01 till2014-07-31
Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2014-0 I-0 l - 2014-07-31.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och God revisionssed. Vid granskningen har vi biträtts av
sakkunnigt biträde från KPMG.
V år uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrappmten, som enligt 8 kap 20 § KL skall behandlas av
direktionen, är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen gäller både de finansiella
målen och verksamhetsmålen.

Vår bedömning
Vi har vid vår analytiska granskning av resultaträkningen och balansräkningen inte noterat några
väsentliga avvikelser från god redovisningssed varför vi bedömer att resultatet ger en rättvisande bild för
perioden. Redovisning och kommentarer av måluppfYllelsen utifrån målen för god ekonomisk hushållning
är dock fortfarande ett förbättringsområde.
Även om verksamheten varit begränsad under rapportperioden kan vi konstatera att förbundets prognos för
det ekonomiska· resultatet pekar mot ett O-resultat för 20 14 vilket skulle innebära att kommunallagens krav
på ekonomisk balans infrias för året.

Torsby 2015-03-31

'·
<Blinde Haglund

revisor

/oJa Jlms.sbn
revisor

Bilaga l

Värmlands Läns
Kalkningsförbund

2015-03-31

Revisionen

Revisorernas redogörelse 2014
För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom direktionens verksamhetsområde och då prövat om:
r

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och fi·ån ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt

;,.. räkenskapema är rättvisande
'r den intemakontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig

För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en
väsentlighets- och riskbedömning gjmis.
Följande revisionsprojekt har genomforts under revisionsåret 2014 och efterhand
överlänmats till respektive kommunfullmäktige i medlemskommunema för kännedom.
Nedan återges i sammanfattande fmm de iakttagelser som revisorema gjort i de genomförda
revisionsprojekten:

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2014
Vi har granskat förbundets delårsrapport får perioden 2014-01-0 l - 2014-07-31.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed. Vid granskningen har
vi biträtts av KPMG.
Kommunalfårbundets revisorer ska enligt 9 kap KL 1 bedöma om resultatet i delårsrapporten
är förenligt med de mål som direktionen beslutat (9 a§). Revisoremas uttalande avges i
revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vi anser att delårsrapportens innehåll i allt väsentligt motsvarar de krav som ställs i lagen
om kommunal redovisning samt god sed inom området.

1 Kommunallag

(1991 :900)

Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut 2014
Revisionen i kommunalförbundet har granskat förbundets årsredovisning och bokslut 2014.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed. Vid granskningen har
vi biträtts av KPMG.
Förbundet redovisar för 2014 ett negativt resultat omfattande 194 tkr för verksamheten.
Samtidigt överfördes 180 tkr från fjolårets resultat för att täcka några av årets åtgärder. Det
innebär dock att förbundet, trots överföringen, redovisar ett negativt resultat om 14 tlcr.
Enligt kommunallagens balanskrav ska underskottet återställas inom tre år för att förbundet
ska klara kommunallagens krav på ekonomi i balans.
Enligt bestänunelser i konununallagen ska finansiella mål och verksamhetsmässiga mål
anges i budgeten. Vi anser att Värmlands Läns Kalkningsförbund tydligare kan formulera
vilka finansiella och verksamhetsmässiga mål som gäller för verksamheten och dänned
möjliggöra en tydligare uppfoljning av måluppfyllelsen.
Vi bedömer att årsredovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av forbundets
finansiella resultat och ekonomiska ställning, och har upprättats i enlighet med Kommunal
redovisningslag och enligt god redovisningssed.

Bedömning av årsbokslut utifrån lagstiftning om god ekonomisk hushåUning
Revisorerna har till uppgift att, enligt kommunallagen 9 kap 9 §, bedöma om årsbokslutet är
fårenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen gäller både de finansiella målen
och målen och riktlinjema får verksamheten.
V år övergripande bedömning är att fårbundet arbetat i enlighet med de mål som anges. Vi anser
dock att Värmlands Läns Kalkningsförbund tydligare kan formulera vilka finansiella och
verksamhetsmässiga mål som gäller för verksamheten och därmed möjliggöra en tydligare
uppfciljning av måluppfyllelsen.
Arsredovisningen har i allt väsentligt upprättats och presenterats i enlighet med lagen om
kommunal redovisning. Resultaträkningen och balansräkningen, bedöms ge en rättvisande bild
av fårbundets finansiella resultat och den ekonomiska ställningen vid årets utgång.

Vi tillstyrker att resultat- oclz halansräkningen fastställs och att årsredovisningen godkänns.

Torsby 2015-03-31

(

Gunde Hagluiw
revisor

Bilaga l

Revisorernas redogörelse 2014

/

Oiafan./son
revJ;;;;T

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

§ 82 Försäljning av mark,Torsby Torsby 4:33
Dnr KST 2015/106

Sammanfattning av ärendet
Jan och Ramona Ryberg ansöker om att få köpa mark inom fastigheten Torsby Torsby
4:33. De äger och bebor grannfastigheten Torsby Alen 26, som är bebyggd med en
enfamiljsbyggnad vars östra fasad är belägen nära Torsby 4:33.
Jan Ryberg kontaktade kommunen 2010 med en begäran om att få förvärva
kommunens markområde som gränsar till Alen 26 och Alen 27. Markområdet var inte
möjligt att sälja, eftersom marken enligt detaljplanen var benämnd som allmän platsmark. Markområdet är bebyggt med en eltransformator som 2011 flyttades närmare
Östrnarksvägen.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beviljade positivt planbesked 2014-06-09.
Detaljplan för Alen 26 och 27 m .fl. vann laga kraft 2014-10-27.
Markområdet omfattar cirka300m2 av fastigheten Torsby Torsby 4:33, enligt karta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-10 att förslag till köpekontrakt
med Jan och Ramona Ryberg ska upprättas och att markpris på lO kr/m2 samt
lantmäterikostnader för fastighetsbildning, lagfart och detaljplanearbetet ska bekostas
av köparen.

Handlingar i ärendet
Köpekontral<t, samt karta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Torsby kommun säljer cirka300m2 av fastigheten Torsby Torsby 4:33 till Jan
Ryberg och Ramona Ryberg enligt karta.

2. Upprättat köpekontrakt godkänns där köpeskillingen för fastigheten uppgår
till3 000 kronor.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Hilary Högfeldt, fastighetschef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

C'·

·-·

Köpekontrakt
Bakgrund

Jan Ryberg (580719-6216) och Ramona Ryberg (660306-1687) ansöker hos Torsby
kommun om att-få köpa mark inom fastigheten Torsby Torsby 4:33. Jan och Ramona
Ryberg äger och bebor grannfastigheten Torsby Alen 26, som är bebyggd med en
enfamiljsbyggnad vars östra fasad är belägen nära Torsby 4:33.
Jan Ryberg har 2010 kontaktat kommunen genom stadsarkitekt Torbjörn Almroth med en
begäran om att få förvärva kommunens markområde som gränsar till Alen 26 och Alen 27.
Markområdet var inte möjligt att försälja, då marken enligt detaljplanen var benämnd som
allmän platsmade Markområdet är bebyggd med en eltransformator som 2011 flyttades
närmare Östmarksvägen.

Fastighet

Ks samhällsutskott beviljade positivt planbesked 2014-06-09.
Detaljplan för Alen 26 och 27 med flera vann laga kraft 2014-10-27.
Markområdet omfattar cirka 300m2 •

Säljare

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

Köpare

Jan Ryberg (580719-6216) och Ramona Ryberg (660306-1687)
Lövstigen 3
685 34 Torsby
Överenskommelse

§ 1 Försäljning av markområde
Torsby kommun säljer till Jan Ryberg och Ramona Ryberg cirka 300m2 av fastigheten
Torsby Torsby 4:33, se bifogad karta.

Ansökan om lagfart får att genomfåra detta köpekontrakt skall inlämnas av säljaren till
Lantmäterimyndigheten och köparen biträder ansökan genom underskrift av detta
köpekontrakt.
Kostnaden får detaljplanearbetet, fastighetsbildningen och lagfart betalas av köparen.

§ 9Köpebrev
Köpebrev mellan köpare och säljare tecknas och utväxlas efter att § 2 uppfyllts.

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

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

Torsby den

~,0/S--0~ -().J-

För Torsby kommun

~
Ann-Katrin Jär~~

/f'{VI/}

Thomas Stjerndorff

~~·

Ja'nRyberg

~~~

Ramona Ryberg

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas:

o

~~

-,-...

··........

~o IB --oLJ

Region
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Värmland
REGION VÄRMLAND

Till
Revisorerna i samtliga 1nedlemskommuner i
Region Värmland

(
Revisionsberättelse for år 2014

Vi översänder revisionsberättelsen för Region Värniland

(
Vi har granskat verksamhet och räkenskaper inom Region Värmland for 2014. Granskningenliar gett det .resultat somframgår av RevisionsberättelsenfOr år 2014 ochRevisorernap
redogärdsefor 2014.

.

Arsredovisningen fastställdes av regionsstyrelsen 2014-04-15.
Av detta skäl har det inte varit möjligt att överSända revisionsberättelsen tidigare.

Revisorerna i Region Värmland

(

t%7Uu~

J6'1iny Ma,ttsson

.

fOrdfårande

{2L-cl

klf_

Roland Krantz
Vice ordförande

~j;~~~
Bennyb'iliremark Persson

Inger Laren

~\}l~
Barbro 1{tuner

i

·Region

Värmland
REGION VÄRMLAND
Revisorerna -··---- .· - - Till
Regionfulb;näktige i
Region Värmland
i

\

Revisionsberättelse för år 2014
Vi har gtanskat regionsstyrelsens verksamhet och räkcmskaper fdr 2014.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och Region Värmlands revisionsreglemente. Granskningen har genomförts utifrån en riskbedömning.

{

Granskningen har haft den omfattning och inriktning som framgår av Revisorernas redogörelseför 2014 i bilaga l. Våra granslmingar överlämnas löpande till regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Efter genomförd granskning av 2014 års verksamhet framfor vi följande:
·------- _ . __ -· ·-lii-Vioed'Ömer aff resulfåtet fofZOT4Iffförenligt mea·oetlillanSiella mål regio:tifullriiäktige-beslutat om.
lil
Vi bedömer att måluppfyllelsen beträffande verksamhetsperspektivet är god.
n
Vi tillstyrke~· att styrelsen och kollektivtrafilmän:Jnden samt de enskilda förtroende.,
valda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
ll
Vi tillstyrker att Region Värmlands årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Revisionsberättelsen är upprättad av Jonny Mattsson, Roland Krantz, Barbro Thuner,
Bcmny Ahremark Persson och IngetLaten-valda revisorer i Region Värmland.

Karlstad 2015-04-17
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REGIONVÄRMLAND
Revisorerna

Bilaga 1 till
Revisionsberättelse för år

2014

Revisorernas redogörelse för år 2014
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verlffiamhet. Av kommunallagen
framgår att revisorerna skall granska all verlffiamhet och bedöma om verlruamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som sker i nämnderna
är tillräcldig. Vi har under året genomfört ett antal granskningar i enlighet med revisionsplanen som utgår frånvår riskanalys. De har i revisionsrapporter sammanfattats på följande sätt

Granskning av delårs~·apport 2014
PwC har på vårt uppdrag översiktligt granskat regionens delårsrapport för perioden
2014-01-01- 2014-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2014.

· · · ·sYffef·m-ec:ra:-en övers!k.t:Hg;a:·g:ra:lislmrilg:en:-a.-r-a:tt:-ge-ass--ett-liliaerfagT8rs1li. bed:oill(

i
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ning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt. Vårt uttalande avges i den bedömning som vi avlämnar till Region Värmlands
fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.
Resultatet för perioden är 23,1 mnkr (19,2 mnkr), vilket är 3,9 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 4,5
mnkr. Förbundet gör ingen egen bedömningen av balanskravet i delårsrapporten.
Vår bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt
Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat i stort är förenligt
med det finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2014. Vi kan dock inte
uttala oss om avkastningsmålet eftersom styrelsen inte lämnar någon egen bedömning om måluppfyllelsen.
Utifrån vår översiktliga granskning instämmer vi i styrels.ens bedömning av
måluppfyllelsen i förhållande till de av fullmäktige fastställda strategiska målen.

.. J
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Granskning av årsredovisningen 2014
På vårt uppdrag har PwC granskat årsredovisningen för räkenskapsåret 2014.
Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande samt bedöma
om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas årsbokslutet. Revisionen har utförts i
enlighet med god revisionssed i Sverige utifrån en riskbedömning.
Årets resultat för Region Värmland uppgår till2,8 mnkr (4,5 mnkr), vilket är en
minskning med 1,7 mnkr jämfört med 2013 men 2,4 mnlrr bättre än budgeterat
resultat. SkiUnaden mot budgeterat resultat föridaras främst med lägre personalkostnader till följd av ej återbesättning av sjukslrrivningar, föräldraledigheter
och projektfinansierade ijånster samt högre intäkter.

(

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsaldigen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

(

Regionen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som god.
Något som kan tydliggöras i årsredovisningen är vad resultatet i "mätarna?' för
måluppfyllelse för verksamhetsmålen grundar sig på. Detta är något som skulle öka
transparensen i bedömningen av måluppfyllelsen och förbättra förutsättningarna
för regionfullmäktige att bedöma måluppfyllelsen i årsredovisningen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi-sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Revisionsrapport avseende "Regions Värmlands lönehantering"
PwC har på vårt uppdrag granskat lönehanteringen i förbundet.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om den interna kontrolien avseende
granskade delar i lönehanteringen i förbundet är tillräcklig.
Förutom det arbete förbundet själva utför avseende anställda och löner köps "tjänsten av Karlstads kommun, "tjänstens omfattning avgränsas genom avtal. I granskningen har vi kontrollerat ett antal rutiner och rutindokument för hantering av löner både i Region Värmland och i Karlstads kommun. Förutom skriftliga rutiner
finns även ett antal muntliga överenskommelser om hantering i vissa frågor. En
skriftlig dokumentation av dessa skulle ytterligare stärka den interna kontrollen.

(
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Sammantagen bedömning är att den interna kontrollen i allt väsentligt är god med
behov finns av förbättring främst avseende skriftliga rutiner men även avstämning.
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi främst följande åtgärder.
);>

Även om arbetssätt finns och används bör förbundsstyrelsen i Region Värmland upprätta ett antal skriftliga rutiner för att säkerställa en god intern kontroll. Arbetet bör även omfatta att dokumentera ansvariga tjänstemäns erfarenheter för att säkerställa att den inte förloras på grund av sjukdom eller
succession.

);>

Utöka arbetet med arbetsmiljö och hälsoperspektiv genom ett flertal kontroller av personalens arbetstid och belastning.

);>

Införa kontroll av uttag av semesterdagar efter· semesterperioden slut för att
säkerställa att lagstadgad rätt till sammanhängande ledighet kunnat infrias.

(

(

>.

Rutin för hur hävning eller beslut om att inte åtgärda felsignal för bl.a. hög
lön bör införas för att öka spårbarhet i hantering av väsentliga avvikande
. händelser.

Revisionsrapport ''Bisysslor"
PwC har på vårt uppdrag granskat bisysslor.
Syftet med granskningen har varit att granska om regionstyrelsen säkerställer tillräcldig
intern kontroll av anställdas och förtroendevaldas bisysslor. Revisionsfrågorna i granskningen har varit:
• Har regionstyrelsen ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas
bisysslor?
• Efterlevs regelverken för anställdas bisysslor?
I granskningen kan vi konstatera att regionen har styrdokument som behandlar bisysslor.
Vi bedömer att uppföljningen inte sker i tillfredställande utsträckning och behöver förbättras. För att öka tydligheten i styrningen och uppföljningsprocessen är vår bedömning att
regionsstyrelsen bör tillse att riktlinjer avseende bisysslor fastställs. Granskningen visar
också att anställningsregistret innehåller en del äldre uppgifter.
Vår sammanfattade bedömning är att regionstyrelsen inte har tillräckligt ändamålsenliga
system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor och att brister finns i den interna
kontrollen när det gäller anställdas bisysslor.
Utifrån granskningen lämnar vi dock följande rekommendation:
)>

Riktlinjer och rutiner för bisysslor behöver förtydligas och fastställas.

.J
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>

Förutsättningarna för en ändamålsenlig uppföljning av bisysslor behöver förbättras.
Två konkreta åtgärder är att lägga in bisysslor i checklistorna vid nyanställning samt
i checklistan för utvecklingssamtaL
·

>

Ramarna för vad som utgör en bisyssla behöver tydliggöras och inkluderas i riktlinjer.

>

Det är viktigt att säkerställa tillfredställande kontroll över vilka anställda som har
bisysslor för att kunna bedöma dessa. Vi rekommenderar därför regionstyrelsen att
genomföra en fullständig kartläggning och sammanställning av såväl tillåtna som
otillåtna bisysslor per verksamhet för att bedöma faktiska risker kopplat till olika
former av skadliga bisysslor.

(

Revisionsrapport ''Följsamhet mot policy och riktlinjer"
PwC har på vårt uppdrag granskat regionsstyrelsens följsamhet till policys och riktlinjer.
Syftet med granskningen har varit att bedÖma om regionstyrelsen säkerställer en tillräcklig
intern kontroll inom området.

(

Utifrån våra erfarenheter i granskningen gör vi bedömningen att de flesta policys och riktlinjer i stort är kända. Följsamheten till dem bedömer vi varierar, vilket som helhet inte är
tillfredställande.
När det gäller uppföljningen av policys och riktlinjer gör vi bedömningen att systematik
saknas och att regionsstyrelsen behöver förbättra sin kontinuitet i internkontrollarbetet.
Vår sammanfattade bedömninl? är att följsamheten till policys och riktlinjer inom Region
Värmland inte är tillfredställande. Då vi bedömer att det finns förbättringsbehov lämnar vi
följande konimentarer.

>

Se över dokumenten under rubriken Policy er m. m. på hemsidan för att tillse att de är
aktuella, korrekta och enhetliga. I samband med detta bör regionsstyrelsen även fastställa en principiell inriktning för vilka dokument som ska publiceras externt samt systematik för detta.

{

)>

Fastställ en klassificering för innehållet i de dokumenttyper Region Värmland använder
som grund till enhetlighet och tydlighet i organisationen.

(

>

Tillse att samtliga kommande styrdokoment; policys, riktlinjer och rutiner, innehåller
information om vem som fastställt dem och när samt information om när och hur de ska
följas upp.

>

Som grund för tydlighet i styrning, uppföljning och intern kontroll behöver regionstyrelsen säkerställa att samtliga styrdokument finns på regionens intranät.

>
>

Säkerställ ändamålsenliga rutiner för uppföljning av policys och riktlinjer.
Regionstyrelsen måste tillse att reglementet för intern kontroll fortsättningsvis följs.
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Revisionsrapport '}Förstudie - Styrning och ledning av det regionala utuecklingsarbetet'J
PwC har på vårt uppdrag granskat om regionsstyrelsens säkerställer en ändamålsenlig styrning av det regionala utvecklingsarbetet samt att styrelsens uppsiktsplikt över verksamheterna är ändamålsenlig.

(

Utifrån enkätsvaren i granskningen gör vi bedömningen att Värmlandsstrategin i stort utgöra en tydlig målstruktur och det är positivt att strategin kompletteras med en varumärkesplattform för Värmland. Samverkan bedömer vi så här långt vara ändamålsenlig och vi
ser även att samverlmn, grundat i vidare förankring, lcommer att vara en mycket viktig faktor för genomförandet av strategin.

l

l!

l

Vår sammanfattade bedömning är att regionstyrelsens styrning av det regionala utvecldingsarbetet är ändamålsenligt.
Regionsstyrelsen har skapat goda förutsättningar för avrapporteringar och uppföljning på
sina informationsstunder, som komplement till exempelvis uppföljning i delårs- och årsredovisningar. Det saknas dock en tydlig systematik för att säkerställa att styrelsen fullt ut får
den information de behöver ha ·som grund till en ändamålsenlig uppsikt över berörda organisationer.
Vår sammanfattade bedömning är att regionsstyrelsens uppsikt över verksamheterna i stort
··········· .......................................... 'ä'räna·amålsenligmen.-aäViser-nagra·u:tveCJ.tlingsb·ehov1äinnärvrföljanae·re1Zömmeiidat:.:·-···.. ··--······-.. ···
ioner:
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>-

Regionstyrelsen bör tillse att samtliga ägardirektiv, överenskommelser m.m. innehåller
tydliga direktiv om formerna för återrapportering om ekonomi och verksamhet.

>-

För att förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig uppsilet över berörda organisationer, bör regionstyrelsen säkerställa att organisationerna medverkar och lämnar rapport om ekonomi och verksamhet på minst en av regionsstyrelsens informationsstunder
om året.

Ovanstående kommentarer syftar till att styrelsen ska lägga upp ett system för hur information överförs, när den ska överföras, och slutligen vilken information som ska överföras.
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Revisionsrapport "Förstudie arbetsmiljöarbetet för kursdeltagarna på folkhögskoloPTLa"
PwC har på vårt uppdrag gjort en förstudie om arbetsmiljöarbetet för kursdeltagarna på
folkhögskolorna.
Syftet medförstudien är att bedöma om regionens system och rutiner för arbetsmiljöarbetet
för kursdeltagarna på folkhögskolorna är ändamålsenligt?
Utifrån vår gransirning gör vi följande iakttagelser:
Vi konstaterar att det finns bra förutsättningar fÖr arbetsmiljöarbetet med regionövergripande policyer, checklistor och mallar.
•

Det bedrivs' ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

•

Det genomförs regelbunden uppföljning av arbetsmiljön.

• ' studerandeskyddsombuden är delaktiga i arbetsmiljöarbetet.
Vår samlade bedömning är att regionstyrelsens system och rutiner för arbetsmiljöarbetet i
allt väsentligt är ändamålsenlig.
Utifrån erfarenheterna i törstudien lämnas följande rekommendationer:
•

Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet bör upprättas på samtliga follmögskolor för att förtydliga det praktiska arbetet, ansvar och roller.

"

Checklistan för skyddsrond bör kompletteras med frågor från arbetsmiljö-verkets
checklistor för skolor.

•

Checklistan bör även kompletteras med arbetsmiljöverkets checklista för kemiundervisning där det är tillämpligt och i övrigt med där det råder förhöjd risk för
olyckor och tillbud.

Regionsstyrelsen bör tillse att folkhögskolorna verkar för att finna former för att ölm kunskaperna om och engagemanget kring arbetsmiljöfrågor bland kursdeltagarna och studerandeskyddsombuden.

Övrigt
Förutom framtagna revisionsrapporter har vi följt styrelsens arbete genom protokollsläsning, studium av handlingar samt deltagande i regionfullmäktiges sammanträden och styrelsens informationsärenden. Vid ytterligare sammanträden har vi träffat Regionfull-

mäktiges presidium, revisorernas budgetberedning, Regionstyrelsens AU, Regiondi-

{
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rektören, samt Region Värmlands ekonomichef angående budgetprocessen i regionen.
De granskningar som genomförts har sammanställts i revisionsrapporter som har
överlämnats till styrelsen, fullmäktige och medlemmarna. Rapporterna från våra
granskningar kan hämtas från vår hemsida www.regionvarmland.se. Verksamheten
har även redovisats för och diskuterats med Region Värmlands presidium och budgetberedningen som ett led i vårt eget kvalitetsarbete.
Revisorerna har även deltagit i utbildningar anordnade av sakkunniga och Region
Värmland samt deltagit i erfarenhetsutbyten med revisorer i Värmland och nationellt.
Förtroendevalda revisorer 2014: Jonny Mattsson, Roland Krantz, Barbro Thuner, Benny
Ahremark Persson samt Inger Laren. Under avtalsperioden 2014-2015 anlitas PwC som
sakkunnigt biträde.

l
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Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 83 Svar på medborgarförslag angående
utbyggnad av fiber i hela Torsby kommun
Dnr KST 2015/150

Sammanfattning av ärendet
Jan-Anders Karlsson har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Vårt förslag är att det bildas en paraplyorganisation med Torsby kommun som
huvudman och ansvarig. För att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla invånare
i Torsby Kommtm är vårt förslag att det bildas en paraplyorganisation med Torsby
kommun som huvudman och ansvarig. Hos kommunen finns redan alla resurser och
den kompetens som behövs för att kunna ta sig hela vägen från bildande av föreningar
via ansökan om stöd samt upphandling och utbetalningar, fram till slutredovisning
och färdiga anläggningar med mera. Med en sådan lösning skapas möjligheter och
incitament för en framgångsrik utbyggnad av fiber i hela Torsby kommun. Det blir
samordningsvinster och effektiviseringsvinster samt ekonomiska vinster såväl som
demokratiska och rättvisevinster. Kort och gott ett "vinnavinna" för landsbygden i
norra Värmland och för hela Torsby kommun.
Förslaget kommer från fiberföreningar samt fiberföreningar under bildande i
Sysslebäck, Ransby/Branäs, Dalby och Likenäs/Arnnerud. Idag finns ett stort antal små
ekonomiska fiberföreningar eller fiberföreningar under bildande runt om i kommunen,
där var och en ska ha sin egen organisation för att hantera hela processen från början
till slut när det gäller utbyggnad av fiber på landsbygden. Det är en process med
många moment, massor av arbete och väldigt komplext att ta sig hela vägen från tidiga
intresseanmälningar och föreningsbildning fram till driftsatta och färdiga
anläggningar. Detta är ohållbart och bidrar till att människor inte ges möjlighet och
förutsättningar för att kunna bo och verka i hela kommunen.
Det är flera anledningar till att det är ohållbart och problematiskt, bland annat krävs att
va1je liten förening har personer med engagemang och möjlighet att avsätta tid samt
besitter alla nödvändiga kompetenser. Dessutom ska varje förening "uppfinna hjulet",
var och en på sitt sätt och på sin kammare. Det är inte vettigt och det blir inte bra, vare
sig arbetsmässigt eller resultatmässigt.
Ytterligare en dimension av problematiken är det komplexa regelverket med alla
villkor och att de anslagna medlen är begränsade."

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
-C

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

forts. ks § 83, svar på medborgarförslag angående utbyggnad av fiber i
hela Torsby
Svar
Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden lämnar följande svar:
Reglerna för hur kommuner kan söka projektstöd till bredbandsutbyggnad ur
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är ännu inte fastställda, så vi ber att få återkomma i
ärendet när BU-kommissionen godkänt Landsbygdsprogrammet och dess regelverk
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 85

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Jan-Anders Karlsson
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

§ 84 Svar på medborgarförslag om gratis
simskola för barn
Dnr KST 2013/861

Sammanfattning av ärendet
Monica Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att alla barn ska ha rätt till
gratis simskola från fyra år fram till sju års ålder eller tidigm:e om föräldern tycker så.
Det finns många familjer som inte har råd att låta barnen gå i simskola. Detta skulle
minska olyckor i samband med oktmskap om vatten, och det ställs även krav på
simkunskap tidigt i skolan.
Svar
Fritidschef Kicki Velander lämnar följande svar:
Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten. Torsby
kommun har en mycket bra och väl utbyggd simskaleverksamhet med 98 %
simkunnighet i årskurs 5. Från förskaleklass till och med årskurs 5 får alla elever
simundervisning enligt Svenska Livräddningssällskapet (SLS) och skolans läroplan.
Fritidsavdelningen utför simundervisningen på uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden. All simskaleverksamhet bedrivs enligt SLS rekommendationer.
Alla elever i förskolor och skolor i Torsby kommun kan bada och simträna helt utan
kostnad under skoltid på kommunens båda badanläggningar Sysslebäcksbadet och
Torsbybadet.
.
Fritidsavdelningen bedriver även kompletterande frivilliga gruppverksamheter som
babysim, småbarnssim och kvällssimskola. Dessa gruppverksamheter är
avgiftsbelagda.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 78.

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

forts. ks § 84, svar på medborgarförslag om gratis simskola för barn
Beslutet skickas till
Korrununfullmäktige
Monica Eriksson
Kicki Velander

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 85 Svar på medborgarförslag om fritidsgård
för motorintresserade ungdomar på Gnistan
Dnr KST 2014/148

Sammanfattning av ärendet
Mattias Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om att Gnistan blir fritidsgård för
motorintresserade ungdomar där de kan skruva i sina A-traktorer, mopeder, isbilar,
folkracebilar m.m.
Svar
Arbetsmarknadschef Gösta Kihlgren lämnar följande svar:
Projektet Gnistan har upphört i sin ursprungliga fmm och verksamhet riktad mot
ungdomar i högstadieåldern. Skollagen tillåter ingen verksamhet utanför skolan med
personal som salmar den pedagogiska utbildningen som krävs av en lärare.
Idag är Gnistan placerad under Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning och
verksamheten som bedrivs är av sarruna typ som tidigare men riktar sig mot äldre
ungdomar och vuxna.
I december 2014 startade arbetsmarl<nadsavdelningen i samverkan med gymnasiets
fordonslinje projektet Kör för livet som är utvecklat i Norge och stöds bland annat av
norska kronprinsparets fond. Projektet ril<tar sig till motorintresserade ungdomar i
högstadieåldern och bedrivs kvällstid i fordonslinjens lokaler. Tanken m ed projektet är
att motivera ungdomarna till att bli behöriga för att söka till gymnasiet efter årskurs
nio. Projektet drivs i nära samverkan med föräldrar, handledare, skolan och
projektledningen i Kör för livet.
Projektet har en utvecklingspotential där en variant kan vara en föreningsledd
fritidsverksamhet i Gnistans lokaler för motorintresserade ungdomar. Projektet p ågår i
första skedet under sex månader och därefter görs en utvärdering där resultatet avgör
om projektet kommer att förlängas och eventuellt utökas med en
fritidsgårdsverksamhet.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 79.
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

forts. ks § 85, svar på medborgarförslag om fritidsgård för
motorintresserade ungdomar på Gnistan
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mattias Olsson
Gösta Kihlgren
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