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§ 133 Kulturskolan underhåller
Dnr KST 2015/9

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kulturskolan och dess ledare
Mikael Åkerlund bestämt att om det är möjligt ska kulturskolan inleda varje
fullmäktigesammanträde.

På dagens sammanh·äde spelar Holmesensemblen "Dansen o Vysnij Volocek" och "Var
nöjd m ed allt som livet ger".

Holmesensemblen består av:
Gråinne Högfeldt och Hugo Larsson på altsaxofon, Alice Nordqvist, Ingrid Bengtsson
och Olle Hallstensson på gitarr samt Freja Larsson på piano. Lärare är Tim Nilsson och
Christoph Hansen.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar alla elever för musiken .

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134 Information av kulturchef Annika
Wredenberg
Dnr KST 2015/10

Sammanfattning av ärendet
Kulturchefen Annika W redenberg informerar kommunfullmäktige om den
verksamhet som kulturavdelningen bedrivit under 2015. Hon visade ett bildspel och
berättade samtidigt om många aktiviteter som har skett. Ett urval av dessa är:
skrivartävling, bokmässa, temavecka om fred/flykt, teaterverksamhet, bokblogg,
bokbussfestival, e-medborgarvecka samt ett antal utställningar.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden Eva-Lena Gustavsson (S) tackar Annika W redenberg för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2015/52

Sammanfattning av ärendet
Arne Strandberg ställer en fråga till ordförande i miljö-bygg och räddningsnämnden,
Mbr, Anna Melin Nyström som lyder:
"Med tanke på de nya asylboenden som har öppnat i kommunen, samt de förändringar
som landstinget har aviserat när det gäller ambulanstillgängligheten i Norra Värmland
har jag en fråga till ordföranden i Mbr Anna Melin-Nyström.
Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras för räddningsstyrkan utifrån de nya
förutsättningarna?"

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden i Mbr, Anna Melin-Nyström, kommer att lämna ett svar vid nästa möte
med kommunfullmäktige.

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 136 Ordet är fritt
Dnr KST 2015/53

Sammanfattning av ärendet
Bengt Berg (V) begär ordet och talar om en testamenterad gåva till kommunen på två
miljoner kronor som kommunen ännu inte tagit emot.
Ärendet är överlämnat till kommunstyrelsen.
Ann-Kahin Järåsen (S) talar under rubriken "Rekryteringsbehov och föreslagna
åtgärder 2016-2026".
Hon beskriver behovet av personal under de kommande tio åren och vilka
rekryteringsinsatser som kan behövas.
Ann-Kah·in Järåsens föredragning kommenterades av: Bengt Berg (V), Ingemar
Hansson (M) samt Birgitta Karstensson (Mp).

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Bengt Berg (V) och Ann-Katrin Järåsen (S).

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 137 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Sammanfattning av ärendet
Tillagda ärenden i föredragningslistan:
Interpellation om kampen för Fryksdalsbanan.
Val av revisorer till Fryksdalens samordningsförbund.
Val av revisorer till Värmlands läns kalkningsförbund.
Val av revisorer för de förvaltande donationsfondema.

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige godkänner ändringarna i föredragningslistan.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Svar på fråga från kommunfullmäktige
2015-09-29 § 109 - Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2015/52

Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktige den 29 september berättade Roger Ericsson, undersköterska i
Torsby kommun om situationen för undersköterskor idag och ställde en fråga till
socialnämndens ordförande Åke Gustavsson.
Frågan lyder: "Vad gör Torsby kornmuns socialnämnd åt att, renodla undersköterskans roll och därmed återupprätta dess yrkesstatus?"
Svar från socialnämndens ordförande Åke Gustavsson (S) biläggs paragrafen.
Roger Eriksson tackar för svaret.

Beslutet skickas till
Roger Ericsson

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Åke Gustavsson (S) för svaret.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2015-11-17

Svar på fråga § 109 Allmänhetens frågestund,
Kommunfullmäktige
Roger Eriksson, undersköterska i Torsby kommun ställde en fråga till mig som
socialnämndens ordförande vid förra kommunfullmäktige.
"Vad gör Torsby kommuns socialnämnd åt att renodla undersköterskans roll och
därmed återupprätta dess yrkesstatus"?
Undersköterskans arbetsområde äx både brett och mångfacetterat och styrs av det
behov som omsorgstagaren/patienten har. Vår strävan är attutföra insatsen så att den
enskilde känner sig trygg och säker i mötet med kommunens personal vilket också
medför att man måste begränsa antalet personer runt den enskilde.
Nämnden har tidigare bestämt att målet är att alla tillsvidar anställda skall ha
kompetens motsvarande utbildning till undersköterska.
Vi har idag svårt att rekrytera alla kategorier av personal inom vård och omsorg vilket
har bidragit till att vi ser över vilka arbetsuppgifter som kan utföras av annan personal
med annan kompetens.
Detta har resulterat i ett projekt inom hem~änsten med Samhall som påbörjades i
sommar och som pågår fram till31/12 2016. De har tagit över vissa serviceuppgifter
som normalt tillhör kommunens hem~änstpersonal såsom:
J:~ hemstäd
J:~

matdistribution

J:~

inhandling av dagligvaror

Projektet gäller inte hela kommunen utan har sin grund i hur personalrekryteringen
sett ut över tid i de aktuella områdena.
Projektet kommer att utvärderas såväl kvalitativt som ekonomiskt och kommer att
finnas för grund i ett fortsatt planeringsarbete inom socialförvaltningen.
Inom de särskilda boenden som jag vet att du arbetar på har vi just nu inga andra
utförare för service~änster som tvätt och städ. Skall andra utförare in och t ex städa

eller tvätta medför det en kostnad som måste tas någonstans ifrån . Det går inte att
finansiera med minskad personaltäthet bland undersköterskor. Vård- och
omsorgschefen bedömer att det inte är möjligt att rymma en sådan utökning inom den
befintliga ramen.
Det kanske skulle vara möjligt att organisera om arbetsuppgifter och ansvarsområden
för nuvarande arbetsgrupper på några särskilda boenden så att någon/några tog ett än
större ansvar för omvårdnadsuppgifter och någon/några ett större ansvar för t ex tvätt
och städ, allt efter intresse. Om detta verkligen är praktiskt möjligt med nuvarande
bemanning vet jag egentligen inte. Men jag kan be förvaltningen att undersöka
intresset och möjligheten.

Åke Gustavsson
Ordförande Socialnämnden
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§ 139 Delårsbokslut
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
I delårsbokslutet per den 31augusti 2015 redovisas ett resultat på+ 12,7 miljoner
kronor, 1,9 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för helåret är+ 12,6 miljoner
kronor vilket innebär ett resultat som är 1,3 miljoner kronor lägre än budget. Dänned
kommer det lagstadgade balanskravet att nås.

Nämnder och förvaltningar prognostiserar ett driftnetto på- 689 miljoner kronor vilket
totalt sett är 5,7 miljoner kronor sämre än budget.

Tekniska avdelningen prognostiserru· ett underskott på närmare 900 000 kronor som
främst beror på kostnader utöver budget för verksamheterna Björnevi, Torsby
sportcenter och omlastningscenh·alen. Fritidsavdelningen har för perioden fram till och
med den 31 augusti ett underskott på 400 000 kronor. Detta beror på extrakostnader
för vikarier till följd av stor sjukfrånvaro i början på året. Åtgärder har vidtagits för att
ta igen underskott men avdelningen bedömer ändå ett underskott på 200 000 kronor
för helår. Fastighetsförsäljning prognostiserarett överskott vid årets slut på närmare
370 000 kronor. Övriga avdelningar inom kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat
i nivå med budget.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden fram till och med den 31
augusti ett underskott på 5,4 miljoner kronor. För helår prognostiserar nämnden
ett underskott på 4,9 miljoner kronor. Det är främst nämndens kostnader för
gymnasieskolan som avviker från budget.

Socialnämnden redovisar för perioden frrun till och med den 31 augusti ett underskott
på närmare 2,5 miljoner kronor, som främst återfinns inom individ- och farniljeomsorg.
Det är kostnader för institutionsvård för både vuxna och barn som avviker negativt.
För helår prognostiserar individ- och familjeomsorg ett underskott på 6 miljoner
kronor. Vård- och omsorgprognostiserarett överskott på 2,5 miljoner kronor och

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 139 Delårsbokslut
handikappomsorg ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Sammantaget gör detta att
nämnden totaltprognostiserarett utfall i nivå med budget.

Överförmyndarnämnden redovisar för perioden ett underskott på drygt 200 000
kronor. För helår prognostiseras ett underskott på 100 000 kronor. Detta beror på
utfallet på ett överldagat arvodesbeslut hos Migrationsverket

Finansförvaltningen: Skatte- och bidragsintäkter bedöms ge ett underskott på närmare
2,9 miljoner kronor. För att värdesäkra kommunens samlade kapital samt att amortera
på bank- och pensionsskulder krävs ett årligt resultat i nivå på minst 2 % av
kommunens intäkter.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-10-05 § 159
Delårsbokslut per den 31 augusti 2015.
Finansrapport per den 2014-08-31.
Revisionsrapport daterad 2015-10-09.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och delårsbokslutet läggs till
handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140 Maxtaxa inom förskola och fritidshem
2016 - revidering av tidigare beslut
Dnr KST 2015/434

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-23 § 88om följande maxtaxa inom förskola och
fritidshem för 2016:
Maxavgift för barn i förskola
Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1287 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 3: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift.
Maxavgift för barn i fritidshem
Barn 1: 2% av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 2: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 3: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift.
Med anledning av att Skolverket nu har meddelat att man från och m ed l januari 2016
kommer att tillämpa nya avgiftsnivåer för maxtaxa, behöver kommunfullmäktige
revidera tidigare beslut.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-02 § 181
Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-08 § 94.

Kommunfullmäktiges beslut
Reviderade maxtaxor inom förskola och fritidshem 2016 godkänns.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts.§ 140 Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2016- revidering av tidigare
beslut

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonorrriavdehlingen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 141 Taxor och avgifter 2016 för
kulturavdelningen
Dnr KST 2015/731

Sammanfattning av ärendet
Kulturavdelningen har lämnat förslag på taxor och avgifter för 2016. Förslaget
innehåller några smärre justeringar järnfört med 2015.
Förslaget ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-02 § 182
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 193.
Förslag från kulturchef Annika Wredenberg.

Kommunfullmäktiges beslut
Taxor och avgifter 2016 för kulturavdelningen godkänns.

Beslutet skickas till
Kulturavdelningen
Ekono1Tliavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Taxor och avgifter inom kulturavdelningen
Förseningsavgifter
Bok/vecka
(även tidskrifter)

5kr

Maxbelopp/bok
Maxbelopp/lå:ri.etillfälle
Räkningsavgift

20kr
150 l<r
25kr

Inga avgifter for bam och ungdom under 16 år och skolungdom.

Ersättning för skadade eHer borttappade böcker/media
Vuxenbok/ljudbok
200kr
Barnbok
100kr
Tidskrift
25kr
D vd
200kr
Om värdet på det skadade eller borttappade skiljer sig mycket ifrån avgifterna görs en
bedömrring från fall till fall.

Övriga avgifter
Kopia/Utskritt/Scanning

4kr/sida

Kopiering till ideella föreningar

A4- 50 öre/kopia, A3- lkr/kopia

Elever betalar inte for kopiering och utskrifter.
Kopiering gratis ur tidningar/tidskrifter for alla.
Nytt lånekort (vuxna)
Plastkasse

15kr
2kr

Uthyrning av lokal på huvudbiblioteket Sammanträde_§rum 400kr/halvdag, 600lcr/heldag.

Föreningar betalar ingen avgift

Torsby kommun
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§ 142 Avsägelse av politiska uppdrag, Hans
Forsbäck (M)
Dnr KST 2015/726

Sammanfattning av ärendet
Hans Forsbäck (M) avsäger sig samtliga sina politiska uppdrag som är:
Ledamot i korrununfullmäktige
Ersättare i kommunfullmäktige valberedning
Ersättare i pensionärsrådet
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i socialnämnden
Ledamot i socialnämndens arbetsutskott
Ledamot i Torsby Flygplats AB.

Handlingar i ärendet
Avsägelse från Hans Forsbäck daterad 2015-10-05

Kommunfullmäktiges beslut
l. Hans Forsbäck entledigas från sina politiska uppdraget.

2. Ärendet överlämnas till Länsstyrelsen för att utse ersättare till Hans Forsbäck
3. Som ersättare i kommunstyrelsen väljs Ingemar Hansson (M).
4. Ärendet överlämnas till valberedningen för förslag på ersättare till övriga uppdrag.

Beslutet skickas till
Hans Forsbäck
Lars-Erik Mattsson
Lilian Olovsson
Åke Gustavsson (S), valberedningen
Socialnämnden
Länsstyrelsen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 143 Val av ersättare i socialnämnden
Dnr KST 2015/821

Sammanfattning av ärendet
Efter att Monica Andreasson har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden är förslaget att Emma Svedlund (S) ska ersätta henne.

Kommunfullmäktiges beslut
Emma Svedlund (S) väljs som ny ersättare i socialnämnden.

Beslutet skickas till
Emma Svedlund (S)
Lars-Erik Mattsson
Lilian Olovsson
Socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144 Sammanträdestider 2016
Dnr KST 2015/757

Sammanfattning av ärendet
Inför vmje nytt år upprättas en sammanställning över sammanh·ädestider för
kommunfullmäktige, korrununstyrelsen, arbetsutskottet och budgetprocessen.
I förslaget är kmmnunfulhnäl<tiges sammanträden förlagda till tisdagar i slutet på
februari, april, september och oktober, medan sammanträdena i juni och december är
förlagda till tisdagar något tidigare i månaden då hänsyn tagits till semester och
julhelg.

Antalet sammanträden är färre än tidigare år, men vid behov kan fullmäktige kallas in
till extra sammanträde utöver tidplanen.
I förslaget haT kommunstyrelsen inget sammanträde i januari.
Tidplanen motsvarar i övrigt tidigare års planering. Tidplanen för kommunstyrelsens
arbetsutskott motsvarar tidigare års planering.

Handlingar i ärendet
Tidplan för sammanträden 2016.

Beslutsgång
Bengt Berg (V) vill ha en större diskussion om ändringar av sarrunanträdestider.
Ordföranden ställer proposition Ja för fortsatt hantering av ärendet och nej för att
återremittera ärendet. Fulhnäktige röstar ja för fortsatt hantering av ärendet.
Votering begärd.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Bengt Berg (V) förslag.

Justerarens signatur

d

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 144 Sammanträdestider 2016

Omröstningsresultat
Ja-röster (25 st.):
Eva-Lena Gustavsson (S), Ann-Kah·in Järåsen (S), Peter Jonsson (S), Åke Gustavsson
(S), Annlouise Broden (S), Yvonne Broberg (S), Jörgen Nilsson (S), Gunde Haglund (S),
Birgit Dahlgren (S), Peo Broden (S), Anders Bergsh·öm (S), Nielas Persson (S), Siri
Sjögren (S), Alf Larsson (C), Anna Nyström (C), Inga-Britt Keck-Karlsson (C), Dag
Nyström (C), Inger Laren (L), Lillemor Wass-Range (M), Mikael Persson (M), Ingemar
Hansson (M), Håkan Bengtsson (M), Håkan Höglund (SD), Marita Ryberg (SD) samt
Per-Olov Olsen(-).
Nej-röster (5 st.):
Lars-Håkan Karlsson (S), Daniel Brosius (M), Bengt Berg (V), Siv Martinsson (V) samt
Birgitta Karstensson (Mp).

Kommunfullmäktiges beslut
Tidplan för fullmäktiges sammanträden fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till
Kommunkansliet

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Svar på motion - Inför utmanarrätt i
Torsby kommun
Dnr KST 2014/806

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har, genom Gustav Olsson, lämnat en motion m ed förslag att Torsby
konunun snarast inför utmanarrätt Hela motionen biläggs denna paragraf.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Inköpschef Mats Ågren, 0560-160 67, mats.agren@torsby.se
Utredningsmetod
Jämfört hur andra kommuner hanterar frågan.
Svar på motionen
Inköpschef Mats Ågren föreslår att kommunen inte inför utmanarrätt med
motiveringen att i de fall kommunal verksamhetbehöver utmanas kan detta ske på
politisk nivå i respektive nämnd. Detta skulle leda till att en utmaning kan vara mer
befogad och att det inte avsätts resurser till ett antal utmaningar som inte leder till att
privat verksamhet bedrivs istället för kommunal verksamhet. I och med att en
upphandling enligt LOU (lag om offentlig upphandling)ska göras, ges det inga
garantier för att det skapas sysselsättning i Torsby. Den kan för vissa verksamheter
(t.ex. administrativa tjänster)leda till att arbetstillfällen försvinner från kommunen,
men att kostnaden finns kvar för kommunen. Motionen ska dänned avslås.
Motionssvaret biläggs paragrafen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-10-05 § 167
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 § 182.

Yrkande
Mikael Persson (M) tackar för svaret och yrkar bifall för motionen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-11-24

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition Ja för kommunstyrelsens förslag att avslå motionen
och nej för att bifalla Mikael Perssons (M) yrkande.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Lillemor Wass-Range (M), Mikael Persson (M), Ingemar Hansson (M), Håkan
Bengtsson (M), Daniel Brosius (M), Håkan Höglund (SD), Marita Ryberg (SD) samt
Per-Olov Olsen (-) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Mats Ågren

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

1orsby

kommun

Kommunstyrelsen

2014 -10- 2B

~rv-utnoderaterna

Onr, .................................. .

TORSBY

Motion

Torsby den 29 oktober 2014

Inför utnlanarrätt i Torsby I<Oillmun
Sedan 2007 k9n extema utförare och kommunens egna medarbetare
utmana en kommunal verksamhet, så länge det inte är en strategisk
funktion eller en myndighetsutövning. Berörd nämnd har sedan Bkyldighet
att undersöka om verksamheten kan upphandlas eller Inte. Om
·
utmaningen antas av kommunen leder den till en offentlig upphandling.

f l

För ått verksamheterna som bedrivs av Torsby Kommun sl<a erbjuda så
hög kvc:;1Jite till s_å bra pris som möjligt b_ör Törsby Kommun införa _
utmanarrätt
Syftet med_ .utmanarrätten är c:;1tt pröva andra sätt att driva verksamheter
som ligger under kommunens ansvar och att stimulera det intresse som
finns hos blivande entreprenörer. Målet är ökad mångfald, effektivitet och
kvalite.
Att införa utmanarrätt inom Torsby kommun skuJie sända signaler om
möjligheter till nyetableringar för företag och att Torsby är en modern och
nytänkande kommun.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
• Att Torsby Kommun inför utmanarrätt snarast.

l
!

l
~

l
l

Genom

l

ll
!
~

' l

Moderaterna i Torsby

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-10-05

§ 167 Svar på motion om att införa utmanarrätt
i Torsby kommun
Dnr KST 2014/806

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har, genom Gustav Olsson, lämnat en motion med förslag att Torsby
kommun snarast inför utmanarrätt.
Hela motionen biläggs denna pamgraf.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Inköpschef Mats Ågren, 0560-160 67, mats.agren@torsby.se
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner hanterar frågan.
Svar på motionen
Inköpschef Mats Ågren föreslåT att kommunen inte inför utmanarrätt med
motiveringen att i de fall kommunal verksamhet behöver utmanas kan detta ske på
politisk nivå i respektive nämnd. Detta skulle leda till att en utmaning kan vara mer
befogad och att det inte avsätts resurser till ett antal utmaningar som inte leder till att
privat verksamhet bedrivs istället för kommunal verksamhet. I och med att en
upphandling enligt LOU (lag om offentlig upphandling) ska gö.ras, ges det inga
garantier för att det skapas sysselsättning i Torsby. Den kan för vissa verksamheter
(t.ex. administrativa tjänster) leda till att arbetstillfällen försvinner från kommunen,
men att kostnaden finns kvar för kommunen. Motionen ska därmed avslås.
Hela motionssvaret biläggs denna paragraf.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 § 182.

Yrkande
Yvonne Broberg (S): Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Hans Forsbäck (M): Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller
motionen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-10-05

forts. ks § 167, Svar på motion om att införa utmanarrätt i Torsby
kommun
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Yvonne Brobergs yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Hans Forsbäck (M), Ingrid Larsson (M) och Håkan Höglund (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Hans Forsbäcks förslag.

Beslutet skickas till
1Communstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-11-24

§ 146 Svar på motion om vägbelysning vid
industriområdet i Syssiebäck
Dnr KST 2014/97

Sammanfattning av ärendet
Shue Persson, socialdemokraterna, har lämnat en motion där han yrkar att kommunen
sätter upp vägbelysning, cirka h·e stolpar, längs "vägen som går från industriområdet
mot vägen från 62:an - Sundhultsmon".
Motionen ligger som bilaga till paragrafen.
Handläggning av motionen
Ansvarig handläggare: renhållningsingenjör Sune Eriksson, 0560-160 32,
sune.eriksson@torsby .se
Utredningsmetod: Beskrivande metod utifrån h·afiksäkerhet.
Svar på motionen
Inom ett industriområde bör det inte vara gångtrafik, vilket gör att belysning längs
utfartsvägen inte är aktuell.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-02 § 184
Kommunstyrelsens ru:betsutskott 2015-10-13 § 204.
Motion från Sture Persson 2014-02-03.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Shue Persson (S)
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

~f_

~

Utdragsbestyrkande

Tors-by !mmmun
l<ommunslyrelsen

2014 p02- olt
Dnr.................................. ..

Motion till Torsby kommunfullmäktige.

Belysning.

·På·vägen som går från industriområdetmotvägen från 62; an- Sundhultsmon salmas
vägbelysning. J ag yrkar att kommunen sätte1· upp vägbelysning
Detrör sig omkring ca: 3 stolpar.

Sysslebäck2014- 02w 03

Sture Persson
Socialdemokraterna

på denna korta sträck~.

Torsby kommun

sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-11-24

§ 147 Svar på motion om crossbana för de
yngsta crossåkarna i Torsby kommun
Dnr KST 2014/510

Sammanfattning av ärendet
Hans Lindberg, Vänsterpartiet i Torsby, har lämnat in en motion om crossbana i
Torsby kommun där han föreslår att banan enbart ska vara till för de yngre
crossåkarna och att den förslagsvis kan läggas i stenbrottet i Valbergsområdet
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth,
0560-160 20, torbjorn.almroth@torsby.se
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner och myndigheter hanterar frågan.
Svar på motionen
"Vänsterpartiet föreslår i en motion att Torsby kommun ska anlägga en
motorcrossbana avsedd för de yngre motorcrossåkarna och man pekar ut kommunens
bergtäkt i Valberget som lämplig plats för banan. Området ligger inom detaljplan för
Torsby flygplats, dpl nr 126, med laga kraft 2003-03-27. Syftet med planen är att
möjliggöra utbyggnad och förbättring av Torsby flygplats genom förlängning av
rullbanan, utökad hinderfrihet och ny lokalisering av terminalområdet. Området
betecknas med bokstaven "F", flygtrafik, på plankartan. Anläggarrdet av en
motocrossbana är en bygglovpliktig åtgärd. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden äger
inte enligt plan- och bygglagen rätt att ge bygglov för en verksamhet som inte
uppfyller syftet med en detaljplan. Bygglov kommer alltså inte att kunna beviljas."
Kommunstyrelsen behandlade motionen och motionssvaret 2015-09-07 och beslutade
då om återremiss för utredning av om det är möjligt med annan placering av en
crossbana än stenbrottet i V albergsormådet.
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck och stadsarkitekt/miljö- och byggchef
Torbjörn Almroth informerade arbetsutskottet 2015-10-13 om att kommunen behöver
anlita och bekosta extern kompetens om annan placering av crossbana ska utredas.
Arbetsutskottet anser att detta går utanför ramen för motionens syfte.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2D\S-\L.-0~/CJ)

Torsby kommun

sid 23

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-11-24

Forts. § 147 Svar på motion om crossbana för de yngsta crossåkarna i Torsby
kommun

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-02 § 183
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 194.
Motion från Hans Lindberg.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Hans Lindberg (V)
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur
~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-11-24

§ 148 Medborgarförslag angående
säterkulturens bevarande
Dnr KST 2015/801

Sammanfattning av ärendet
Rolf Nilsson lämnar ett medborgarförslag där han vill att säterkulturen ska finnas
kvar.
Hans förslag är:
Tillsätt en arbetsgrupp som tillsammans med Länsstyrelsen tar fram ett förslag på l
eller 2 sätrar i Klarälv dalen, vilka på sikt uppfyller kriterier som krävs för bildande
av
kulturreservat.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Rolf Nilsson daterat nov 2015.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommtmstyrelsen
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 25

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-11-24

§ 149 Medborgarförslag om halkskydd
Dnr KST 2015/814

Sammanfattning av ärendet
Eva Nylin lämnar ett medborgarförslag om att Torsby kommun ska dela ut halkskydd
till alla kommuninvånare över 65 åT.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Eva Nylin daterat 2015-11-08.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-11-24

§ 150 Svar på medborgarförslag angående
information om allmänna kommunikationer
Dnr KST 2014/145

Sammanfattning av ärendet
Ingemar Dahlström lämnar ett medborgarförslag om att ha med allmänna
kommunikationer på kommunens turistkarta.
Svar på medborgarförslaget
Besöksnäringsstrateg Mats Olsson svarar att Värmlandstrafiks linjekarta för norra
Värmland, med linjenummer, kommer att finnas med på Torsby kommuns turistkarta
för 2016 och framåt.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-10-05 § 163
Medborgarförslag från Ingemar Dahlström daterat 2014-02-20

Kommunfullmäktiges beslut
Svaret är för kännedom och medborgarförslaget läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ingemar Dahlström
Besöksstrateg Mats Olsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-11-24

. .

§ 151 Svar på medborgarförslag - namng1vn1ng
på väg i Torsby centrum
Dnr KST 2015/181

Sammanfattning av ärendet
GunnaT Fernström lämnar ett medborgarförslag om att nrunnge en väg i Torsby.
Svar på medborgarförslaget:
Vägarna vid Torsby Herrgård är redan nrunngivna enligt beslut av kommunstyrelsen
1995-10-06 § 425. Vägen från Gräsmarksvägen till Grosskrotzenburgalh~n är dock inte
namnsatt. En1igt vägingenjör Lennart Pewe Persson, som haT delegation att besluta om
nrunnsättning av vägar, passar nrunnet Lindane le för vägstumpen från
Gräsmarksvägen till Grosskrotzenburgallen vid Torsby herrgård. Tekniska
avdelningen har därför beslutat att benämna vägen Lindane le.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-10-05 § 170
MedborgaTförslag från Gunnar Fernström

Kommunfullmäktiges beslut
Svaret är för kännedom och medborgarförslaget läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Gunnar Fernström
Lennart Pewe Persson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-11-24

§ 152 Redovisning av besvarade och
obesvarade motioner
Dnr KST 2015/329

Sammanfattning av ärendet
Två gånger per år, i april och oktober, ska kommunstyrelsen redovisa motioner som
inte har beretts färdigt.
Per den 30 september fanns det 13 obesvarade motioner.

Handlingar i ärendet
Redovisning av besvarade och obesvarade motionen daterad 2015-10-15.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är lämnad och rapporten läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-11-24

§ 153 Redovisning av besvarade och
obesvarade medborgarförslag
Dnr KST 2015/812

Sammanfattning av ärendet
Va1je år i oktober ska kommunfullmäktige informeras om vilka medborgarförslag som
är inkomna, handlagda och avgjorda under året.
I den senaste redovisningen finns det sex obesvarade medborgarförslag.

Handlingar i ärendet
Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag daterad 2015-10-15.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är lämnad och rapporten läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-11-24

§ 154 För kännedom - Delårsbokslut 2015
Värmlands läns vårdförbund
Dnr KST 2015/811

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns Vårdförbund lämnar ett delårsbokslut för kännedom till
kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Delårsbokslut från Värmlands läns vårdförbund
Sammanträdesprotokoll daterat 2015-10-23

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är lämnad och delårsredovisningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Värmlands läns vårdförbund

Justerarens signatur

0f{/v

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-11-24

§ 155 Informationsärenden
Dnr KST 2015/1 O

Sammanfattning av ärendet
Informationsärenden är en ny punkt på föredragningslistan där nämnder kan
informera fullmäktige.
Alf Larsson (C) informerar fullmäktig om en konferens med Föreningen Sveriges
Vattenkraftskommuner.
Frågor som berördes på konferensen var bl. a. Återföring till bygden av naturresursers
värden, fördelningsmodell samt vilka möjligheter till återföring av vattenkraftsmedel
som finns.
Alf manade fullmäktiges ledamöter att påverka sina partikamrater så att regeringen
tillsätter en utredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Alf Larsson (C) för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-11-24

§ 156 Interpellation
Dnr KST 2015/833

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (L) lämnar en interpellation som handlar om att ta upp kampen för att
medel tillskjuts för en grundlig upprustning av Fryksdalsbanan.

Handlingar i ärendet
Interpellation från Inger Lm·en (L) daterad 2015-11-17

Kommunfullmäktiges beslut
Ann-Katrin Järåsen (S) återkommer med svar på interpellationen vid nästa möte med
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Kommunalrådet Ann-Kah·in Järåsen (S)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Folkpartiet
Interpellation om kampen för Fryksdalsbanan

Fryksdalsbanan är en livsnerv inte enbati for Fryksdalen utan för stora delar av mellersta och
norra Värmland. Miljösäkra och snabba transporter är avgörande for den regionala
utvecklingen.
För att pendlare skall välja tåg framfor bil finns målsättningen inom Värmlandstrafik att det
skall gå tåg mellan Torsby och Karlstad vatje timme under arbetstid med max 60 minuter
restid. Uppnås detta mål blir vi i Torsby attraktivare for såväl foretag som pendlare till och
från kommunen. Målsättningen har i flera år varit att öka hastigheten på banan.
Förbättringsarbeten har genomförts och ytterligare åtgärder planeras av Trafikverket med stati
2017.
Nu har ett stmi hot uppkommit mot denna målsättning. Ett nytt BU-direktiv ställer högre krav
på järnvägars standard och redan 2017 vill därför Trafikverket att hastigheten istället for att
höjas skall den sänkas till 80 km/timmen.
För att kunna öka hastigheten och samtidigt uppfylla BU-direktivet måste banan byggas om
från grunden menar Trafikverket Det räcker inte med småjusteringar, men for en stor
omläggning saknas medel.
Det är därfor hög tid att vi politiker agerar för en rejäl upprustning av banan ochjag hoppas
att alla fullmäktigeledamöter påverkar sina respektive patiier, men ett kraftfullt agerande från
kommunen skulle säkert vara mycket betydelsefullt.
Jag vill därför fråga Kommunalrådet om du tillsamman med fåreträdare från andra kommuner
vill ta upp kampen for att medel tillskjuts for en grundlig upprustning av Fryksdalsbanan.

Björbysätern 2015-11-17
För Folkpatiiet Liberalerna i Torsby
Inger Laren

Torsby kommun

sid 33

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-11-24

§ 157 Val av revisorer till Fryksdalens
samordningsförbund
Dnr KST 2015/834

Sammanfattning av ärendet
Kommunen utser revisorer till Fryksdalens samordningsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut
Till revisorer i Fryksdalens samordningsförbund väljs:
Anitha Syvertsson (M) som revisor
Anders Nilroth (V) till ersättare.

Beslutet skickas till
Fryksdalens samordningsförbund
De valda
Lars-Erik Mattsson, HR

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-11-24

§ 158 Val av revisorer till Värmlands läns
kal k n i ngsförbu n d
Dnr KST 2015/835

Sammanfattning av ärendet
Kommunen utser revisorer till Värmlands läns kalkningsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut
Till revisorer i Värmlands läns kalkningsförbund utses:
Anders Nilroth (V)
Stig Renhult (M)

Beslutet skickas till
Värmlands läns kalkningsförbund
De valda
Peter Rosengren, KPMG
Lars-Erik Mattsson, HR

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 35

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-11-24

§ 159 Val av revisorer för de förvaltande
donationsfonderna
Dnr KST 2015/836

Sammanfattning av ärendet
Kommunen utser revisorer för de förvaltande donationsfonderna.

Kommunfullmäktiges beslut
För de förvaltande donationsfonderna utses Anitha Syvertsson (M) till revisor och Stig
Renhult (M) utses till ersättare.

Beslutet skickas till
De valda
Lars-Erik Mattsson, HR
Ekonorrliavdehlingen

Utdragsbestyrkande

