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§ 181 Utdelning av Torsby kommuns
kulturstipendium 2014
Dnr KST 2014/788

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun delar ut ett kulturstipendium varje år. Stipendiet kan tilldelas enskild,
grupp eller organisation som utfört någon form av insats på kulturens område.
Kandidaten skall vara bosatt i eller ha annan anknytning till Torsby kommun.
Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december
2014.
Två förslag på kulturprisstipendiater har inkommit och kommunstyrelsen föreslår
Björn Vilson, Bovilgården till årets kulturstipendium.
Motivering:
Tack vare Björn Viisons glödande och outtröttliga engagemang har Bovilgården, Bo
Viisons unika hem och atelje, omvandlats till ett öppet museum och en mötesplats. Här
får besökare möjlighet att stifta bekantskap med och fascineras av Bo Viisons
livsgärning i form av bl. a. illustrationer, serieteckningar i original och heminredning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Annika Wredenberg 2014-11-25
Kommunstyrelsen 2014-12-01 § 185

Kommunfullmäktiges beslut
Kulturchef Annika Wredenberg delade ut stipendium och blommor till Bo Vilson.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 182 Utdelning av ungdomskulturstipendium
ur Christine Rebanes minnesfond
Dnr KST 2014/788

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Christine Rebanes minnesfond bildades 1987. Stiftelsens ändamål är att
genom ett stipendium uppmuntra ungdom i Torsby för insatser inom kulturens
område.
Till2014 års stipendiat har styrelsen för stiftelsen utsett Martin Svedlund.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-12-01 § 184

Kommunfullmäktiges beslut
Kulturchef Annika Wredenberg delade ut blommor och stipendium till Martin
Svedlund.

Justerarens signatur

r

Utdragsbestyrkande
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§ 183 Utdelning av "Premie för goda initiativ
inom utveckling och nyskapande i Torsby
kommun"
Dnr KST 2014/747

Sammanfattning av ärendet
Iden till att dela ut en premie för utveckling och nyskapande kom våren 2003 från
fullmäktiges presidium och beslutades av fullmäktige i november samma år. Förslaget
innebär att uppmärksamma utvecklingsarbete och goda initiativ i Torsby kommun.
Allmänhet och andra intresserade kan lämna in förslag på den person, organisation
eller företag som de tycker skall tilldelas premien. Fem förslag har kommit in, presidiet
har valt och utdelnings sker för tionde gången vid dagens sammanträde.

2014 års premie går till personalkooperativet förskolan SmåfOlk i Rådom med
motiveringen:
"Torsby kommun har som mål att stötta företagande och entreprenörskap därför anser
vi att det är särskilt roligt att vi fått vår första personalkooperativa förskola.
Det är glädjande att se med vilken entusiasm och arbetsglädje som "samarbetama" vid
förskolan Småfolk i Rådomtagit sig an uppgiften. Vi hoppas att deras initiativ ska
inspirera fler kommuninvånare att starta personalkooperativ."

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden överlämnar check, diplom och blommor tillsammans med symbolen
"hjärnfrö med grodd" till Jenny Sljernqvist, Anna Marklars och Maria Gripö från
personalkooperativet Förskolan Småfolk.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 184 Uppmärksammande av "Arets kooperativ
i Sverige"
Dnr KST 2014/957

Sammanfattning av ärendet
Utmärkelsen" Årets kooperativ i Sverige" har tilldelats Nordvärmlands Livs
ekonomiska förening i Ambjörby och det vill kommunstyrelsen uppmärksamma.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) delade ut blommor och en
premie för utmärkelsen "Årets kooperativ i Sverige".

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 185 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Ärenden som utgår:
l. Bilorgansation
2. Fastighetsförsäljning Strandberget 1:14
Ärenden som tillkommer:
3. Val av ledamöter till Fritid i Nordvärmland
4. Val av nämndemän till Värmlands tingsrätt
5. Val av revisorer
6. Motion
7. Medborgarförslag
Ärende 45 på kallelsen beslutas efter punkten om utbetalning av partistöd.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäl<tige godkänner ändringarna i föredragningslistan.

Utdragsbestyrkande
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§ 186 Arvode till vice ordförande i
kommunstyrelsen
Dnr KST 2014/781

Sammanfattning av ärendet
Biträdande korrununchef/HR-chef Anders Björck fick i uppdrag av kornmunstyrelsen
(KS) den 3 november att komplettera förslag till arvode för kornmunens politiker för år
2015.
Under den gångna mandatperioden har vice ordförande i KS haft ett fast månadsarvode motsvarande 40 % av kommunalrådsarvodet I och med den nya
mandatperioden ska arvodet avseende denna funktion omprövas då omfånget på
uppdraget kornmer att förändras.
Förslaget är att det fastställs ett nytt fast månadsarvode som uppgår till20 % av
kommunalrådsarvodet, d.v.s. 9 600 kronor per månad. Kommunstyrelsens ordförande
ska tillsammans med vice ordförande i kornmunstyrelsen träffa en överenskommelse
om vilka uppgifter som ska inkluderas i det fasta arvodet. Om det visar sig att antalet
uppdrag och omfånget på dessa blir mer omfattande ska en revidering av det fasta
arvodet ske.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsu tskatt 2014-11-11 § 166
Kornmunstyrelsen 2014-12-01 § 189

Jäv
Alf Larsson (C) deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut
l. Vice ordförande i kornmunstyrelsen får ett fast månadsarvode, vilket uppgår till20
% av kommunalrådsarvodet d.v.s.9 600 kronor per månad.
2. Kommunstyrelsens ordförande ska träffa en överenskommelse med vice ordförande
i kornmunstyrelsen om vilka uppgifter som ska inkluderas i det fasta arvodet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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3. Det fasta arvodet gäller från den dag då kommunfullmäktige genomförde val till
kommunstyrelsen (2014-10-27).

Beslutet skickas till
Politiska partierna
AlfLarsson
Lars-Erik Mattsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 187 Utbetalning av lokalt partistöd 2015
Dnr KST 2014/829

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-06-23, § 92, nya regler om lokalt partistöd. Reglerna
föranleddes av förändringar i kommunallagen från 1 februari 2014.
Reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018, d.v.s. från och med
verksamhetsåret 2015. Det krävs årliga beslut av fullmäktige innan utbetalning kan
ske.
Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. För 2015 uppgår grundstödet
till16 257 kr per parti som är representerat i kommunfullmäktige. Mandatstödet
uppgår tillll 013 kr per mandat i kommunfullmäktige. Utbetalning av partistödet kan
enbart ske till ett politiskt parti som är en juridisk person och som har en lokal
partiförening. Det betyder att betalningsmottagaren inte får vara en privatperson eller
en regional eller nationell partiorganisation.
De partier som mottar lokalt partistöd för 2015 ska senast 30 juni 2016 redovisa för
kommunfullmäktige hur det lokala partistödet använts i det lokala demokratiarbetet

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 § 175
Kommunstyrelsen 2014-12-01 § 181

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utbetalning av lokaltpartistöd 2015 fastställs enligt nedan:
Socialdemokraterna, 14 mandat, 170 439 kr
Moderaterna, sex mandat, 82 335 kr
Centerpartiet, fyra mandat, 60 309 kr
Sverigedemokraterna, tre mandat, 49 296 kr
Vänsterpartiet, två mandat, 38 283 kr

Utdragsbestyrkande
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Folkpartiet, ett mandat, 27 270 kr
Miljöpartiet, ett mandat, 27 270 kr
2. Partierna ska lämna in uppgifter om mottagare av det lokala partistödet till
ekonomiavdelningen.
3. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram en blankett för enklare
redovisning av partistödet.

Beslutet skickas till
De politiska partierna
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 188 Planprogram för Herrgårdsdammen
Dnr KST 2014/555

Sammanfattning av ärendet
I augusti 2013 tog kommunstyrelsens samhällsutskott beslut om att ett planprogram
för området omkring Herrgårdsdammen skulle arbetas fram. Ett program upprättas i
ett tidigt skede av planeringsprocessen för att ge riktlinjer för kommande detaljplanering och på en övergripande nivå slå fast områdets markanvändning.
Under sommaren 2014 har ett förslag till program varit föremål för samråd där alla
haft möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Vid samrådstidens slut hade 20
skriftliga yttranden kommit in till kommunen.
Allmänhet och företagare har visat stort inh·esse för programarbetet. Vid
kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-01 tillsattes en arbetsgrupp med politiker
och ljänstemän att arbeta vidare med projektet. En samrådsredogörelse där alla
yttranden besvaras har nu arbetats fram. Vidare har ett bearbetat förslag till program
upprättats. Dessa kan nu överlämnas till arbetsgrupp och kommunstyrelse för fortsatt
handläggning.

Tidigare beslut
Beslut 2013-08-19, i kommunstyrelsens samhällsutskott om att upprätta planprogram.
Ordförandebeslut 2014-06-03 för miljö-, bygg- och räddningsnämnden om att
godkänna programförslaget för samråd samt att godkänna behovsbedömning.
Beslut 2014-12-01, i kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp att arbeta vidare med
projektet.

Handlingar i ärendet
Samrådsredogörelse 2014-12-03
Förslag till program 2014-12-03
Kommunstyrelsen 2014-12-15 § 201

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
l. Samrådsredogörelsen för planprogram 2014-12-03 Herrgårdsdammen godkänns
2. Program för Herrgårdsdammen 2014-12-03 godkänns
3.Planprogrammetgodkänns

Beslutet skickas till
Miljö- och bygg
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 189 Avgifter för betygskopior 2015
Dnr KST 2014/871

Sammanfattning av ärendet
På skolorna finns kopior av betyg. Ett begrepp som används i samband med
betygshantering är bestyrkt kopia och med detta menas att skolan intygar att kopian
överensstämmer med kopian som förvaras på skolan.
Saknas det kopia av äldre betyg måste skolan göra ett utdrag ur betygskatalogen och
där är det en avskrift.
En kopia som inte är vidimerad är att jämställa med kommunens övriga hantering av
allmänna handlingar.
Kommunfullmäktige fastställer kopieringstaxan varje år.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-13 § 94
Kommunstyrelsen 2014-12-01 § 180

Kommunfullmäktiges beslut
Följande avgifter för betygskopior för 2015 fastställs:
l. Bestyrkt kopia 100 kr.
2. Utdrag ur betygshandling 200 kr.
3. Kopia av betyg upp till10 kopior ingen avgift, därutöver 2 kr per kopia.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 190 Taxor plan- och bygglagens områden
2015
Dnr KST 2014/284

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Bygglovsavgifter (m.fl. avgifter inom plan- och bygglagens område),
bygger på den av Sveriges Kommuner och Landsting upp rättade "Plan- och
bygglovtaxa 2011". Denna taxa är uppbyggd av formler med en justeringsfaktor "N"
som för närvarande är 0,8 samt med ett index som är en 1000-del av för varje år
gällande prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet för 2015 är ännu inte känt varför en ändring från och med l januari
2015 inte kan anges förrän ett aktuellt belopp blir officiellt. Prisbasbeloppet (2014 är det
44 400 kronor) styr också den taxa för ritningskopiering som antagits av fullmäktige.
Detaljbudget för 2015 förutsätter en höjning av index från 0,8 till 0,9. Övriga ändringar
av taxan redovisas med automatik när prisbasbeloppet är känt.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 att godkänna taxekonstruktionen för
kopiering, scanning och utskrifter att gälla från och med 2014-01-01 samt godkände
timtaxor för byggnadsinspektörer och planerare till1 000 kronor samt administratör
(förvaltningssekreterare) till 750 kronor.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-27 § 47
Kommunstyrelsen 2014-12-01 § 182

Kommunfullmäktiges beslut
l. Faktorn 0,8 i bygglovstaxan höjs från och med 2015-01-01 till 0,9.
2. Övriga taxor inom plan- och bygglagens område lämnas, förutom påverkan av
ändrat prisbasbelopp, oförändrade 2015.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Miljö- och bygg
Ekonorrliavdehringen
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 191 Kopieringstaxa vid planläggning
Dnr KST 2014/886

Sammanfattning av ärendet
Den till korrununfulhnäktige lämnade prislistan för scanning och kopiering i samband
med planuppdrag m.m. behöver justeras avseende kopiering av färgkopior i A2format.
Bakgrund: I prislistan har av misstag priset för kopior A2 svartvita och kopior i färg
blivit lika. Färgkopior är dyrare och ett högre pris bör sättas.
Prislistan ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg-och räddningsnämnden 2014-05-22 § 108
Kommunstyrelsen 2014-12-111183

Kommunfullmäktiges beslut
Kopieringstaxa vid planläggning enligt bilaga godkänns.

Beslutet skickas till
Miljö- och bygg
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Prislista ritningskopiering/scanning -utskrift

Pris inkl moms

Pris kr beräknat
Tillägg arkiv·

på
prisbasbelopp

Ritningskopiering svart/vitt

beständigt

89,8
44,9

o
o

74,6
74,6

o
o

48,8
26,6

o
o

49,7
49,7

o
o

31,1
15,5

o
o

29,9
29,9

o
o

4,9
3,0

o
o

15,0
15,0

o

2,0
1,5

o

8,0
8,0

o
o

o

74,6
74,6

o

AO följande fler än 1

259,3
209,6

Al första
Al följande fler 'än 1

129,6
104,8

o

49,7
49,7

o

29,9
29,9

o

15,0
15,0
0,0
8,0
8,0
8,0

o
o

AO första
AOföljande
Al första
Al följande
A2 första
A2 följande
A3 första
A3 följande> 20
M första
A4 följande> 20

o

o

Ritningskopiering färg
AO första

A2 första

rättelse

A2 följande fler än 1

rättelse

A3 första
A3 följande fler än 1
M första
A4 följande 2-20
A4 följande> 20

o

o
o

75,5
40,0

o

13,0
7,0

o
o

10,0
4,0
2,5

o
o
o

Övrigt
Porto enligt självkostnad f n

<50gram
50-100 gram
100-250 gram
250-500 gram

Taxan uppräknas med prisbasbeloppet per 1 januari
vid nytt år
Det s. k. prisbasbeloppet som genom statistiska
centralbyrån ändras inför varje nytt är:

Torsby kommun 2014-01-02

Aktuellt 2014

44 400
Reviderad 2014-05-22

·'

o
o

o

o

o
o
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§ 192 Detaljbudget 2015
Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns budget för år 2015 innebär ett resultat på 13 900 tkr enligt beslut i
kommunfullmäktige den 22 september 2014.
Uppdatering av intäkter har gjorts enligt prognos från SKL. Denna visar en minskning
av intäktssidan på 3,7 mkr, som enligt föreslaget beslut tas från avsatta medel för
verksamhetsförändringar. Ett resultat på 13 900 tkr motsvarar 2% av skatter och
bidrag. Verksamhetens nettokostnad ökar enligt budget med 1,6% jämfört med budget
2014. Skatte- och bidragsintäkterna ökar i samma jämförelseperiod med 2,6 %.
Reinvesteringarna uppgår enligt plan till31,6 mkr vilket är i likhet med de beräknade
avskrivningarna för 2014.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-17 § 177
Rapport om detaljbudget 2015 för Torsby kommun
Kommunstyrelsen 2014-12-01 § 177 dnr 2014/241

Yrkande
Gustav Olsson (M) samt Per-Olov Olsen (SD) yrkar på att ytterligare 2 miljoner tillförs
barn- och utbildningsnämndens budget. I övrigt bifall till budgetförslaget.

Beslutsgång
Begäran om votering på punkterna:
"skolutredning inväntas innan beslut tas om det äskande på 5 mkr som barn och
utbildningsnämnden har. En avstämning ska göras i samband med
delårsuppföljning per den 30 april2015"
"resultatbudget/plan för 2015 lämnas enligt ovanstående förslag".

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till budget i sin helhet.
Nej-röster för bifall till Gustav Olsson (M) och Per-Olov Olsens (SD) yrkande.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Ja-röster (20) lämnas av:
Ann-Katrin Järåsen (S), Peter Jonsson (S), Eva-Lena Gustavsson (S), Åke Gustavsson
(S), Annlouise Broden (S), Mikael Bredesen (S), Yvonne Broberg (S) Jörgen Nilsson (S),
Ingela Johansson (S), Lars-Håkan Karlsson (S), Eva Nordvall (S), Gunde Haglund (S),
Birgit Dahlgren (S), Peo Broden (S), Alf Larsson( C), Anna Nyström (C), Inga-Britt
Keck-Karlsson(C), Sven Täppers (C), Inger Laren (Fp) samt Birgitta Karstensson (Mp).

Nej röster (10) lämnas av:
Gustav Olsson (M), Lillemor Wass-Ronge (M), Mikael Persson (M), Hans Forsbäck (M),
Ingemar Hansson (M), Daniel Brosius (M), Håkan Höglund (SD), Per-Olov Olsen (SD),
Bengt Berg (V) samt Siv Martinsson (V).

Kommunfullmäktiges beslut
l.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

För budget/plan 2015-2017 överförs delar av budget enligt ovan från barn- och
utbildningsnämnden med 15 608 tkr per år och från socialnämnden med 6 962 tkr
per år till kost- och städavdelningen.
Administrationen av kommunens fakturahantering kommer från och med år 2015
finansieras genom ramjustering mellan kommunens förvaltningar och
kommunstyrelsen på l mkr enligt förslag.
Kapitalkostnadsram minskas för nämnder och förvaltningar enligt föreslagen
tabell för att anpassas till kommunfullmäktiges beslut 2014-09-22 om sänkt
internränta från 4,2 % till3,2 % enligt SKL:s rekommendation.
PO-pålägget för år 2015 höjs med 1,5 % och blir 40,5 %.
Befolkningsprognos beslutas oförändrad.
Intäktsuppdatering görs utifrån senaste prognos från SKL, vilket innebär en
minskad intäktsbudget med 3,7 mkr. Detta tas från budget för verksamhetsförändring.
Medel att finansiera hanteringen av kvinnojourens ärende ombudgeteras från
medfinansieringskonto under kommunchefen till socialnämnden med 100 tkr per
år från och med 2015.
Omfördelning av budget görs med 300 tkr för hanteringen av hemsändningsbidraget från socialnämnden tilllandsbygdsrådgivare under kommunchefen från
och med 2015. Uppdraget innefattar all administration samt att en bedömning görs

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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utifrån det regelverk som finns.
9. skolutredning inväntas innan beslut tas om det äskande på 5 mkr som barn- och
utbildningsnämnden har. En avstämning ska göras i samband med delårsuppföljning per 30 april2015.
10. Vi vill avvakta socialstyrelsen konkreta riktlinjer när det gäller bemanningen i
särskilt boende. En avstämning ska göras i samband med delårsuppföljning per
den 30 april2015.
11. Resultatbudget/plan för 2015 lämnas enligt ovanstående förslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom och beslut.
RESULlATBUDGET/PLAN

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg och
räddningsnämnd
Valnämnden
överförmyndarnämnden
Summa driftnetto
Avskrivningar
Pensionsutbetalningar
Kapitalkostnader

Budget 2015
antagen KF

Justeringar
KS förslag
till KF

Justeringar
KS förslag
till KF

Budget 2015
Ink l.
föreslagna

2014-09-22

2014-11-03

2014-11-17

justeringar

-1 500

o

-135 500
-234 000
-287 000

-16 390
15 900
7120

-200

-19 500
-50

100

o

-19 400
-50

o

-672 320

3 700

-34 000
-22 000
54 270
-2 950

3 700

-677 000

-1 800
-1 700

471 000
197 700
24 600
10 100
2 000
-14 500

-1500

o
o

-679 050

6 730

-34
-22
61
-6

000
000
000
650

472 800
199 400
24 600
10 300
2 000
-14 500

INTÄKTER
FORANDRING EGET
KAPITAL

694 600
13 900

o

2,0%

Justerarens signatur
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-152 090
-218 100
-279 680

-1 500

-6 730

skatteintäkter
Generella stb och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-680 700

200

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verksamhetsförändrin~ar

VERKSAMHETSNETTO

-1 500

-200

-3 700

690 900

o

13 900
2,0 %
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Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193 Avsägelse av uppdrag
Dnr KST 2014/875

Sammanfattning av ärendet
Arne Karlstam (SD) lämnar en skrivelse som lyder:
"Härmed avsäger ja mig ALLA uppdrag för Sverigedemokraterna."

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Arne Karlstam daterad 2014-11-21 Dnr KST 2014/875.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Arne Karlstam entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Torsby kommun begär en ny sammanräkning från Länsstyrelsen.

Beslutet skickas till
Arne Karlstam
Länsstyrelsen i Värmland
Lars-Erik Mattsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 194 Fryksdalens samordningsförbund 2013fråga om ansvarsfri het
Dnr KST 2014/245

Sammanfattning av ärendet
Fryksdalens Samordningsförbund har bildats i enlighet med lagen (2003:1210) om
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Samverkande parter har under
2013 varit Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland, Kils
kommun, Sunne kommun och Torsby kommun.
Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för årsbokslutet 2013 och tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2013 för Fryksdalens Samordningsförbund

Kommunfullmäktiges beslut
l. Styrelsen för Fryksdalens Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet.
2. Årsredovisningen 2013 för Fryksdalens Samordningsförbund godkänns.

Beslutet skickas till
Fryksdalens Samordningsförbund
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur
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§ 195 Arsredovisning Hjälpmedelsnämnden
2013
Dnr KST 2014/276

Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedelsnämnden i Värmland har lämnat en årsredovisning för år 2013. Utfallet
uppgick till91115 tkr, vilket resulterade i 433 tkr mer än den beräknade kostnaden.
Beräknat på fördelningen landstinget 79 % och kommunerna 21 % skulle
kommunernas del av underskottet motsvara 76 tkr. Underskottet föreslås vara
oreglerat gentemot kommunerna 2013 och tas i beaktande i samband med 2014.
Från nämndens tillkomst har det inte skett någon reglering vid något års redovisning.
Underskottet gällande kommundelen (21 %) är mellan år 2004-2013 totalt 425 tkr.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2013 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen 2013 för Hjälpmedelsnämnden i Värmland godkänns.

Beslutet skickas till
Hjälpmedelsnämnden i Värmland
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur
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§ 196 Svar på interpellation om Samhall och
framtiden i Syssiebäck
Dnr KST 2014/858

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet genom Bengt Berg och Siv Martinsson lämnar en interpellation som
lyder:
"Det är många människor som arbetar och berörs om Samhall upphör med
produktionen och arbetena där upphör. Hur är dialogen mellan kommunledningen
och Samhall? Vilka initiativ har tagits och vilka åtgärder planeras från kommunens
sida? Det vore bra med en ordentlig genomlysning av problematiken."
Ann-Katrin Järåsens svar på interpellationen:
"Styrelsen för Samhall AB beslutade under våren att lägga ner sin tillverkning av
träprodukter i Syssiebäck Bolagets imiktning är genomgående att gå över från
tillverkningsindush·i till service- och tjänsteproduktion. Verksamhetsförändringen
innebär att Samhall behöver ta fram nya sysselsättningar för de ca 80 personer som
arbetat där.
Sedan varslet lades i Syssiebäck har undertecknad och tjänstemännen i Torsby
kommun haft regelbundna möten och telefonkontakter med ledningen för distriktet.
De anställda vid Samhall AB behåller sin lön även när verksamheten upphör men
kommunen har sett det som angeläget att på alla sätt medverka till att hitta lämpliga
ersättningsarbeten i området.
Exempel på aktiviteter är att näringslivsavdelningen och TUAB har anordnat
frukostmöte där företagen i Klarälvdalen inbjöds till Klarälvdalens folkhögskola för en
information kring vilka tjänster Samhall AB kan erbjuda.

Kommunen har även startat upp ett försöksprojekt kring leasingbilshanteringen där
Samhall AB är en motpart och denna verksamhet räknar man med ska ge åtta
arbetstillfällen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Det finns även diskussioner kring städprojekt inom kommunal verksamhet men där
finns än så länge inga konkreta planer."

Handlingar i ärendet
Interpellation av Vänsterpartiet daterad 2014-11-17
Svar på interpellation daterad 2014-12-12 dnr KST 2014/858

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
BengtBerg
Siv Martinsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197 Svar på motion om nya riktlinjer för vår
upphandling av livsmedel från Miljöpartiet De
Gröna
Dnr KST 2014/496

Sammanfattning av ärendet
I en motion till kommunfullmäktigeföreslår Karl-Erik Keck (MP) följande:
"Vi vill öka andelen ekologiska livsmedel genom att nya riktlinjer för vår upphandling
utarbetas och antas i fullmäktige.
Genom att ställa miljö-sociala- och djurrättsliga krav och genom att dela upp
upphandlingen i mindre poster kan vi också bidra till att öka upphandlingen av lokalt
producerade varor och tjänster. Detta ger, förutom miljövinster, även jobb och ökade
skatteintäkter. När sedan de nya EU upphandlingsreglerna införs i Sverige lär det bli
ännu lättare att få gehör för detta.
Bakgrund: Sista tidens skrämmande debatt i media om bekämpningsrester i frukt och
grönt (herbicider, pesticider, stråförkortningsmedel m.m.), antibiotikarester i
importerat kött, salmonella, hormonstörandeämnen, resistenta bakterier, dålig
djurhållning, oacceptabla arbetsförhållanden aktualiserar nya riktlinjer för vår
upphandling. m.m.
Giftfri mat till våra barn, ungdomar och äldre är en självklarhet och kan påverkas
kraftfullt av vår upphandling. Trots att de nya ED-reglerna väntas vara antagna i
Sverige först 2016 så bör detta viktiga arbete påbörjas snarast, enligt vår mening."

Svar på motionen
Tre önskemål finns att redovisa fakta kring:
l. Ökning av inköp av ekologiska livsmedel
2. Dela upp upphandlingar i mindre poster
3. Ställa miljö-, sociala- och djurrättsliga krav.
l. Ekologiska livsmedel: Finns redan idag i befintliga upphandlade ramavtal. Andelen

påverkas av tillgång, ekonomi, kunskap, möjlighet till uppföljning samt politiska

Justerarens signatur
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direktiv.
Kommunens kostavdelning har i sitt vision- och målarbete föreslagit att andelen
ekologiska produkter ska ökas. År 2013 blev utfallet 7,6 %. Målet för 2014 och 2015 är
12 respektive 15 %. För dagen är andelen cirka 15 %.
2. Uppdelning mindre poster: Görs redan idag där så anses att det är relevant. Som
exempel kan nämnas snöröjningsijänster, möbler, hygienartiklar, transportijänster m.fl.
Vad gäller specifikt livsmedel så har Torsby och Sunne historiskt sett i sina
gemensamma livsmedelupphandlingar delat upp upphandlingen i separata mindre
upphandlingar för att gynna det lokala näringslivet samt små och medelstora företag.
Som exempel kan nämnas upphandlingar av potatis, ägg, dricka, glass, bröd,
charkprodukter allt efter förekomsten av leverantörer och visat intresse. Tyvärr så har
en del företag under åren lagts ner.
Den senaste livsmedelupphandlingen var uppdelad enligt nedan:
l. Koloniala produkter
2. Färskt kött & chark
3. Färskt bröd
4. Djupfryst
5. Färsk potatis
6. Färsk frukt & grönsaker
7. Färsk fisk
8. Färskt mejerisortiment Det var vad som bedömdes var möjligt m ed befintliga
resurser.
3. Nya ED-regler: I bö1jan av året röstade EU:s ministerråd och Europaparlamentet om
nytt direktiv som ska möjliggöra för offentliga aktörer i medlemsländerna att i sin
upphandlingsprocess mycket tydligare än idag få lov att definiera miljö-, sociala-, och
djurrättsliga krav. Genornförandeutredningen, som arbetar med implementeringen av
direktiven i svensk lag, har presenterat ett delbetänkande har varit ute på remiss och
slutbetänkandet presenteras i oktober i år. ED-direktivet om offentlig upphandling ska
vara infört i svensk lagstiftning senast 18 maj 2016.
I fackpressen råder det delade meningar om hur stora förändringarna kommer att bli.
Några raka tydliga och enkla besked är inte räkna med. Såframtiden får utvisa hur
långt upphandlande myndigheters ambitioner kan sträcka sig inom dessa områden.
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Uppdelning av upphandlingar kan vara ett sätt att hjälpa små och medelstora samt
lokala företag att delta i Torsby kommuns upphandlingar. Höjningen av beloppet för
direktupphandling till505 800 SEK fr.o.m. 1/7 2014 har gjort att det ges större möjlighet
att upphandla närodlat från mindre och lokala leverantörer under förutsättning att det
finns lokala leverantörer och att dessa ger sig tillkänna.
Självklart kommer man efter bästa förmåga att ta hänsyn till miljö-, sociala- och
djurrättsliga krav vid kommande upphandlingar. Kost- och städavdelningen följer
utvecklingen och har god hjälp av Konkurrensverkets avdelning Miljöstyrningsrådets
och dess anvisningar.
Ett nytt Miljömålsprogram med handlingsplan (en ny rniljöpolicy) håller på att tas
fram för kommunen där det finns möjlighet att ange lokala mål och åtgärder inför
kommande upphandlingar. Upphandlingspolicyn och upphandlingsriktlinjerna är mer
till för ett samlat greppför samtliga Torsby kommuns upphandlingar av varor, tjänster
och entreprenader.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11 § 160
Kommunstyrelsen 2014-12-01 § 187

Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige antar ovanstående svar på motion om riktlinjer för Torsby

kommuns upphandling av livsmedel.
2. Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Karl-Erik Keck
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur
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§ 198 Komplettering av de lokala
ordningsföreskrifterna
Dnr KST 2014/631

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att se över de lokala ordningsföreskrifterna avseende utsändningar från fordon av tal och musik med så hög volym,
att den uppenbart stör den allmänna ordningen. Ärendet är aktualiserat då det till
kommunen inkommit ett antal klagomål om att det finns fordon som spelar så hög
musik så att det stör den allmänna ordningen.
Den lokala ordningsstadgan föreslås kompletteras avseende § 7 Störande buller enligt
nedan;
7 § Störande buller
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske vardagar 22.00-06.00, lördag, söndag
och helgdag utan polismyndighetens tillstånd. Utsändning från fordon av tal och
musik med så hög ljudvolym, att den uppenbart stör den allmänna ordningen och
trafikanter, som vistas på offentlig plats, får inte ske inom det område som omslutes av
Röjdälven/Ragvaldsgatan- Bangårdsgatan-Hantverkaregatan- Kyrkagatan i
Gräsmarksvägen oavsett tidpunkt på dygnet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2014-08-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott2014-08-19 § 112
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 135

Kommunfullmäktiges beslut
De lokala ordningsföreskrifterna kompletteras enligt ovan.

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur
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§ 199 Sammanträdestider 2015
Dnr KST 2014/815

Sammanfattning av ärendet
Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och för budgetprocessen.
Utgångspunkt för detta är att kommunfullmäktige har sina sammanträden tisdagar i
slutet av varje månad, utom i juli och augusti. Med hänsyn till semester och julhelg kan
fullmäktiges möten i juni och december ibland tidigare/senareläggas.
Tidplan för sammanträden ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Tidplan för sammanträden 2015
Kommunstyrelsen 2014-12-01 § 195

Kommunfullmäktiges beslut
Tidplan för kommunfullmäktiges sammaträden 2015 fastställs enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Tidplan sammanträdestider 2015
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Torsby kommun

sid 35

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 200 Proportionella val
Dnr KST 2014/979

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har valt att genomföra val till nämnder och styrelser med
proportionellt valsätt.
Om fullmäktige valt ledamöterna i en nämnd proportionellt enligt lagen om
proportionellt valsätt så får det följande konsekvenser:
Om en ledamot avgår under mandatperioden så får inte fyllnadsval göras, utan en
ersättare ska gå in som ledamot istället för den avgångne.
Om ersättarna valts proportionellt så gäller att en ersättare från samma valsedelsgrupp
som den avgångne går in som ordinarie ledamot (6 kap 14 §kommunallagen och 25 §
lag om proportionellt valsätt).
Om ersättarna istället valts med majoritetsvalssätt så gäller fullmäktiges
inkallelseordning för ersättare i nämnder, vilket normalt innebär att en ersättare från
samma parti som den avgången går in som ordinarie ledamot (6 kap 14 §andra stycket
kommunallagen).

Kommunfullmäktiges beslut
Val till nämnder, stiftelser och bolag sker enligt proportionella val.

Beslutet skickas till
De politiska partierna
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 36

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 201 Val av ledamöter och ersättare till barnoch utbildningsnämnden
Dnr KST 2014/896

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 5

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2015-01-01 t.o.m.
2018-12-31.

Ledamöter

Ersättare

Peter Jansson (S)

Nielas Persson (S)

Eva Nordvall (S)

Andreas Holmgren (S)

Jörgen Nilsson (S)

Torbjörn Persson (S)

Ulf Lönnrot (S)

Marie-Louise Larsson (S)

Anders Bergström (S)

Valeska Hartmann (S)

Ann-Katrin Uppvall (FP)

Claes Widell (C)

Dag Nyström (C)

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Lillemor W ass Ronge (M)

Tommy Persson (M)

Ingemar Hansson (M)

Daniel Brosius (M)

Per-Olov Olsen (SD)

Marita Ryberg (SD)

Kent Hallesson (V)

Karl-Erik Keck (MP)

Peter Jonsson (S) till ordförande och Ann-Katrin Uppvall (FP) till vice ordförande.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 37

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Lillemor W ass Ronge, Mikael Persson, Hans Forsbäck,
Ingemar Hansson samt Daniel Brosius deltar inte i beslutet om ordförande och vice
ordförande.

Beslutet skickas till
De valda
Barn- och utbildningsnämnden
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 38

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

§ 202 Val av ledamöter och ersättare till
socialnämnden
Dnr KST 2014/898

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 6

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2015-01-01 t.o.m . 2018-12-31.

Ledamöter

Ersättare

Åke Gustavsson (S)

Ann-Sofie Mattsson (S)

Annlouise Broden (S)

Siri Sjögren (S)

Birgit Dahlgren (S)

Monica Andreasson (S)

Jan-Erik Jönsson (S)

Jill Lindh (S)

Ann-Mari Uppvall (S)

Gunde Haglund (S)

Monica Olsson (C)

Yvonne Palmgren (C)

Claes Widell (C)

Gerd Persson (FP)

Hans Forsbäck (M)

Merethe Olofsson (M)

Allan Persson (M)

Ingrid Larsson (M)

Per-Olov Olsen (SD)

Marita Ryberg (SD)

Birgitta Karstensson (MP)

Gunilla Boqvist (V)

Åke Gustavsson (S) till ordförande och Monica Olsson (C) till vice ordförande.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 39

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Lillemor W ass Ronge, Mikael Persson, Hans Forsbäck,
Ingemar Hansson samt Daniel Brosius deltar inte i beslutet om ordförande och vice
ordförande.

Beslutet skickas till
De valda
Socialnämnden
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 40

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 203 Val av ledamöter och ersättare till miljö-,
bygg- och räddningsnämnden
Dnr KST 2014/899

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 7

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare i miljö- bygg och räddningsnämnden för tiden 2015-01-01
t.o.m. 2018-12-31.

Ledamöter

Ersättare

Marianne Ohlsson (S)

Mikael Bredesen (S)

Lars-Håkan Karlsson (S)

Rune Mattsson (S)

Kari Lewin (S)

Sture Persson (S)

Peo Broden (S)

Lennart Uppvall (S)

Anna Melin Nyström (C)

Bo Ynger (C)

Sven Täppers (C)

Olle Lundin (FP)

Sören Staaf (M)

Roland Olsson (M)

Daniel Brosius (M)

Merethe Olofsson (M)

Håkan Höglund (SD)

Marita Ryberg (SD)

Anna Melin Nyström (C) till ordförande och Marianne Olsson (S) till vice ordförande.

Justerarens signatur

f

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 41

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Lillemor W ass Ronge, Mikael Persson, Hans Forsbäck,
Ingemar Hansson samt Daniel Brosius deltar inte i beslutet om ordförande och vice
ordförande.

Beslutet skickas till
De valda
Miljö-bygg och räddningsnämnden
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 42

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

§ 204 Val av ledamöter och ersättare till Torsby
Bostäder
Dnr KST 2014/900

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 8

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare i Torsby Bostäder AB för tiden 2015-01-01 t.o.rn. 2018-12-31.

Ledamöter

Ersättare

Rune Mattsson (S)

Annica Olsson (S)

Gunde Haglund (S)

Jill Lindh (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

Katarzyna Oreziak (S)

Lennart Uppvall (S)

Birgit Dahlgren (S)

Torbjörn Jansson (C)

Birgitta Alrnroth (FP)

Sven Täppers (C)

Yvonne Palmgren (C)

Anders Wiss (M)

Håkan Bengtsson (M)

Torbjörn Jansson (C) till ordförande och Rune Mattsson (S) till vice ordförande.

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Lillemor W ass Ronge, Mikael Persson, Hans Forsbäck,
Ingernar Hansson samt Daniel Brosius deltar inte i beslutet om ordförande och vice
ordförande.

,Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 43

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

Beslutet skickas till
De valda
Torsby Bostäder AB
Ekonomiavdelningen
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 44

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 205 Val av ledamöter och ersättare till
valnämnden
Dnr KST 2014/901

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 9

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Ledamöter

Ersättare

Rune Mattsson (S)

Annlouise Broden (S)

Marianne Ohlsson (S)

Sture Persson (S)

Åke Gustavsson (S)

Annica Olsson (S)

Peter Bengtsson (S)

Jörgen Nilsson (S)

Torbjörn Jansson (C)

Yvonne Palmgren (C)

Sven Täppers (C)

Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Tommy Persson (M)

Daniel Brosius (M)

Rune Mattsson (S) till ordförande och Marianne Ohlsson (S) till vice ordförande.

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Lillemor W ass Ronge, Mikael Persson, Hans Forsbäck,
Ingemar Hansson samt Daniel Brosius deltar inte i beslutet om ordförande och vice
ordförande.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 45

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

Beslutet skickas till
De valda
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 46

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 206 Val av ledamöter och ersättare till Torsby
Flygplats AB
Dnr KST 2014/902

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 10

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare till Torsby Flygplats AB för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Ledamöter

Ersättare

Ann-Katrin Järåsen (S)

Mar ianne Ohlsson (S)

Lennart Uppvall (S)

Rune Mattsson (S)

Birgit Dahlgren (S)

Kjell-Erik Mattsson (S)

Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Claes Widell (C)

Hans Forsbäck (M)

Mikael Persson (M)

Ann-Katrin Järåsen (S) till ordförande och Inga-Britt Keck-Karlsson (C) till vice
ordförande.

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Lillemor W ass Ronge, Mikael Persson, Hans Forsbäck,
Ingemar Hansson samt Daniel Brosius deltar inte i beslutet om ordförande och vice
ordförande.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 47

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

Beslutet skickas till
De valda
Torsby Flygplats AB
Ekonorrliavdehringen
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 48

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 207 Val av ledamöter och ersättare till
krisledningsnämnden
Dnr KST 2014/903

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 11

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden för tiden 2015-01-01 fram till
förrättande av nästa val.

Ledamöter

Ersättare

Ann-Katrin Järåsen (S)

Nielas Persson (S)

Yvonne Broberg (S)

Ingela Johansson (S)

Kjell-Erik Mattsson (S)

Marianne Ohlsson (S)

Alf Larsson (C)

Inger Laren (FP)

Gustav Olsson (M)

Mikael Persson (M)

Ann-Katrin Järåsen (S) till ordförande och Alf Larsson (C) till vice ordförande.

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Lillemor W ass Ronge, Mikael Persson, Hans Forsbäck,
Ingemar Hansson samt Daniel Brosius deltar inte i beslutet om ordförande och vice
ordförande.

Beslutet skickas till
De valda
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 49

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 208 Val av ledamöter och ersättare till T ors by
förvaltning AB
Dnr KST 2014/904

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 12

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare till Torsby Förvaltning AB för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-1231.

Ledamöter

Ersättare

Ann-Katrin Järåsen (S)

Marianne Ohlsson (S)

Nielas Persson (S)

Yvonne Broberg (S)

Kjell-Erik Mattsson (S)

Peo Broden (S)

Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Alf Larsson (C)

Håkan Bengtsson (M)

Anders Wiss (M)

Ann-Katrin Järåsen (S) till ordförande och Inga-Britt Keck-Karlsson (C) till vice
ordförande.

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Lillemor W ass Ronge, Mikael Persson, Hans Forsbäck,
Ingemar Hansson samt Daniel Brosius deltar inte i beslutet om ordförande och vice
ordförande.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 50

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

Beslutet skickas till
De valda
Torsby Förvaltning AB
Ekonorrliavdehringen
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 51

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

§ 209 Val av ledamöter och ersättare till
överförmyndarnämnden
Dnr KST 2014/905

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 13

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare till överförmyndarnärnnden för tiden 2015-01-01 t.o.m. 201812-31.

Ledamöter

Ersättare

Peter Jonsson (S)

Anna-Karin Gustafsson (S)

Jörgen Nilsson (S)

Peo Broden (S)

Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Ann-Katrin Uppvall (FP)

Peter Jonsson (S) till ordförande och Inga-Britt Keck-Karlsson (C) till vice ordförande.

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Lillemor W ass Ronge, Mikael Persson, Hans Forsbäck,
Ingemar Hansson samt Daniel Brosius deltar inte i beslutet om ordförande och vice
ordförande.

Beslutet skickas till
De valda
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 52

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 21 O Val av ledamöter och ersättare till
Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond
Dnr KST 2014/906

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 14

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter i stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond för tiden 2015-01-01 t.o.m.
2018-12-31.

l. Sture Persson (S)
2. Peter Bengtsson (S)
3. Claes Widell (C)

Sture Persson (S) är sammankallande.

Beslutet skickas till
De valda
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 53

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

§ 211 Val av ledamöter och ersättare
Fryksdalens Samordningsförbund
Dnr KST 2014/907

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 15

Kommunfullmäktiges beslut
Åke Gustavsson (S) som ordinarie och Ann-Katrin Järåsen (S) som ersättare till
Fryksdalens samordningsförbund för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Beslutet skickas till
De valda
Fryksdalens samordningsförbund
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 54

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 212 Val av ombud till gode män vid
fastighetsbildningsförrättning
Dnr KST 2014/908

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 16

Kommunfullmäktiges beslut
Gode män vid fastighetsbildningsförrättning för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

l. Åke Hedin(-)
2. Stefan Broberg (-)
3. Kjell Karlsson (C)
4. Anna Melin Nyström (C)

Beslutet skickas till
Lars-Erik Mattsson
De valda
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 55

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 213 Val av ombud till hjälpmedelsnämnden
Dnr KST 2014/909

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 17

Kommunfullmäktiges beslut
Åke Gustavsson (S) som ledamot och Monica Olsson (C) som ersättare i
hjälpmedelsnämnden för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Beslutet skickas till
De valda
Hjälpmedelsnämnden
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 56

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 214 Val av ledamöter till Håks Per Perssons
testamente förtroenderådet
Dnr KST 2014/91 O

Handlingar i ärendet
Kommunfulhnäktiges valberedning 2014-12-02 § 18

Kommunfullmäktiges beslut
Torbjörn Persson (S), Bengt-Åke Bengtsson (S) och Göran Laren (FP) som ledarnöter i
Håks Per Perssons testamente förtroenderåd för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.
Göran Laren (FP) är sammankallande.

Beslutet skickas till
De valda
Håks Per Perssons testamente förtroenderåd
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 57

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 215 Val av ledamöter och ersättare till
Värmlands drift- och servicenämnd
Dnr KST 2014/911

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 19

Kommunfullmäktiges beslut
Kjell-Erik Mattsson (S) som ordinarie ledamot och Dag Nyström (C) som ersättare i
Värmlands drift- och servicenämnd för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Beslutet skickas till
De valda
Värmlands drift- och servicenämnd
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 58

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

§ 216 Val av ledamöter och ersättare till
Värmlands läns kalkningsförbund
Dnr KST 2014/912

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 20

Kommunfullmäktiges beslut
Peo Broden (S) som ordinarie ledamot och Kjell Karlsson (C) som ersättare i Värmlands
läns kalkningsförbund för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31 .

Beslutet skickas till
De valda
Värmlands läns kalkningsförbund
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 59

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 217 Val av ombud till Klarälvens
vattenvårdsförbund
Dnr KST 2014/913

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 21

Kommunfullmäktiges beslut
Ombud till Klarälvens vattenvårdsförbund för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Ledamöter

Ersättare

Leif Berglund (S)

Peter Bengtsson (S)

Ulf Lönnrot (S)

Inger Laren (FP)

Bo Ynger (C)

Birgitta Karstensson (MP)

Beslutet skickas till
De valda
Klarälvens vattenvårdsförbund
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 60

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 218 Val av ledamöter och ersättare till
samrådsgruppen för konsumentfrågor
Dnr KST 2014/914

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 22

Kommunfullmäktiges beslut
Annlouise Broden (S) till ordinarie och Ingemar Hansson (M) till ersättare i
samrådsgruppen för konsumentfrågor för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Beslutet skickas till
De valda
Samrådsgruppen för konsumentfrågor
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 61

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

§ 219 Val av ledamöter och ersättare till
Näckåns Energi AB
Dnr KST 2014/915

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 23

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare till Näckåns Energi AB för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Ledamöter

Ersättare

Ulf Lönnrot (S)

Mikael Bredesen (S), ersättare

Dag Nyström (C)

Anna Melin Nyström (C), ersättare

Beslutet skickas till
De valda
Näckåns Energi AB
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 62

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 220 Val av ledamöter och ersättare till Oskar
Uno Perssons donationsfond
Dnr KST 2014/916

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 24

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare till Oskar Uno Perssons donationsfond för tiden 2015-01-01
t.o.m. 2018-12-31.

Ledamöter

Ersättare

Torbjörn Persson (S)

Bengt-Åke Bengtsson (S)

Beatrice Holmgren (S)

Sture Persson (S)

Ulla Svensson (C)

Kennet Löschke (C)

Sammankallande är Torbjörn Persson (S)

Beslutet skickas till
De valda
Oskar Uno Perssons donationsfond
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 63

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

§ 221 Val av ombud för stiftelsen Pakkalamps
pensionärshem
Dnr KST 2014/917

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 25

Kommunfullmäktiges beslut
Uno Johansson (S) som ledamot och Lennart Johansson (C) som ersättare i styrelsen för
Pakkalamps pensionärshem för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Beslutet skickas till
De valda
Pakkalamp
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 64

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 222 Val av ägarrepresentant och observatör
till koncernens bolagsstämmor
Dnr KST 2014/918

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 26

Kommunfullmäktiges beslut
Annlouise Broden (S) som ägarrepresentant och Tommy Persson (M) som observatör
vid bolagsstämmorna för Torsby Förvaltning AB, Torsby Bostäder AB, Torsby
Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB under tiden 2015-01-01 t.o.m . 2018-12-31 .

Beslutet skickas till
De valda
Bolagen
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 65

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 223 Val av ledamöter och ersättare till Region
Värmlands fullmäktige
Dnr KST 2014/919

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 27

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare till Region Värmlands fullmäktige för tiden 2015-01-01 t.o.m.
2018-12-31.

Ledamöter

Ersättare

Ann-Katrin Järåsen (S)

Yvonne Broberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

Kjell-Erik Mattsson (S)

Beslutet skickas till
De valda
Region Värmland
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 66

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

§ 224 Val av ledamöter till syskonen Perssons
donationsfond
Dnr KST 2014/920

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 28

Kommunfullmäktiges beslut
Torbjörn Eriksson (S), Uno Johansson (S) samt Mats Mattsson (C) tillledamöter i
syskonen Perssons donationsfond för tiden 2015-01-01 t.o.m . 2018-12-31.
Uno Johansson (S) är sammankallande.

Beslutet skickas till
De valda
Syskonen Perssons donationsfond
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 67

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 225 Val av ledamöter och ersättare till Torsby
Utveckling AB
Dnr KST 2014/921

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 29

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare till Torsby Utveckling AB för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-1231.

Ledamöter

Ersättare

Ann-Katrin Järåsen (S)

Lars-Håkan Karlsson (S)

Sven Täppers (C)

Dag Nyström (C)

Beslutet skickas till
De valda
Torsby Utveckling AB
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 68

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 226 Val av ledamöter och ersättare i stiftelsen
udda skogsprojekt
Dnr KST 2014/922

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 30

Kommunfullmäktiges beslut
Kjell Karlsson (C) till ordinarie ledarnot och Ann-Katrin Järåsen (S) till ersättare i
stiftelsen udda skogsprojekt för tiden 2015-01-01 t .o.m. 2018-12-31 .

Beslutet skickas till
De valda
Stiftelsen udda skogsprojekt
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 69

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

§ 227 Val av ledamöter och ersättare
Värmlands läns Vårdförbund
Dnr KST 2014/923

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 31

Kommunfullmäktiges beslut
Åke Gustavsson (S) som ordinarie ledamot och Monica Olsson (C) som ersättare i
Värmlands läns Vårdförbund för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Beslutet skickas till
De valda
Värmlands läns Vårdförbund
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 70

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 228 Val av ombud till bolagsstämma med
Värmlandstrafik AB
Dnr KST 2014/924

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 32

Kommunfullmäktiges beslut
Ann-Katrin Järåsen (S) som ombud och Alf Larsson (C) som ersättare till
bolagsstämma med Värmlandstrafik AB för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Beslutet skickas till
De valda
Värmlandstrafik AB
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 71

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 229 Val av ledamöter till stiftelsen Sonessans
Minne
Dnr KST 2014/925

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-02 § 33

Kommunfullmäktiges beslut
Olle Lundin (FP), Dag Nyström (C) samt Birgit Dahlgren (S) som ledamöter i stiftelsen
Sonessans Minne för tiden 2015-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

Birgit Dahlgren (S) som sammankallande.

Beslutet skickas till
De valda
Stiftelsen Sonessans Minne
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 72

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

§ 230 Val av ledamöter och ersättare i Fritid
Nordvärmland AB
Dnr KST 2014/939

Handlingar i ärendet
Kornmunfullmäktiges valberedning 2014-12-11 § 35

Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöter och ersättare till Fritid i Nordvärmland för tiden 2015-01-01 t.o.rn. 2018-1231.

Ledamöter

Ersättare

Ann-Katrin Järåsen (S)

Åke Gustavsson (S)

Claes Widell (C)

Bo Ynger (C)

Beslutet skickas till
De valda
Fritid i Nordvärmland AB
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 73

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 231 Val av nämndemän till Värmlands
tingsrätt
Dnr KST 2014/940

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-11 § 36

Kommunfullmäktiges beslut
l.
2.
3.
4.
5.

Marianne Ohlsson (S)
Annica Olsson(S)
Zenita Bäck (S)
Dag Nyström (C)
Lillemor W ass Ronge (M)

till nämndemän i Värmlands tingsrätt under perioden 2015-01-01 t.o.m. 2015-12-31.

Beslutet skickas till
De valda
Värmlands tingsrätt
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 74

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 232 Val av revisorer för den borgerliga
kommunen och samtliga kommunala
stiftelsers förvaltning
Dnr KST 2014/941

Handlingar i ärendet
Kornmunfullmäktiges valberedning 2014-12-11 § 37

Kommunfullmäktiges beslut
l.
2.
3.
4.
5.

Mats Broberg (S)
Christina Svensson (FP)
Anitha Syvertsson (M)
Vakant
Anders Nillroth (V)

är valda till revisorer för den borgerliga kommunen och samtliga kommunala
stiftelsers förvaltning fram till förrättande av nästa val.
Anitha Syvertsson (M) är sammankallande.

Beslutet skickas till
De valda
stiftelser
Bolag
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 75

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 233 Motion - att bilburen ungdom samt övrig
skall få en plats att vara på alla veckoslut
Dnr KST 2014/949

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna genom Per Olov Olsen lämnar en motion som lyder:
"Gällande befolkningsminskningen i kommunen som har ett ursprung på att
ungdomen icke känner sig välkomna eller vill stanna i vår kommun.
Torsby kommun är en av de biltätaste kommunerna i landet och många ungdomar har
både bil och körkort. De vill h·äffas och få en fristad att både spela högt i deras bilar
och umgås. Det ingår i deras kulturarv.
Det finns platser där de kan träffas och jag är säker på att lokala näringsidkare kan
under helgerna förfoga om förplägnad såsom hamburgare och Thai mat.
Det finns ett många platser där ungdomarna inte stör nattetid direkt anslutna till
centrum.
Det är fel att med lag begränsa de ungdomar som skall bilda vårt samhälle här i Torsby
för det slår tillbaka mot oss alla.
Jag yrkar på att bilburen ungdom samt övrig skall få en plats att vara alla veckoslut
samt att Kommunen anställer 2 ordningsvakter för att stävja missförhållande under
tiden 22.00 - 04.00 fredag samt lördag enligt ordningslagen.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-12-10 dnr KST 2014/949

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Tekniska
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 76

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 234 Medborgarförslag - mobilförbud på
lektionstid i Torsby kommuns alla skolor
Dnr KST 2014/953

Sammanfattning av ärendet
Jeannetie Arvidsson och Helena Svensson har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Vi anser att en god arbetsro under lektionstid är en förutsättning for att
undervisningen ska kunna genomforas med tilltänkt bästa resultat. Meningen med ett
mobilförbud lektionstid i skolan är att det ska generera bättre koncentration på
skolarbetet som i sin tur skulle ge högre betyg med möjlighet att få gymnasiebehörighet i årskurs 9. Som vuxen individ får vi inte bära med oss våra mobiltelefoner
under arbetstid, vad är då skillnaden om vi inte ska lära våra barn detta? Det är väl
ändå vi vuxna som ska forma våra barn att bli ansvarsfulla vuxna. Det är viktigt att i
tid lära dem ta ansvar och visa på att de inte behöver vara anträffbara alla dygnets
timmar.
Argumentet att eleverna ska kunna söka kunskap via mobilen blir till slut en
klassfråga, har alla föräldrar förutsättningar att ge sina barn de "värsta" mobilerna? l
så fall tycker vi att det ligger på skolans ansvar att se till att de kan söka den
kunskapen via andra hjälpmedel som skolan tillhandahåller. Alla elever ska ha samma
förutsättningar.
Det finns också många negativa sidor av all fototagning och filmning som sker under
skoltid.
En elev ska kunna visa respekt for sin lärare under lektionen. Lärarna ska inte behöva
lägga ner tid att ta en konflikt gällande en mobil på skoltid utan eleverna ska veta vad
som gäller. Lärarna ska ha rätten att beslagta mobilen under lektionen om eleven
missköter sig.
Vi har pratat med många föräldrar senaste tiden som är eniga om att ett förbud vore
det bästa. Vi tycker Torsby kommun ska föregå med gott exempel att ta ett beslut i ett
mobilförbud under lektionstid inför höstterminen 2015.
Hoppas på ett svar under våren 2015."

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 77

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2014-12-14 dnr KST 2014/953

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 78

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 235 För kännedom -Sammanställning över
anmälningar till IVO av ej verkställda beslut 3:e
kvartalet 2014
Dnr SOC 2014/180

Sammanfattning av ärendet
Individuella rapporter på ej verkställda beslut har sänts in till Inspektionen för vård
och omsorg/ FVO) enligt bestämmelserna i Lagen om särskilt stöd och service/ LSS och
Social~änstlagen/ SoL. Sammanställningen grundar sig på 16 stycken till IVO insända
individuella rapporter med angiven tidpunkt och orsak (4 LSS, l IFO och 11 vård- och
omsorg) . Underlåtenhet att verkställa gynnande beslut inom 3 månader kan medföra
viteskostnader för kommunen.

Handlingar i ärendet
Sammanställning över anmälningar till IVO av ej verkställda beslut, 3:e kvartalet 2014
dnr SOC 2014/180

Kommunfullmäktiges beslut
Sammanställningen läggs till handlingarna

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 15 december 2014 kl. 18:00
Stjerneskolans matsal Torsby

Beslutande

Eva-Lena Gustavsson (S), Ordförande
Inga-Britt Keck-Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Annlouise Broden (S), 2:e vice ordförande
Övriga ledamöter se sid 2

Justerare

Gunde Haglund, Gustav Olsson

Tid för justering
Paragrafer
sekreterare

Ordförande
Eva-Lena Gustavsson

Justeram

~d!qid_ c. . .... . ..~. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2014-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
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Ann-Margreth Edber,
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TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

Ann-Katrin Järåsen (S)
Peter Jansson (S)
Åke Gustavsson (S)
Mikael Bredesen (S)
Yvonne Broberg (S)
Jörgen Nilsson (S)
Ingela Johansson (S)
Lars-Håkan Karlsson (S)
Eva Nordvall (S)
Gunde Haglund (S)
Birgit Dahlgren (S)
Peo Broden (S)
Gustav Olsson (M)
Lillemor Ronge (M)
Mikael Persson (M)
Hans Forsbäck ((M))
Ingemar Hansson (M)
Daniel Brosius (M)
Alf Larsson (C)
Anna Melin Nyström (C)
Sven Täppers (C)
Håkan Höglund (SD)
Per-Olov Olsen (SD)
Bengt Berg (V)
Siv Martinsson (V)
Inger Laren (FP)
Birgitta Karstensson (MP) § 181 - 206
Karl-Erik Keck (MP) § 207- 235
övriga deltagare

Angela Birnstein, ekonomichef
Thomas S*rndorff, kommunchef
Ann-Margreth Edberg, sekreterare
Ann Otto N emes, Region Värmland
Sara Johansson, Region Värmland

Torsby kommun

sid 3

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-12-15

Innehållsförteckning
Ärende
§ 236 Information av Region Värmland
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Torsby kommun

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-12-15

§ 236 Information av Region Värmland
Dnr KST 2014/146

Sammanfattning av ärendet
Sara Johansson och Ann Otto Nemes från Region Värmland informerar om den
satsning på bredband som Region Värmland gör. satsningen ingår i ett EV-projekt
under kommande programperiod och kommunerna i Värmland kommer att bli
tilldelade medel.
satsningen pågår under åren 2015- 2018.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Ann Otto Nemes och Sara Johansson för informationen.

Justerarens signatur

sid 4

