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§ 119 Kulturskolans elever underhåller
(

Dnr KST 2014/96

Sammanfattning av ärendet

(

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kulturskolan och dess ledare
Mikael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, ska vatje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.
Vid dagens sammanträde lyssnar vi till Antania Halvarsson som spelar "Vem kan
segla förutan vind" på elpiano.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för frarnh·ädandet.

(

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 120 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2014/673

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden Eva-Lena Gustavsson gick igenom vad som gäller för att en fråga ska
kunna ställas under punkten "Allmänhetens frågestund".
En fråga ställs av Lennart Persson:
"Frågan berör tidigare händelseförlopp i ärendet Byggnadsplanförändring i
Bograngens tätort.
Överklagandet gick som följer:
Länsstyrelsen Värmland Beslut 20 november 2012 Ärende No 403 -6073 -12
Mark och Miljödomstolen (Vänersborgs Tingsrätt) Dom 2013 -09- 02 Mål N r P 893-13
Mark och Miljööverdomstolen Rotel 060106 (Svea Hovrätt) Beslut/l/Föredragning 2013-10--17 Aktbilaga 4 Mål Nr P 8588 -13

(

(

Miljö Bygg och Räddningsnämnden Torsby Kommun fick gehör i Länsstyrelsen. Fick
avslag i Mark och Miljödomstolen. Fick EJ prövningstillstånd i Mark och
Miljööverdomstolen . Då jag läste utslaget från Mark och Miljödomstolen (Vänersborgs
Tingsrätt) fann jag som saknar juridiska examina att ärendet var slutgiltigt avgjort.
Domen var så omsorgsfullt skriven med hänvisning till namngivna tidigare domslut
att jag ansåg ärendet klart. Trots detta överklagar Miljö Bygg och Räddningsnämnden
Torsby Kommun till Mark och Miljööverdomstolen och Torsby Kommun företräds av
2 (TV Å) advokater Annika Gustafsson och Christian Arnbom från Advokatfirman
Fylgia KB Box 55555102 04 Stockholm.

Min fråga är:
Vad fick Torsby Kommun betala för detta till Advokatfirman Fylgia KB? Denna
kostnad kunde undvikits om Torsby Kommuns egna juridiskt skolade medarbetare
läst Mark och Miljödomstolens Dom (Vänersborgs Tingsrätt)."
Ordföranden svarar att Torsby kommun betalade advokatfirman 15 000 kronor för
detta ärende.

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

(

(

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 7

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-09-22

§ 121 Ordet är fritt
Dnr KST 2014/182

Sammanfattning av ärendet
Gunilla Boqvist (V) har ett inlägg om flyktingmottagandet i vår kommun.
Hon framförde bl. a. att:
- det borde finnas ett större engagemang för möten med flyktingar
- det tar lång tid innan de får uppehållstillstånd och de har dåligt med sysselsättning
under väntetiden
- det är främst privata aktörer och föreningar som kan ordna aktiviteter för dem.
Roger Eriksson (M) hm: ett inlägg om mandatperioden
Han tycker det har varit mycket intressant att läsa, att alla behövs för att åstadkomma
något och hoppas att det goda samarbetet fortsätter.
Hans Lass (S) har ett inlägg om sommaren som gått.
Han tackar ansvariga på kommunen för att blomsterprakten i tätorten varit så fin
under hela sommaren, trots torkperioder.

Kommunfullmäktiges beslut

(

Ordföranden tackar för inläggen under ordet är fritt.

(

Justerarens signatur
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§ 122 Ändring i föredragningslistan
(

Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Ärenden som tillkommer:
1. En motion från Gustav Olsson (M) "Ändra Torsby kommuns regler för minnesgåvor
till förtroendevalda och anställda" .

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändringen i föredragningslistan.

(

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 123 Budget/plan 2015-2017
(

Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet

(

Budgetberedningen påbörjades den 22 april2014. Vid det sammanh·ädet h ar nämnder
och korrununstyrelsen berättat om sina verksamheter och presenterat sitt arbete med
kommande års budget.
Då det sarrunantaget var flera osäkerh eter beslutades det om att mötet skulle
återupptas den 19 augusti i samband med ordinarie arbetsutskotts sammanh·äde.
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om förutsättningar inför budget/plan 2015 2017.

(

Förutsättningar för beräkning av budget 2015 och plan 2016-2017:
• Oförändrad skattesats 2015; 22:50
• Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund
för beräkningen av budget/plan 2015-2017.
• Befolkningen beräknas minska med 75 personer under 2015 och för 2016-2017
beräknas en minskning m ed 150 personer per år.
• Det rekorrunenderas att använda SKL:s antaganden när det gäller pris- och löneuppräkningar.
• Internpriser får höjas med max 1,7% (verkligt kostnadsökningsindex enligt SKL
justerat för befolkningsminskning) • Sociala avgifter för 2015 b eräknas med 39 %
(38,46 %) (39 % för 2014).
• Intermänta för 2015 föreslås vara 3,2% (4,2% för 2014). Justering i budget för denna
sänkning görs efter antagandet av ramar.
Beräkningar av ramar
Föreslagna ramar för budget/plan 2015-2017 äJ: beräknade efter en fördelningsmodell
som bygger på pris- och löneuppräkning samt justering för prognostiserad
befolkningsförändring. Befolkningsförändringen är beräknad för BUN och SN med de
åldersgrupper som huvudsakligen är deras kunder. För övriga gäller ett genomsnitt
över alla åldrar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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(

Det föreslås att 2 % av intäkterna skall utgöra resultat per år för planperioden och att
överskjutande intäkter skall avsättas att delas ut under året och vid behov. Detta för att
säkerställa att eventuella verksamhetsförändringar (volym eller kvalitet) vid behov kan
finansieras utan att minska på avsatt resultat.
Moderaterna, genom Gustav Olsson (M) lägger fram ett motförslag till budget för år
2015, se bilaga.

{
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 122
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 § 93
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 § 94
Underlag för budget 2015 -Moderaterna

Yrkande

(

(

Gustav Olsson (M) yrkar bifall på punkterna 1-7 i förslaget.
Gustav Olsson (M) yrkar att nettokostnadsandelen inklusive finansnetto ska vara högst
95% per år för planperioden (punkt 8 i förslaget).
Gustav Olsson (M) yrkar också ramarna (punkt 9 i förslaget) antas enligt förslaget från
moderaterna.
Anders Wiss (M) yrkar på att det måste finnas med en balansräkning när
detaljbudgeten tas.
Peter Jonsson (S), Alf Larsson (C), Inger Laren (fp) samt Bengt Berg (V) yrkar bifall för
kommunstyrelsens förslag.
Lillemor Wass-Ronge (M) yrkar bifall på Gustav Olsson (M) och Anders Wiss (M)
förslag.
Inger Laren yrkar bifall på Anders Wiss (M) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
bifaller Peter Jonsson (S), Alf Larsson (C), Inger Lcuen (fp) samt Bengt Berg (V) förslag
dvs. kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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(

Kornmunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Den första omröstningen gäller:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 8.
Nej-röst för bifall till Gustav Olssons (M) förslag.
Den andra omröstningen gäller:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 9.
Nej-röst för bifall till Gustav Olssons (M) förslag.

Omröstningsresultat
Den första omröstningen, punkt 8
Ja-röster (23) lämnas av:
Eva-Lena Gustavsson (S), Gösta Kihlgren (S), Hans Lass (S), Yvonne Broberg (S) Rune
Mattsson (S) Ann-Louise Broden (S) Anna-Karin Gustafsson (S) Birgit Dahlgren (S)
Åke Gustavsson (S) Ann-Mari Uppvall (S) Peter Jonsson (S) Carina Nordqvist (S), Sture
Persson (S), Eva Nordvall (S), Jörgen Nilsson (S), Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Alf
Larsson (C), Torbjörn Jansson (C), Bengt Berg (V), Gunilla Boqvist (V), Hans Lindberg
(V), Inger Laren (Fp) samt Karl-Erik Keck (Mp).
Nej-röster (5) lämnas av:
Gustav Olsson (M), Anders Wiss (M), Mikael Persson (M), Lillemor Wass-Ronge (M),
Hans Forsbäck (M)
Roger Ericsson (M) avstår
Den andra omröstningen, punkt 9
Ja-röster (23) lämnas av:
Eva-Lena Gustavsson (S), Gösta Kihlgren (S), Hans Lass (S), Yvonne Broberg (S) Rune
Mattsson (S) Ann-Louise Broden (S) Anna-Karin Gustafsson (S) Birgit Dahlgren (S)
Åke Gustavsson (S) Ann-Mari Uppvall (S) Peter Jonsson (S) Carina Nordqvist (S), Sture
Persson (S), Eva Nordvall (S), Jörgen Nilsson (S), Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Alf
Larsson (C), Torbjörn Jansson (C), Bengt Berg (V), Gunilla Boqvist (V), Hans Lindberg
(V), Inger Laren (Fp) samt Karl-Erik Keck (Mp).

Justerarens signatur
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Nej-röster (5) lämnas av:
Gustav Olsson (M), Anders Wiss (M), Mikael Persson (M), Lillemor Wass-Range (M),
Hans Forsbäck (M)
Roger Ericsson (M) avstår

Kommunfullmäktiges beslut
1. Befolkningsutvecklingen b eräknas bli -75 personer för 2015 och för 2016-2017150 personer per år.
2. Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till
grund för beräkningen av budget/plan 2015-2017.
3. I budget/plan 2015-2017 används SKL:s antaganden när det gäller pris- och
löneuppräkningar och justerat m ed befolkningsförändring.
4. Sociala avgifter för 2015 skall beräknas enligt SKL:s prognos; 39 %.
5. Internränta för 2015 skall b eräknas enligt SKL:s rekommendation; 3,2 %, vilket
är en sänl<ning med 1 %. Denna justering görs i samband med
detaljbudgetarbetet.
6. Internpriser får höjas maximalt 1,7% som motsvarar pris- och löneindex
inklusive justering för befolkningsminskning.
7. Investeringsutrymmet för 2015 beslutas vara värdet av avskrivningar plus
resultat.

(

8. Kommunen koncentrerar sig på ett finansiellt mål som ligger till grund för hela
kommunens ekonomiska stabilitet och finansiella utveckling. Målet är att
nettokostnadsandelen inklusive finansnetto skall vara h ögst 98 % per år för
planperioden.

Utdragsbestyrkande
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9.

De nya ramarna för budget/plan 2015-2017 antas enligt nedan:

2015

500
-1 600
Kommunstyrelsen
500
-140 000
Barn- o utbildningsnämnden
000
-235 000
Socialnämnden
000
-292 000
Miljö-, bygg och räddningsnämnd
500
-20 000
-50
-50
Valnämnden
-1500
-1500
Överförmyndarnämnden
-679
050
-690
150
Summa driftnetto
-34 000
-34 000
Avskrivningar
Pensionsutbetal n ing ar
-22 000
-23 000
Kapitalkostnader
61 000
61 000
Verksamhetsförändringar
-6 650
-5 350
VERKSAM HETSNETTO
-680 700
-691 500
skatteintäkter
472 800
483 400
Generella stb och utjämning
199 400
200 000
Kommunal fastighetsavgift
24 600
24 600
LSS-utjämning
10 300
10 100
Finansiella intäkter
2 000
2 000
-14 500
Finansiella kostnader
-14 500
INTÄKTER
694 600
705 600
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
13 900
14100
10. Balansräkning ska finnas med i detaljbudgeten.
Kommunfullmäktige

-1
-135
-234
-287
-19

2016

2017
-1 600
-143 000
-239 000
-297 000
-21 000
-50
-2000
-703 650
-34 000
-24 000
61 000
-2 000
-702 650
498 100
196 800
24 600
10 000
2 000
-14 500
717 000
14 350

Reservation
Gustav Olsson (M), Anders Wiss (M), Mikael Persson (M), Lillemor Wass-Range (M),
Hans Forsbäck (M) reserverar sig mot beslutet att bifalla punkterna 8 och 9 i
kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavde~ingen

Samtliga nämnder

Justerarens signatur
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Budget 2015

1. Underlag för budget 2015
•

Moderaternas handlingsprogram för Torsby kommun.

•

Antar att förvaltningarna håller budget 2014.

•

Kommunens intäktsprognosen håller.

•

SKL:s pris- och löneindex följs.

•

Ingen höjning av avgifter får ske mellan förvaltningarna.

•

Befolkningsprognos.

•

Ingen dubblering av arbetsgivaravgifter sker för ungdomar under 26
år.

•

En bibehållen skattesats på 22,50%.

2

Budget 2015

2014-08-24

9a Budget 2015
-1480

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

-128135

Barn- o utbildningsnämnden

-236950

Socialnämnden

-289087

Miljö, bygg och räddningsnämnd

-19100
-50

Valnämnden

-1380

Överförmyndarnämnden

-676182

Summa driftnetto

Avskrivningar

-34000

Pensionsutbetalningar

-22000
61000

Kapitalkostnader

-671182

VERKSAMHETSNETTO

skatteintäkter

472800

Generella stb och utjämning

199400
24600

Kommunalfastighetsavgift
LSS-utjämning
Finansiella intäkter

l

10300
2000

Finansiella kostnader

-12000

INTÄKTER

697100

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

25918

20

l

2014-08-24

Budget 2015

Plan 2016-2017
-

-

-

2016

2017

-1480

-1480

-126000

-124000

~238950

~240950

-296125

-300125

~19100

-19100

-50

-50

-1380

~1380

-683085

-687085

Avskrivningar

~34000

-34000

Pensionsutbetalningar

-27000

-28000

61000

61000

-683085

-688085

- 4834ÖÖ

498100

200000

196800

kÖh:m1unal fastighetsavgift

~4600

24600

LSS-utjämning

10100

10000

20QO.

2ÖÖO

-12000

-12000

70810()

719500

25015

31415

Kommullfullmäktige
Kommunstyrelsen

l Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö~, bygg 9ch räddningsnämnd

Valnämnden

öv~rfÖrmyndawämnden
Summa driftnetto

Kapitalkåsthaqer
VERKSAM HETSNETTO

-:.

skatteintäkter
Generella stb och utjämning
·-

~inansi~lla int~kter

Finansiella kostnader

.... :

-

INTAKTER
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
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§ 124 Utdebitering
(

Dnr KST 2014/241

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 121
Kommunstyrelsens au 2014-08-19 § 93

(
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunen fastställer oförändrad utdebitering för 2015 till22:50 kr.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

(

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 125 Kommunfullmäktiges arbetsordning
(

Dnr KST 2014/639

Sammanfattning av ärendet

(

(

Kommunfullmäktiges arbetsordning är kompletterad, i och med de nya
bestämmelserna i kommunallagen.
Arbetet är genomfört av kommunfullmäktiges presidium tillsammans m ed bitr.
kommunchef/HR-chef Anders Björck och adminish·ativa chefen Ann Margreth Edberg.
N edan punktas några av de föreslagna ändringarna upp:
• Arbetsordningen har indelats i numrerade stycken för att förenkla hanteringen vid
förändringar. (Paragraferna behöver endast numreras om inom de olika styckena.)
• Stycke 3 om presidiet är helt nytt.
• Sammanträdesdag är ändrad från tisdag till måndag.
• Stycket om sammanträdestid - ändras till utom om presidiet beslutar annat.
• Att första sammanträdet för nyvalt fullmäktig är i oktober istället för november.
• Hur övriga ledamöter är placerade ändras till beslut från Länsstyrelsen.
• Motioner, interpellationer och frågor ska vara inlämnade senast 10 dagar innan
fullmäktigesammanträde, (för att få med dem i handlingarna som sänds ut).
• Under rubrik förklaring vid revisionsanmärkning är text ändrad till
Kommunfullmäktiges presidium (tidigare var det ordföranden).
• Valberedning antalledamöter - sju mot tidigare elva.
• Fullmäktigeberedningar - två paragrafer ersätter tidigare skrivning.
• Nytt stycke om partistöd är infogat.
• Rubrik Medborgarförslag - tillagt vilken § i KL som gäller.
• Medborgarförslag - tillagd punkt om återrapportering.
Kommunfullmäktiges arbetsordning med de föreslagna ändringarna läggs som bilaga
till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Förslag till förändrad arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 2014-09-04.
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 134

Justerarens signatur
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Yrkande
Alf Larsson (C) yrkar på att texten om antalledamöter i valberedningen ska lyda: En
ledamot per parti.
Bengt Berg (V) yrkar på att texten om antalledamöter i valberedningen ska lyda: En
ledamot per parti.
Hans Lass (S) yrkar på att texten om antalledamöter i valberedningen ska lyda: Lika
text som under fullmäktigeberedningen dvs. Beredningen består av en ledamot från
varje parti med undantag från det största partiet som har två ledamöter i beredningen.
Ordföranden och vice ordföranden i beredningen tillsätts av majoriteten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att kommunfullmäktige ställer
sig bakom Hans Lass förslag om tillagd text om valberedningens sammansättning
(punkt l i beslutet).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar arbetsordningen med nedanstående ändringar.
l. Ändring av skrivning i punkt 22. Valberedning: Beredningen består av en ledamot
från va1je parti med undantag från det största partiet som har två ledamöter i
beredningen. Ordföranden och vice ordföranden i beredningen tillsätts av majoriteten.
2. Redigering av dokumentet sker av presidiet och kommunkansliet

Beslutet skickas till
Anders Björck
Ann-Margreth Edberg

~usterarens
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1.

Arbetsordningen har indelats i numrerade
stycken för att förenklar hanteringen vid
förändringar.

2.

Ny punkt, nummer 3, om presidiet tillagt.

3.

Punkt 4 § 1: Sammanträdesdag är ändrad
från tisdag till måndag, text om
sammanträdestid, första tid för
sammanträdet efter valet är ändrad till
oktober. § 5 placering i sessionssalen framgår
av beslut från Länsstyrelsen.

4.

Tid för inlämning av motioner, p.17 § 1,
interpellationer p. 18 § 1 samt frågor, p.19 § 1.

5.

Presidiet bestämmer ordningen av
förklaringar i revisionsanmärkning, p.21 § 1.

6.

Ny skrivning om antalet ledamöter i valberedning, p.22 § 1 samt i fullmäktigeberedning, p.27 § 1.

7.

Punkt om partistöd, p. 28, är inlagd i
arbetsordningen.

8.

I p. 29, om medborgarförslag, är tillagt om
återrapportering till fullmäktige.
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.

1. Antalet ledamöter {KL 5 kap §§ 1-3)
§ 1 Kommunfullmäktige har 31ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om
antalet ersättare. (KF 2009-09-24 § 140)

2. Ordförande och vice ordförande {KL 5 kap
§ 6)
§ 1 De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande
(presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången
av december.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

§ 2 Tills presidievalen har förrättats, ~änstgör som ordförande den som har varit
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång ~änstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem
vara ålderspresident.

§ 3 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av ~änstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.

3. Presidiet
§ 1 Kommunfullmäktiges presidium beslutar om ansvarig nämnd för beredning av
medborgarförslag och motioner.
§ 2 Presidiets uppgifter är att godkänna fullmäktiges kallelse inför kungörelse,
beredning av förslag i valärenden under löpande mandatperiod samt föreslå
fördelning av nya medborgarförslag och motioner för beslut i nämnd.

4. Tid och plats för sammanträdena,
placeringsordning {KL 5 kap §§ 7 -8)
§ 1 Fullmäktige håller ordinarie sammanh"äde va1je månad utom i juli och augusti.
Sammanträdena äger i princip rum sista måndagen i månaden. (KF 2011-11-26 § 127)
Fullmäktiges sammanträden börjar kl. 18.00 utom om presidiet beslutar annat. Gruppmötena börjar två timmar tidigare.
(KF 1996-11-28 § 115, KF 1998-01-29 § 5)
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter
samråd med kommunstyrelsens presidium.

§ 2 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd
med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.

§ 3 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot
och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den
bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.

§ 4 Fullmäktige sammanträder på plats som ordföranden efter samråd med vice
ordförandena bestämmer. Minst 2 gånger per år ska fullmäktiges sammanträden
förläggas till Syssiebäck (KF 2010-09-28 § 82)
§ 5 Vid fullmäktiges sammanträde intager presidiet, kommunchefen och fullmäktiges
sekreterare särskilda platser vid presidiebordet. (KF 2010-09-28 § 82)
Övriga ledamöter i fullmäktige placeras i sessionssalen i den ordning som framgår av
beslut från Länsstyrelsen.
Fullmäktig som utsetts i särskild röstsammanräkning intager för återstoden av
mandatperioden den plats som fullmäktige bestämmer.
Ersättare som ~änstgör i ordförandens eller vice ordförandenas ställe intager anvisad
plats och ersättare som ~änstgör i annan ledamots ställe, ledamotens plats.

§ 6 Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska
behandlas ska införas i ortstidningarna.

5. Förlängning av sammanträde och fortsatt
sammanträde
§ 1 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall
beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant falllåter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det
fortsatta sammanträdet.

6. Ärenden och handlingar till sammanträdena
§ l Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och enkla frågor ska inlämnas till kommunkansliet att de kan sändas
ut till samtliga ledamöter och ersättare tillsammans med kallelsen och handlingarna till
det sammanträde vid vilket interpellationen respektive enkla frågan avses ställas.

7. Anmälan om hinder för tjänstgöring och
inkallande av ersättare (KL 5 kap §§ 12-17)
§ l En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunkontorets växel.
Partierna åtar sig själva att ringa in ersättare om ordinarie ledamot är förhindrad att
delta i sammanträdet. Genom partiernas försorg kallas den ersättare som i första hand
ska inträda. Om ingen kontakt nås med den sökte, eller om denne förklarar sig vara
förhindrad att inställa sig vid sammanträdet upprepas förfarandet i förhållande till den
ersättare som därefter står närmast i tur osv. efter samma regler. (KF 1998-01-29 § 18)

§ 2 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
§ 3 Det som sagts om ledamot i §§ 1 och 2 gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.

§ 4 Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl
för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

8. Upprop
§l En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
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Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

9. Protokollsjusterare (KL 5 kap § 61)
§ 1 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt punkt 8 § l, väljer fullmäktige två ledarnöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträds ordföranden vid röstsammanräkningar.

1O. Turordning för handläggning av ärendena
§ 1 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

11. Yttranderätt vid sammanträdena
(KL 4 kap§ 18 första stycket och§ 19, 5 kap§§
53 och 56)
§ 1 Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett
ärende berör får delta i överläggningen i ärendet.
Ledamöterna och ersättarna i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
Ordföranden i en nämnd eller en beredningsledare eller någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av
svaret. (KF 2001-03-29 § 33)

§ 2 Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som
berör revisorernas egen förvaltning.

§ 3 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, beredningsledarna
eller vice beredningsledarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
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Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar
på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. (KF 2001-03-29 § 33)

§ 4 Kommunchefen och kommunfullmäktiges sekreterare får delta i överläggningen i
alla ärenden. De får också yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena. (KF 2010-09-28 § 82)

12. Talarordning och ordningen vid
sammanträdena
§ l Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört.
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra
inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta
en talare under hans anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet.

13. Inlägg
§ l Vid kommunfullmäktiges överläggning bör anföranden och inlägg ske från särskild
talarstol.

14. Yrkanden
§ l När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande
ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.

15. Deltagande i beslut (KL 4 kap § 20 första
stycket)
§ l En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.

16. Omröstningar
{ KL 4 kap § 20 andra stycket, 5 kap §§ 42-44,
§§ 46 och 47)
§ 1 När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.

§ 2 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
a.

om den upptar namnet på någon som inte är valbar

b. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas
c.

om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

17. Motioner
§ 1 En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera
ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli senast tio dagar
innan kommunfullmäktige har möte.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
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Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
En motion bör vara färdigbehandlad inom ett år. Om detta inte har skett ska
anledningen till fördröjningen redovisas så kommunfullmäktige kan ta ställning till
den fortsatta hanteringen av motionen. (KF 2007-04-26 §52)

18. Interpellationer (KL 5 kap §§ 49-53)
§l
a.

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

b. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast tio dagar före det sammanträde
vid vilket ledamoten avser att ställa den.
c.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

d. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
e.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

f.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap §§
17 eller 18 kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har
ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att
besvara interpellationen.

g. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det
tillfället.

19. Frågor (KL 5 kap §§ 54-56)
§ l En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast tio dagar före det sammanh·äde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i punkt 18 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

20. Beredning av ärendena (KL 5 kap §§ 26-34)
§ l Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som fullmäktige ska behandla ska remitteras.
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Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.

21. Förklaring vid revisionsanmärkning (KL 9
kap§ 16)
§ l Kommunfullmäktiges presidium bestämmer i vilken ordning förklaringar över en
anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från
den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats.

22. Valberedning
§ l På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en ledamot från varje parti med undantaget från det största
partiet som har två ledamöter i beredningen. Ordföranden och vice ordförande i
beredningen tillsätts av majoriteten.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla
med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

23. Justering av protokollet (KL 5 kap §§ 61 62)
§ l Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

24. Reservation (4 kap § 22)
§ l Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
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25. Expediering m.m.
§ 1 Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som
berörs av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och
de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar
annat.

26. Allmänhetens frågestund KL 5 kap 1§ §och
8 kap 22 §
(KF 2000-06-29 § 64)

§1
a.

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
fullmäktiges ordinarie sammanträden.

b. Allmänhetens frågestund ska, om möjligt hållas vid samtliga ordinarie
sammanträden och då i början av sammanträdet, direkt efter uppropet, samt pågå
under högst 30 minuter.
c.

Fråga får endast beröra ämne som är av allmänt intresse och som tillhör kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller annan nämnds handläggning. Frågor får inte
beröra myndighetsutövning mot enskild. Ordföranden avgör om fråga får ställas.

d. Frågor får ställas till fullmäktiges ledamöter och ersättare, ordföranden och vice
ordföranden i kommunens nämnder/styrelser, bolag och stiftelser, samägda bolag
samt till kommunens revisorer, beredningsledare och ~änstemän.
e.

En fråga kan vara muntlig eller skriftlig. Om den är skriftlig ska den vara
egenhändigt undertecknad. Om frågan är muntlig, ska frågeställaren presentera sig
med namn i samband med att frågan ställs.

f.

Frågor och svar ska vara kortfattade. Eventuell följdfråga av den frågande får
ställas. Om två eller flera personer ställer samma fråga, får frågan besvaras
samtidigt. Om en person önskar framställa flera frågor inom olika områden får
detta göras i mån av tid.

g. För att frågeställaren ska få ett utförligt svar, bör frågan vara inlämnad till
kommunkontoret i Torsby senast en vecka före sammanträdet.
h. Om frågor framställs som är av den karaktären att de inte kan besvaras vid
sammanträdet, t.ex. på grund av att de kräver utredning, lämnas svar vid
nästkommande frågestund.
i.

Frågan besvaras i första hand av den person till vilken frågan är ställd, i andra
hand av ordföranden eller vice ordföranden i den nämnd/styrelse, bolag etc. som
berörs av frågan, i tredje hand av annan som kommunfullmäktiges ordförande
bestämmer.
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j.

Fråga besvaras endast om den frågande är närvarande vid frågestunden.
Frågeställaren bör själv läsa upp frågan i samband med frågestunden eller om
denne istället så önskar, kan kommunfullmäktiges ordförande läsa upp frågan.

k. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

l.

Om fler frågor ställs än vad som vid en frågestund hinner besvaras, får
kommunfullmäktiges ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande
frågeshmd.

m. I kungörelsen till sammanträdena ska anges att allmänhetens frågestund ska
förekomma. Uppgift om detta ska också tas in i de tidningar där fullmäktiges
sammanträde annonseras.
n. Fullmäktiges ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur
frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos
kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den.
o. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordförandena ställa in en frågestund eller ändra frågestundens placering på
dagordningen. Sådan förändring ska framgå av kungörelsen av sammanträdet
samt annonseringen.
p. Kommunallagens bestämmelser om ordning etc. vid sammanträdet gäller även vid
allmänhetens frågestund.
q. Om frågeställaren har behov av tolk, måste han eller hon meddela detta till
kommunkontoret i Torsby senast en vecka före sammanträdet.

27. Fullmäktigeberedningar (KL 3 kap § 7)
(KF 2001-03-29 § 33)

§ l Fullmäktige får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av vissa
ärenden eller behandling av vissa frågor.
§ 2 Fullmäktige bestämmer mandatperiod för varje beredning dock längst till
mandatperiodens utgång. Beredningarna består av en ledamot från varje parti med
undantaget från det största partiet som har två ledamöter i beredningen. Ordföranden
och vice ordförande i beredningen tillsätts av majoriteten. Ordförande ska vara
ledamot (med ledamot förstås ordinarie ledamot och ersättare) av kommunfullmäktige. Oppositionen utser en talesperson som representerar samtliga
oppositionspartier i respektive beredning. En beredningsledamot får inte sitta med i
kommunstyrelsen.
Valbara till fullmäktigeberedningarna är ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnd,
styrelse eller bolag eller andra till fullmäktige valbara personer som partierna
nominerar.

§ 3 En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsömråde som
fullmäktige beslutar att överlämna till beredningen. Beredningen kan också själv
initiera ärenden inom sitt uppgiftsområde.
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§ 4 En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde.
§ 5 En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar
som beredningen finner påkallade.

§ 6 En fullmäktigeberedning får från kommunens styrelse, nämnder och anställda
begäran in de upplysningar och yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen
ska fullgöra sina uppgifter.
§ 7 Fullmäktigeberedningarna ska en gång per halvår (vid tidpunkt som fullmäktige
bestämmer) rapportera till fullmäktige om sin verksamhet.
§ 8 För fullmäktigeberedningar ska i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som i
fullmäktiges arbetsordning är föreskrivet i fråga om tidpunkt för sammanträden,
beslutsförhet och anteckningar/protokoll.
§ 9 Förslag från fullmäktigeberedningar ska behandlas av facknämnd innan det
överlämnas till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för beslut.

28. Partistöd (KL 2 kap §§ 9-12) (gäller from jan
2015)
(KF 2014-06-23 § 92)

§ 1 Det lokala partistödet får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet
stöd.

§ 2 Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det
måste därmed finnas en lokal partiförening som tar emot stödet.
§ 3 Det införs nu en möjlighet att koppla partistödet till hur partiet är representerat i
fullmäktige. Det finns möjlighet att begränsa partistödet proportionellt utifrån hur
många mandat som kunnat besättas.

§ 4 Fullmäl<tige måste besluta om att de partier som erhåller partistöd också ska
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse kalenderår och
vara inlämnad till fullmäktige senast 30 juni.

§ 5 Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.

28. Ordet är fritt
(KF 2005-04-28 § 60)

§1
a.

Politiker i fullmäktige ska beredas tillfälle att framföra synpunkter vid fullmäktiges
ordinarie sammanträde under punkten Ordet är fritt.
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b. Ordet är fritt, ska om möjligt finnas som en punkt vid samtliga ordinarie
sammanträden med fullmäktige och då i början av sammanträdet, direkt efter
Allmänhetens frågestund.
c.

Vatje enskilt inlägg får pågå högst tio minuter och hela punkten kan pågå högst
trettio minuter.

d. Inlägg ska innehålla ämne av allmänt intresse och ska beröra kornmunens
intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsövning mot enskild. Det får ej
heller beröra ärende som finns med på dagordningen för innevarande
sammanträde. Presidiet avgör om inlägget uppfyller kriterierna.
e.

Fullmäktigeledarnot som önskar delta med inlägg ska anmäla detta, men
angivande av inläggets innehåll, till ordförande senast trettio minuter innan
sammanträdets början.

f.

I kungörelse inför sammanträdet ska anges att Ordet är fritt. Uppgift om detta ska
också tas in i de tidningar där fullmäktiges sammanträde annonseras.

g. Det är inte tillåtet att efter avslutat anförande avsluta med yrkande ställt till
fullmäktige. Ordet är fritt är tänkt att inspirera och initiera fortsatt arbetet i de
politiska partierna, nämnder, styrelser, kommunala förvaltningar eller andra
instanser.

29. Medborgarförslag (KL 5 kap § 23)
(KF 2010-10-28 § 83) Medborgarförslag infårs från och med 15 oktober 2010.

§l
a.

Alla som är folkbokförda i Torsby kornmun har rätt att väcka ärenden i
kornmunfullmäktige genom medborgarförslag.

b. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av
förslagsställaren och innehålla namn, narnnförtydligande, adress, telefonnummer
och eventuell e-postadress. Om medborgarna tillhandahåller elektroniskt sigill kan
medborgarförslaget även sändas in via elektronisk rutin.
c.

Ett medborgarförslag kan endast behandlas av kornmunfullmäktige om det rör en
kommunal angelägenhet med undantag för myndighetsutövning. Ett förslag får
endast omfatta en fråga eller ett ämne.

d. Medborgarförslag ska ställas till kornmunfullmäktige och inges till
kommunstyrelsens kansliavdelning. Fullmäktiges presidium bedömer förslag och
föreslår hur dessa ska hanteras. Förslag som inte uppfyller grundkriterierna enligt
ovan ska avvisas av fullmäktiges presidium. Fullmäktige har rätt att överlåta till
kornmunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom
medborgarförslag och som inte är av principiell beskaffenhet eller av annan större
vikt. Kornmunstyrelsen eller nämnderna får ej delegera ärenden som väckts genom
medborgarförslag och överlämnats till styrelsen eller nämnd. Förslagsställaren har
rätt att återkalla sitt förslag innan det föranlett något beslut.
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e.

Innan frågan hanteras i fullmäktige, styrelse eller nämnd ska medborgaren
underrättas.

f.

Medborgarförslaget bör beredas så att fullmäktige, styrelse eller nämnd skyndsamt
kan fatta beslut i ärendet dock senast 1 år från det att förslaget väcktes i
kommunfullmäktige.

g. En nämnd som ansvarar för handläggning av ett medborgarförslag ska minst en
gång per år dock alltid vid sammanträdet i oktober informera fullmäktige om de
beslut som fattats. Nämnden ska även redovisa de ärenden som inte är avgjorda
och vilka handläggning överstigit ett år.
h. Återrapportering av de åtgärder som vidtagits med anledning av ett medborgarförslag ska rapporteras till fullmäktige i april månad påföljande år.
*******************************
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Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-09-22

(

§ 126 Upphävande av del av byggnadsplan för
Djäkneliden med Bograngen 1 och 2 i Torsby
kommun
Dnr KST 2013/471

(

Sammanfattning av ärendet

(

Kommunstyrelsen, Torsby kommun, vill genomföra ett upphävande av en del av
Byggnadsplan för Djäkneliden med Bograngen nr l o 2. Planförslaget har tidigare
tagits upp för beslut i kommunfullmäktige och antagits (2014- 05-19). Beslutet har på
formell grund upphävts av länsstyrelsen i Värmland (2014-08-14).
Kommunfullmäktige tar åter upp ärendet för beslut.
Bakgrund: Syftet med planen är att möjliggöra annan användning av befintliga
byggnader än det allmänna ändamål som anges i gällande byggnadsplan.
Planen antogs först med enkelt planförfarande av miljö-, bygg- och
räddningsnämnden. Efter överklagande till först Länsstyrelsen och sedan
överklagande av Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen bedömde
domstolen att planen som antagits av miljö-, bygg- och räddningsnämnden skulle
återvisas till kommunen. Mark- och miljööverdomstolen gav inte kommunen
prövningstillstånd varför sakfrågan om upphävandet bara kan prövas genom att
planförfarandet görs om, men med normalt planförfar ande.
Förslaget har under tiden från och med de 3 december 2013 till och med 15 januari
2014 varit på samråd enligt (5 kap. 11 -17 §plan- och bygglagen, PBL- SFS 2010:900).
Det är för detta samråd som samrådsredogörelsen 2014-02-14 enligt 5 kap. 17 § PBL har
upprättats.
Granskning av ett efter samrådet reviderat förslag till upphävande pågick under tiden
från och med den24mars 2014 till och med den 14 april2014. Granskningen har
redovisats i ett utlåtande daterat 2014-04-15. Granskningsutlåtandet är aktuellt också
vid nytt beslut om antagande i fullmäktige.
I samband m ed fullmäktiges sammanträde i maj 2014 togs, efter ett extra
kommunstyrelsesammanträde inför kommunfullmäktiges möte, ärendet upp som ett
extra ärende utan att vara listat på föredragningslistan. På grund av detta har ett

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-09-22

(

(

(

överklagande lämnats in till kommunen vilket lett till att länsstyrelsen upphävt
kommunens antagandebeslut Ärendet bör därför ånyo tas upp i kommunfullmäktige.
Detta ger genom att ärendet listats denna gång möjlighet för allmänheten att ställa
frågor vid allmänhetens frågestund samt att inför fullmäktigemötet ställa frågor till
sina politiker för sätta sig in i ärendet.
Tidigare beslut: Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2013-11-11 att ge miljö-,
bygg- och räddningsnämnden i uppdrag att fullfölja arbetet med att upphäva del av
Byggnadsplan Djäkneliden l och 2- plan nr 216.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2013-11-28 att godkänna
behovsbedömningen och att inte upprätta MKB, om normalt planförfarande utan
programskede samt att godkänna handlingar för samråd.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2014-02-27 att godkänna
samrådsredogörelsen och att godkänna handlingar för granskning.
Kommunstyrelsen beslutade vid ett extra kommunstyrelsesammanträde 2014-05-19 att
förslå kommunfullmäktige att anta upphävandet av del av Byggnadsplan Djäkneliden
l och 2 -plan nr 216.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-19, § 78, att upphäva del av Byggnadsplan
Djäkneliden l och 2 -plan nr 216.
Beslutet om att anta upphävandet av del av Byggnadsplan Djäkneliden l och 2 -plan
nr 216 i kommunfullmäktige 2014-05-19 § 78 har 2014-08-14 upphävts av länsstyre

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 133
Tjänsteskrivelse av Torbjörn Alrmoth 2014-08-28
Länsstyrelsen i Värmland- beslut angående upphävande

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige upphäver del av Byggnadsplan Djäkneliden l och 2 - plan m 216.

Beslutet skickas till
Miljö, bygg och räddningsnämnden
Thorbjörn Almroth

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-09-22

§ 127 Fastighetsförsäljning Norra Lekvattnet
(

1:79
Dnr KST 2014/82

Sammanfattning av ärendet

(

Norra Lekvattnet 1:79, det f.d. biblioteket byggdes år 1929 och har en brutto area (BRA)
på 457m2, delad i tre lägenheter och en sammanträdeslokal. I februari beslutade
kommunstyrelsens samhällsutskott att bjuda ut fastigheten till försäljning dels för att
minska det negativa resultatet för verksamhetens hyreslokaler dels för att det är svårt
att få hyresgäster till fastigheten.
En marknadsvärdering på nämnda fastighet har utförts av Fastighetsbyrån i Torsby
och priset på fastigheten sattes till595 000 kr.
Innan fastigheten lades ut till försäljningen tog stiftelsen Pakkalamps Pensionärshem,
som har två hyresfastigheter i Lekvattnet, kontakt med tekniska avdelningen och lade
ett bud på 300000 kr.
Eftersom budet är 295 000 kr under det begärda försäljningspriset vill Tekniska
avdelningen informera kommunstyrelsens samhällsutskott och få ett beslut angående
försäljningen på 300000 kr.
Konununstyrelsen har inget att erinra mot att fastigheten säljs till Stiftelsen
Pakkalamps Pensionshem.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-08-18 § l 03
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 129

Jäv
Inga-Britt Keck Karlsson deltar inte i beslutet p.g.a. a. jäv.

Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten säljs till Stiftelsen Pakkalamps Pensionärshem för 300 000 kr.

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-09-22

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

(

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-09-22

§ 128 Svar på motion om att bilda bolag
(

(Torsby Energi AB) -Anders Wiss (M)
Dnr KST 2012/386

Sammanfattning av ärendet

(

Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:
"Undertecknad framlägger om att Torsby Kommun bildar själv eller tillsammans med
andra aktörer i Nordvärmland ett bolag som långsiktigt arbetar med energifrågor,
d.v.s. utvecklar system och samarbete för att producera och leverera energi i olika
former till energiförbrukare på marknaden.
Detta är en väsentlig infrastrukturfråga för Torsby Kommuns framtid."
Denna motion inlämnades till fullmäktige 2012-06-25 men har ännu inte behandlats.

(

Anders Wiss (M) lämnade 2013-10-21 in en motion till fullmäktige som löd: "Torsby
kommun är en stor energiförbrukare. Säkerställa framtidens behov av energi är
angeläget för att kunna utföra kommunens kärnverksamhet enligt medborgarnas
önskemål. Energi köps från flera leverantörer med olika produktionsformer samt
leveranssätt. Det arbetas idag med vattenkraft, vindkraft, solenergi, eldning,
fjärrvärme, pellets m.m. Hur framtidens energi framställs och levereras vet vi litet om.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar att långsiktigt skaffa
sig rådighet över energi, produktion och leveransformer i hela kommunen. Det gäller
även att arbeta med energisparåtgärder på olika sätt. Detta arbete med Torsby Energi
kan ske i egen regi eller i samarbete med andra inh·essenter."
Motionerna liknar i många delar varandra och intentionen med de båda motionerna
bedöms vara densamma. Motionen inlämnad 2013-10-21 besvarades i fullmäktige
2014-05-19 § 72. Torsby kommun är i dag en av aktörerna på energimarknaden i
Torsby genom fjärrvärmeanläggningar i Syssiebäck och i Östmark Leveransvolymerna
från dessa är små och det är därmed svårt att få en god ekonomi i verksamheten.
Kommunens ekonomi har stora utmaningar framgent med stora skulder i form av
banklån och pensionsskulder som ska amorteras. Befolkningsminskningen får till följd

Justerarens signatur
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Torsby kommun

sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-09-22

(

(

att skatteintäkterna minskar och verksamheterna måste då ständigt se över hur de kan
effektivisera sina processer för att anpassa sig till en minskad efterfrågan. Att i detta
läge lägga resurser, både personal- och driftmedel, på något som inte tillhör
kärnverksamheten är riskabelt.
För att få en god ekonomi i en energiproduktion som ger en tillräcklig avkastning för
framtida investeringar i verksamheten bedöms en större leveransvolym krävas än vad
en krympande kommun som Torsby kan erbjuda.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 128
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 § 106
Tjänsteskrivelse av Mikael Westin 2014-08-20
Motion av Anders Wiss (M) om att bilda bolag (Torsby Energi AB)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutet skickas till
Anders Wiss
Mikael Westin
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Motion
Torsby Kommun

Torsby Energi AB (ub)

>

Undertecknad framlägger om att Tars by Kommun bildar själv eller tillsammans med
andra aktörer i Nordvärmland ett bolag som långsiktigt arbetar med energifrågor, dvs
utvecklar system och samarbete för att producera och leverera energi i olika former till
energiförbrukare på marknaden.
Detta är en väsentlig infrastrukturfråga för Tors by Kommuns framtid.

Torsby 2012-06-25

Moderaterna.

Torsby kommun
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(

§ 129 Svar på motion om trafikmiljön vid
korsningen Tingshusgatan Vitsandsvägen
Dnr KST 2014/421

Sammanfattning av ärendet

(

Gustav Olsson (M) har lämnat en motion om att säkra trafikmiljön:
"Korsningen vid TingshusgatanNitsandsvägen utgör idag en säkerhetsrisk eftersom
den är en av Torsby mest trafikerade med bilar, bussar och andra fordon . Korsningens
övergångställen är placerade på ställen som gör det svårt för t. ex. bilister att i tid möta
fotgängare som ska korsa vägen. Det ska även tilläggas att bara några hundra meter
från Vitsandsvägen finns Frykenskolan, vilket innebär att elever dagligen rör sig via
detta område. Vi bör naturligtvis se till att våra skolelever på ett så säkert sätt som
möjligt kan ta sig till och från skolan.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på:
Att Torsby Kommun ändrar trafikmiljön vid korsningen TingshusgatanNitsandsvägen
i syfte att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister."

(

Mikael Löfvenholm har på uppdrag av tekniska avdelningen svarat på motionen.
Bakgrund: Gustav Olsson anser att korsningen TingshusgatanNitsandsvägen utgör en
säkerhetsrisk och han yrkar att Torsby kommun ändrar tr·afikmiljön i korsningen i
syfte att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister.
Svar: Tekniska avdelningen utreder trafikförhållanden i ett stöne sammanhängande
område mellan Södra Industrigatan-Bangårdsgatan-Tingshusgatan- VitsandsvägenLäroverksgatan, där trafikmiljön i korsningen TingshusgatanNitsandsvägen ingår.
Området ingår i kommunens gång- och cykelvägsatsning.
Under kommunstyrelsens sarrunanträde diskuteras gång- och cykelvägssatsningen och
Gustav Olsson (M) ser gärna en tidsplan för hur denna satsning kommer fortlöpa.
Förslag ges på att teknisk chef Jan Esping presenterar en tidsplan för gång- och
cykelvägssatsningen på nästa sammanträde för kommunstyrelsens samhällsutskott

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 130
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 § 104
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Motion av Gustav Olsson (M) om trafikmiljön vid korsningen
TingshusgatanNitsandsvägen

(

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
l. Korsningen vid Tingshusgatan-Vitsandsvägen ingår i kommunens uh·edning inför
gång- och cykelvägsatsningar i tätorten och kommer därmed att vara föremål för
översyn i samband med detta.
2. Motionen anses besvarad.
3. Teknisk ch ef Jan Esping presenterar en tidsplan för gång- och cykelvägssatsningen
vid nästa sammanträde med kommunstyrelsens samhällsutskott.

Beslutet skickas till
Gustav Olsson
Mikael Lövenholm
Johanna Lundkvist
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Motion

Torsby den 19 maj 2014

Säkra trafikmiljön vid korsningen
TingshusgatanNitsandsvägen
Korsningen vid TingshusgatanNitsandsvägen utgör idag en
säkerhetsrisk eftersom den är en av Torsby mest trafikerade med
bilar, bussar och andra fordon.
Korsningens övergångställen är placerade på ställen som gör det
svårt för t. ex. bilister att i tid möta fotgängare som ska korsa vägen.
Det ska även tilläggas att bara några hundra meter från
Vitsandsvägen finns Frykenskolan, vilket innebär att elever dagligen
rör sig via detta område. Vi bör naturligtvis se till att våra skolelever
på ett så säkert sätt som möjligt kan ta sig till och från skolan.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på:
Att

Gustav Olsson
Moderaterna
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Torsby Kommun ändrar trafikmiljön vid korsningen
TingshusgatanNitsandsvägen l syfte att förbättra
säkerheten för fotgängare och cyklister.
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§ 130 För kännedom Medborgarförslag området Bruksallen ut till Björkholmen
Dnr KST 2014/592

Sammanfattning av ärendet

(

Gunnel Björklund lämnar ett medborgaförslag som handlar om området Bruksallen ut
till Björkholmen.
Hon skriver:
"Gör en strandpromenad från Bruksallen till Kvarndammsbron och sedan en
fortsättning bort till Björkholmen. Placera ut bänkar o bord här och där. En mycket
trevlig och önskvärd sak för både oss Torsby-bor och turister som besöker vårt
samhälle.
En lugn och avkopplande promenad längs Röjdälven det vore underbart. Det vore en
rogivande miljö.
Området Björkholmen kunde bli ett bra bostadsområde. Hus med ex. vis två våningar,
uteplats och balkong som har utsikt mott Herrgården, Herrgårdsviken och Röjdälven.
Detta skulle säkert uppskattas av många. Det finns knappast något sådant naturskönt
område i Torsby.
Själva Herrgården med sin park och särskilt området mot Röjdälven är fantastiskt
varför inte ett promenadsh·åk runt området Herrgårdsbyggnaden!
Pensionärsbostäder eller för 55+?
Kan väl också utnyttjas till mindre sammankomster och liknande.
Ett kafe för både Tarsby-bor och turister som besöker Torsby. Det finns inte något kafe
med kvällsöppet.
Ett sommarkafe på Herrgården med servering mot Röjdälven och Björkholmen vore ett
naturskönt, lugnt och rogivande område- det tål att tänka på."

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Gunnel Björklund 2011-08-19 (KST 2014/592)

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsens plangrupp för beredning.

Beslutet skickas till

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-09-22

Kommunstyrelsen
Jon Wiggh

(
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§ 131 För kännedom- Svar på
medborgarförslag - Naturum i Torsby
(
Dnr KST 2013/57

Sammanfattning av ärendet

(

Kerstin Sandberg har skickat in ett medborgarförslag om Naturum i Torsby:
"För att möta den ökade efterfrågan på attraktiva naturupplevelser, höja
besöksnäringen, skapa fler arbetstillfällen och ge de personer som redan nu arbetar
med vandringar, fiske eller andra naturaktiviteter ett större kundunderlag föreslår jag
en etablering av ett naturum i kommunen ... "
Svar: I Sverige finns drygt 30 stycken naturum. De flesta drivna av N a turvårdsverket
Kosterhavet, Lapania och Höga kusten är några. Det finns även några kommunalt
drivna naturum. I Värmland finns ett naturum i Mariebergsskogen som drivs av
Karlstads kommun via ett kommunalt bolag.

(

(

Tanken är att man med regelbunden programverksamhet och utställning ska leda in
besökaren i naturen. Ett naturum ligger därför oftast i eller nära ett nahureservat eller
skyddsområde. Ett rätt skött och underhållet naturum är en egen besöksanledning
men det medför också kostnader då inga avgifter får tas ut av besökare.
Kraven på naturum från N aturvårdsverket är:
100 kvadratmeter utställningsyta
75% ~änst
150 öppetdagar
100 program/år
6 månaders öppet
20 000 besök/år. (Inget absolut krav men en riktlinje.)
Naturvårdsverket kan ge 300 000 kr/år i driftsbidrag, men det kan förändras över tid
på grund av ökande konkurrens om bidagsmedlen, enligt Naturvårdsverkets
handläggare. Inga bidrag utgår till investeringar från Nahuvårdsverket. Det finns inga
stora inkomstmöjligheter för ett naturum eftersom inträdet är gratis. Inkomster
kommer i så fall från verksamheter som souvenirshop, cafeförsäljning och guidningar.
Till kostnadsbilden hör eventuella investeringar som nybyggnation, utställning mm. I
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Karlstad har naturum ca 100 000 besökande inklusive cafebesökama. Man har för
närvarande kostnader på ca 2 miljoner och intäkter på l miljon.
Under kommunstyrelsens sammanträde diskuteras Torsby kommuns förutsättningar
och man kommer fram till att man i dagsläget inte har några ekonomiska resurser till
inrättande av naturum.
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag av Kerstin Sandberg angående Naturrum i Torsby
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 § 101
Kommunstyrelse 2014-09-08 § 126

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kerstin Sandberg
Annika Wredenberg
Johanna Lundkvist

(
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Medborgarförslag - Naturum i Torsby
För att möta den ökade efterfrågan på at1raktiva naturupplevelser, höja besölcsnäringen, skapa
fier arbetstillfållen och ge de personer som redan nu arbetar med vandringar, fiske eller andra
naturaktiviteter ett större kundunderlag föreslår jag en etablering av ett naturum i kommunen.
Natunun är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket och initiativ
till naturum kan tas av aktörer på lokal, regional eller central nivå.

"Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Här får du veta mer om de
djur, växter, geologi och kulturhistoria somformat området innan du ger dig vidare for all
upptäcka naturen. Förutom utställningar har många naturum också guidningar, temakvällar
och naturstigar. Du kan ock'Jå få tips om u(flyktsmål och vandringar"
Vidare sicriver Naturvårdsverket: "Huvudsaklig målgruppför naturwnverksamhet är den
breda allmänheten i alla åldrar utan speciellaforkunskaper" och när det gäller ekonomiskt
stöd kan man bl. a. läsa: "Naturvård'lverket kan bidra till att finansiera anläggning och drift

av statliga naturum ".
Naturum Värmland, i Karlstad, har varit framgångsrikt sen starten och skulle kunna vara en
bra samarbetspartner för oss, men det är av största vikt, anser jag, att en grupp intresserad e
personer knyts till det ev. förarbetet.
1 Tarsby-området tycks ett naturum ha alla förutsättningar att få en gynnsam utveckling med
etl stort antal naturreservat och skulle kunna bli en förträfflig kompletteringen, bl.a. till
Torsby Sportcenter, oavsett geografisk placering.

Det vore utmärkt om en förstudie kunde starta snart, eftersom vi inte är ensamma på aremm.
Naturvårdsverket ser nog till att det inte blir någon överetablering i landet. I dagarna är tvi't
nya naturum på gång (i Kosterhavets nationalpark och Lapania naturum vid StoraSjöfa!Jet)
Självklart hävs ett gediget förundersökningsarbete innan en ev. ansökan till Naturvårdsverket
kan ligga klar, men jag hoppas att detta inte ska ses som ett hinder.

Torsbyden 18januari2013
Med vänlig hälsning

--~~u~/0,(~
/Kerstin Sandberg/
/
tvfyrvägen 3
685 33 Torsby
Tel. 0560-128 55
e-post: kerstin.torsby@bredband.net
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(

§ 132 För kännedom- Svar på
medborgarförslag angående parkering vid
Altharvägen i Torsby
Dnr KST 2014/393

(

Sammanfattning av ärendet
Sune Larsson haT lämnat ett medborgaTförslag som lyder:
"Föreslår att paTkering förbjuds på bägge sidor Altharvagen, Korsningen Nya
Torgatan-Prostgårdsallekorset Detta innan något förfärligt händer. Det paTkeras hur
som helst. Och vi som bor i detta område har svårt att ta oss ut och in på våra hyrda
parkeringsplatser på ett trafiksäkert sätt. Kommun och polis tycks inte bry sej, kanske
för de inte ser olägenheten som vi upplever. Har tidigare lämnat medborgarförslag om
parkering-Vaktbolag men Torsby Kommun hade inte rätten att anlita sådant,
egendomligt,? i Sunne Kommun är det fixat."

(

Svar: Torsby kommun har en lokal trafikföreskrift om stannade och parkering, på
Altharvägens norra sida mellan skeppargatan och Nya Torggatan, därutöver
begränsas parkeringsmöjligheterna på Altharvägen av parkeringsförbud i anslutning
till infarter och gatukorsningar. Problemet som består av att enskilda bilister
nonchalerar paTkeringsförbudet, är känt och kommunen kommer att gå ut med
ytterligare information.
Under sammanträdet för kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-08-18 diskuterades
frågan om parkeringsvakt. Idag är det Polisens uppgift att se till så att
parkeringsreglerna efterföljs. Det är dock möjligt för kommunen att upphandla tjänst
en från ett vaktbolag, vilket är en fråga som ska uh·edas ytterligare.
Svaret på medborgarförslaget är kommunicerat med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 131
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-08-18 § 105
MedborgaTförslag från Sture Larsson angående parkering vid Altharvägen i Torsby
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Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sune Larsson
Tekniska avdelningen
Johanna Lundkvist

(
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Medborgaförslag.
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Föreslår att parkering förbjuds på bägge sidor Altharvage n, Korsningen Nya TorgatanProstgårdsallekorset. Detta innan nägot förfårligt händer. Det parkeras hur som helst
Och vi som bor i detta område har svårt att ta oss ut och in på våra hyrda parkeringsPlatser på ett trafiksäkert sätt. Kommun och polis tycks inte bry sej, kanske för de inte
Ser olägenheten som vi upplever. Har tidigare lämnat medborgarförslag om parkeringVaktbolag men Torsby Kommun hade inte rätten att anlita sådant, egendomligt,? i Sunne
Kommun är det fixat.

Med vänlig hälsning. Sune Larsson
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(

§ 133 Svar på revisionsrapport om effektiv
administration
Dnr KST 2014/462

Sammanfattning av ärendet
(

(

(

Bakgrund:
Revisorerna i Torsby kommun har uppdragit till Deloitte att granska om
kommunstyrelsen bedriver arbetet med att effektivisera den cenh·ala administrationen
på ett ändamålsenligt sätt.
"För att besvara ovanstående övergripande revisionsfråga har en granskning av
bemanningsutveckling, kostnader för administrationen, (genomförd
benchmarkingjämförelser inom kommunen och mellan kommuner) samt egna
vidtagna åtgärder i effektiviseringssyfte granskats. Intervjuer har genomförts med
berörd personal och aktuell dokumentation har shtderats.
Efter genomförd granskning anser vi att svaret på revisionsfrågan, om
kommunstyrelsen bedriver arbetet med att effektivisera den cenh·ala administrationen
inte är h elt tillfredsställande. Det finns möjlighet till att ge tydligare styrsignaler genom
att uppsätta konkreta mål eller ge uppdrag och därmed uppnå en bättre styrning av
effektiviseringsarbetet".
Följande sammanfattande synpunkter och rekommendationer lämnas i rapporten:
• Se över administrationen i kommunens hela organisation. Detta i syfte att få en
genomlysning och därmed kunna utarbeta genomtänkta effektiviseringsåtgärder.
• Överväg alternativet att centralisera hela kommunens adminish·ation, även
nämndernas.
• Höj kompetensnivån och lägg ansvaret för m er kvalificerade arbetsuppgifter p å
kansliet. Därmed kan högre ~änstemän avlastas och större utrymme skapas för
strategiarbete som långsiktigt gynnar kommunen.
• Upprätta en kommunövergripande strategi för rekrytering tillsammans med en
bemannings plan.
Svar:
Se över administrationen osv: År 2010 genomfördes en organisationsöversyn av
förvaltningarna utifrån de förändringar som skedde då kommunen minskade på
antalet nämnder. Översynen medförde att vissa uppgifter samordnades och att
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strukturen ändrades för vissa ~änster inom främst kansliavdelningen på
kommunstyrelsen. Efter det har mindre översyner skett när personal slutat eller gått i
pension.

(

(

Någon totalöversyn av all administration i kommunen finns inte planerad i dagsläget
men för närvarande pågår det en översyn av den politiska organisationen som kan
generera förändringar i ~änstemannaorganisationen. I och med detta avvaktar vi med
en översyn av all administration.
Överväg alternativet att centralisera hela kommunens administration: Om en
översyn av administrationen i kommunen görs kommer även alternativet om
centralisering att beaktas.
Höj kompetensnivån: Revisorerna uttalar sig om kompetensnivån efter att ha pratat
med en medarbetare och endast fått utbildningsnivå på övriga medarbetare.
Kompetens är inte enbart den formella kompetensen utan består av ett antal
komponenter. Kompetens som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som kansliet
ansvarar för idag finns i organisationen. Om det finns önskemål att kansliet ska utföra
andra arbetsuppgifter så borde de tydligt framföras till avdelningen. När eventuella
förändringar görs ställs kompetenskrav upp mot de uppgifter som ska utföras. För att
få utrymme till mer kvalificerade uppgifter på kansliet behöver man se över
nuvarande arbetsfördelning som i en del fall kan utföras av annan del i organisationen.

Upprätta en kommunövergripande strategi: Kommunen kommer att upprätta en
rekryteringspolicy. Ansvaret för bemanningsplaner har va1je verksamhet då det ligger
inom respektive chefs budget- och verksamhetsansvaL

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 132
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19 § 107
Revisionsrapport om effektiv administration

Kommunfullmäktiges beslut
Svaret på revisionsrapporten läggs till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Anders Björck
Ann-Margreth Edberg
Johanna Lundkvist
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2014-05-15

cnr. t:.fl.. f:!.(. t. ~f./:l.r:..
Till kommunstyrelsen
För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport

På vårt uppdrag har Deloitte AB genomföti en granskning av effektiv administration.
Följande sammanfattande synpunkter och rekommendationer lämnas i rappmien:
../ Se över administrationen i kommunens hela organisation. Detta i syfte att få en genomlysning och därmed kunna utarbeta genomtänkta effektiviseringsåtgärder
../ Överväg alternativet att centralisera hela kommunens administration, även nämndernas
../ Höj kompetensnivån och lägg ansvaret för mer kvalificerade arbetsuppgifter på
kansliet. Därmed kan högre tjänstemän avlastas och större utlymme skapas för stJ·ategiarbete som långsiktigt gynnar kommunen
../ Upprätta en kommunövergripande stJ·ategi för rekrytering tillsammans med en bemanningsplan.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.
Vi önskar kommunstyrelsens svar på vår revisionsrapport senast den 15 september 2014.
För revisorema i Torsby kommun

rJ~fJ~
~~Mattsson
Bilaga: Revisionsrapport

(J
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§ 134 Motion- Ändra Torsby kommuns regler
(

för minnesgåvor till förtroendevalda och
anställda
Dnr KST 2014/344

(

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) lämnar en motion som lyder:
Idag ser reglerna för minnesgåvor till förh'oendevalda och anställda ut enligt bifogat
dokument.* Detta system bör ersättas med något nytt. Förslaget är att
kommunanställda med minst 40 % anställningsgrad får en minnesgåva när de varit
anställda i 25 år, oavsett om de jobbar kvar inom kommunen eller bestämmer sig för
att sluta. Därmed förenklar vi administrationen och skapar ett rättvisare system. Till
detta bör även minnesgåvorna för förtroendevalda slopas. Det borde räcka med att ha
fått förh'oendet av väljarna att vara just förtroendevald. skattebetalarnas pengar ska
användas väl och läggas på kommunens kärnverksamhet snarare än att göda
politikerna.

(

(

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
l. Att kommunanställda med minst 40 % anställningsgrad erhåller en minnesgåva
endast efter att de varit anställda i 25 år och att minnesgåvan ges i samband med
denna gräns, och inte när personen i fråga lämnar sin ~änst. Detta ersätter därmed
dagens system.
2. Att minnesgåvor till förh'oendevalda tas bort.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Johanna Lundkvist
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Ändra Torsby Kommuns regler för
minnesgåvor till förtroendevalda och
anställda
Idag ser reglerna för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda
ut enligt bifogat dokument.*
Detta system bör ersättas med något nytt. Förslaget är att
kommunanställda med minst 40 % anställningsgrad får en
minnesgåva när de varit anställda i 25 år, oavsett om de jobbar kvar
inom kommunen eller bestämmer sig för att sluta. Därmed förenklar
vi administrationen och skapar ett rättvisare system.
Till detta bör även minnesgåvorna för förtroendevalda slopas. Det
borde räcka med att ha fått förtroendet av väljarna att vara just
förtroendevald. skattebetalarnas pengar ska användas väl och
läggas på kommunens kärnverksamhet snarare än att göda
politikerna.
Med anledning ay ovanstående yrkar jag:
1. Att kommunanställda med minst 40 % anställningsgrad
erhåller en minnesgåva endast efter att de varit anställda i 25
år och att minnesgåvan ges i samband med denna gräns, och
inte när personen i fråga lämnar sin tjänst.
Detta ersätter därmed dagens system ..
2. Att minnesgåvor till förtroendevalda tas bort.

Moderaterna i Torsby
torsby@moderat.se
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