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§ 160 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 sammanträde spelar Jennie Björkman, Olle Halvardsson och Wilma Över
Blinka lilla stjärna på gitarr.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Jennie, Olle och Wilma för musiken.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 161 Utdelning av ungdomskulturstipendium
ur Christine Rebanes minnesfond
Dnr KST 2015/652

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.
Till2015 års stipendiat har styrelsen utsett Erik Lindqvist, Malmö, med följande
motivering:
Erik Lindqvist tilldelas Christine Rebanes ungdomskulturstipendium år 2015 för sitt
musikskapande och musicerande. Erik har både en stark drivkraft och en ihärdighet
som ger goda resultat. Erik började sin musikaliska resa vid Kulturskolan i Torsby,
men bor numera i Malmö och spelar gitarr i pop/rockbandet Neweva. Bandet
uppträdde vid scensommarrock i Torsby 2015.

Kommunfullmäktiges beslut
Kulturchef Annika Wredenberg läser motiveringen för Erik Lindqvist som är med från
Malmö via länk. Erik tackade för det fina diplomet som han kommer att få vid ett
senare tillfälle.
Ordföranden tackar kulturchefen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162 Utdelning av Torsby kommuns
kulturstipendium 2015
Dnr KST 2015/652

Sammanfattning av ärendet
Torsby kornmun delar ut ett kulturstipendium varje år. Stipendiet kan tilldelas enskild,
grupp eller organisation som utfört någon form av insats inom kulturens område.
Kandidaten ska vara bosatt i eller ha annan anknytning till Torsby kommun.
Stipendiet delas ut i samband m ed kornmunfullmäktiges sammanträde i december.
Årets kulturstipendie går till Allan Thörnevik, Vitsand med motiveringen:
Genom berättelser får våra liv en mening.
Allan Thörnevik har under de senaste åren samlat händelser, minnen och bilder från
hembygden i fyra böcker.
Allan delar även med sig av sin historia genom att berätta och tack vare hans arbete
bevaras historia och levnadsöden och blir till rika källor för kommande generationers
kunskap.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-08 § 236.

Kommunfullmäktiges beslut
Kulturchefen Annika Wredenberg läser upp motiveringen till årets kulturstipendiat
Utdelning av diplom och blommor sker vid ett senare tillfälle.
Ordföranden tackar kulturchefen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163 Utdelning av Kommunfullmäktiges
premie för utveckling och nyskapande 2015
Dnr KST 2015/733

Sammanfattning av ärendet
Konununfullmäktiges premie för utveckling och nyskapande 2015 ges till Ovansjö
Bygdeförening.

Motivering:
Ovansjö Bygdeförening har på eget initiativ byggt upp en fantastik utemiljö för att
förgylla vardagen för de boende, anhöriga och personal vid äldreboendet
Dalbygården, Syssiebäck Detta initiativ har utvecklat boendet till ett bäth·e
demensboende.
Praktiskt och ekonomiskt har Ovansjö Bygdeförening samlat ideella krafter, föreningar
och företag i Klarälvdalen.
Det man åstadkommit är också av stort värde för utvecklingen av äldreomsorgen i
konununen och för den enskilde medborgaren.
Föreningen genom Ingrid Svanberg tackar för utmärkelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden Eva-Lena Gustavsson (S) och andre vice ordföranden Annlouise Broden
(S) delar ut blonunor, diplom och check till Ovansjö Bygdeförening.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Sammanfattning av ärendet
Tillagda ärenden på föredragningslistan:
Medborgarförslag om förändring av kommunfullmäktiges reglemente för
allmänhetens frågestund.
Motion om personalförmåner.
Val av ersättare för avgående ledamot Hans Forsbäck
Ärenden som utgår:
Informationsärenden till kommunfullmäktige. (Inga inkomna ärenden.)

Kommunfullmäktiges beslut
Ändringarna godkänns.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 165 Svar på fråga från kommunfullmäktige
2015-11-24 § 135 -Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2015/52

Sammanfattning av ärendet
På kornmunfullmäktige den 24 november ställer Arne Strandberg en fråga 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-Nysh·öm.
Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras för räddningsstyrkan utifrån de nya
förutsättningarna?"

Anna Melin-Nyström svarar:
Miljö-, Bygg och Räddningsnämndens uppdrag är att sörja för alla invånare och
besökare i Torsby kornmun har likvärdiga möjligheter till gott och säkert liv och
vistelse i vår kornmun och god hjälp när nöden så kräver. Detta oavsett om du bor i
Åstrand, Långflon, Röjdåfors eller Västra Näsberget
För att klara detta uppdrag så görs det ett omfattande arbete i förebyggande syfte med
kontinuerlig översyn av pågående verksamheter, kontroller och uppföljning,
utbildning och information.
I den fortlöpande byggnadsplanläggningen ges en grundstruktur för säkerhetsarbetet
Vid varje bygglovsprövning sker sen en detaljgranskning av byggnadernas anpassning
för planerad verksamhet utifrån alla speciella krav på god säkerhet. Utifrån detta kan
extra byggtekniska krav på ex. vis utformning av brandceller, sprinklersystem,
automatlarm, brandvarnare, uh·ymningsvägar mm ställas.
Riktade utbildningsinsatser och information till de anställda inom turistnäringen såväl
som inom sjukvården, särskilda boenden och flyktingförläggningarna genomförs för
att riskerna ska minimeras.
När det gäller akuta hjälpinsatser så går larm via SOS och våra räddningsstyrkor har

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts.§ 165 Svar på fråga från kommunfullmäktige 2015-11-24 § 135- Allmänhetens
frågestund
samarbete med grannstationerna både inom kommunen samt med grannkommunerna
i både Norge och Sverige, för att hela tiden säkra för att god tillgång på personal
utifrån uppdraget.
Utlarmning sker på larm i väntan på ambulans, IVPA enligt avtal med Landstinget och
räddningskårerna är behjälpliga med lyfthjälp enligt separat avtal med
Socialnämnden.
Flyktingförläggningarna och boendena för ensamkommande flyktingbarn är
naturligtvis särskilt utsatta och har en mer temporär karaktär där det är av yttersta vikt
att bygglovsprövningen görs i god tid och att brandskyddskraven beaktas.
Verksamhetsutövarna har ett stort ansvar och roll i detta och det är viktigt att ett
förebyggande arbete görs och att information når ut till både verksamhetsansvariga
och brukare på bästa sätt, för att undvika olyckor och missförhållanden.
Som svar på din fråga har du säkert redan förstått att det mesta av vårt arbete i
nämnden bygger på att säkerställa att vi har rutiner som fungerar för att möta alla
krav.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Anna Melin-Nyström daterad 2015-12-14.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar ordföranden i Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Anna MelinNyström för svaret.

Beslutet skickas till
Arne Strandberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 166 Svar på Interpellation om kampen för
Fryksdalsbanan
Dnr KST 2015/833

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (L) lämnar en interpellation om kampen för Fryksdalsbanan. Hon frågar
där kommunalrådet om hon tillsammans med tillsammans med företrädare från andra
kommuner vill ta upp kampen för att medel tillskjuts för en grundlig upprustning av
Fryksdalsbanan.

Ann-Katrin Järåsen (S) svarar bl.a. att hon hoppas att alla politiker i Torsby kommuns
fullmäktige är beredda att, i alla möjliga sammanhang, medverka till att vi faktiskt
uppnår de mål som finns angivna i den Regionala Trafikförsörjningsplanen. Hon
skriver också "Jag kommer själv att göra allt som står i min makt via uppdraget i
Kollektivtrafiknämnden och styrelsen för Region Värmland men även i de samråd som
vi fortlöpande har med Trafikverket."

Handlingar i ärendet
Svar på interpellation daterad 2015-12-09
Interpellation daterad 2015-11-17

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Ann-Kah·in Järåsen (S) för svaret.

Beslutet skickas till
Inger Laren (L)
Ann-Katrin Järåsen (S)

Utdragsbestyrkande

~\G-o\-\,

J

lo

Torsby kommun

sid 12

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-12-15

§ 167 Förnyelse av fånelöfte 2016
Dnr KST 2015/839

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-09 om nyupplåning och omsättning av lån för
kommunen under 2015. Sammanlagt har kommunen haft rätt att teckna nya lån om
92 150 000 kronor samt att sätta om lån som under året förfaller till betalning.
Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en generell
borgen om 158 000 000 kronor.
Under 2015 har kommunstyrelsen inte beviljat ytterligare lån. Någon upplåning har
inte skett under 2015. Dä1med uppgår låneramen under 2016 oförändrat till 92 150 000
kronor.
Torsby Bostäder AB har aviserat att man har för avsikt att påbörja nybyggnation av
lägenheter omgående. Därför har man begärt en ökning av den kommunala borgen
med 22 000 000 kronor. Därför kommer Torsby kommun under 2016, eller tills nytt
beslut fattas, ingå kommunal borgen för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser till ett
totalt högsta lånebelopp om 180 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknad på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp samt en marginal för kommande
investering/underhållsåtgärder.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 194
Ekonomichef Angela Birnstein ~änsteskrivelse 2015-11-20.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under
2016 med 92 150 000 sek.

2.

Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016.

3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 167 Förnyelse av lånelöfte 2016
Bostäder ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
180 000 000 sek jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Torsby Bostäder AB

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 168 Taxa för lotteritillstånd 2016
Dnr KST 2015/763

Sammanfattning av ärendet
Fritidschef Kicki Velander föreslår oförändrad avgift för lotteritillstånd 2016, vilket
innebär 400 kronor/lotteri.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 198.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 212.

Kommunfullmäktiges beslut
Taxa för lotteritillstånd är oförändrad 2016, vilket innebär 400 kronor per lotteri.

Beslutet skickas till
Fritidsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 169 Utbetalning av lokalt partistöd 2016
Dnr KST 2015/758

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-06-23 nya regler om lokalt partistöd. Reglerna
föranleddes av förändringar i kommunallagen från l februari 2014. Reglerna tillämpas
från och med mandatperioden 2014-2018, d.v.s. från och med verksamhetsåret 2015,
och det krävs årliga beslut av fullmäktige innan utbetalning kan ske.
Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. För 2016 uppgår grundstödet
till16 268 kronor per parti som är representerat i kommunfullmäktige. Mandatstödet
uppgår till l l 020 kronor 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 tar emot lokalt partistöd för 2016 ska senast 30 juni 2017 redovisa för
kommunfullmäktige hur det lokala partistödet använts i det lokala demokratiarbetet
För det lokala partistöd som utbetalats för 2015 ska redovisningen lämnas till
kommunfullmäktige senast 30 juni 2016.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 199
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 217.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av lokalt partistöd 2016 enligt följande:
Socialdemokraterna, 14 mandat

170 553 kronor

Moderaterna, sex mandat

82 390 kronor

Centerpartiet, fyra mandat

60 349 kronor

Sverigedemokraterna, tre mandat

49 329 kr
Tabellen fortsätter på nästa sida

Justerarens signatur

~

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 169 Utbetalning av lokalt partistöd 2016
Vänsterpartiet, två mandat

38 309 kr

Folkpartiet, ett mandat

27 288 kr

Miljöpartiet, ett mandat

27 288 kr

Partierna ska lämna in uppgifter till ekonomiavdelningen om mottagare av det lokala
partistödet.
Partierna påminns om att redovisningen av hur det lokala partistödet för 2015 använts
i det lokala demokratiarbetet ska lämnas till kommunfullmäktige senast 30 juni 2016.

Beslutet skickas till
De politiska partierna
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 170 Budget 2016 för bidrag till enskilda vägar
Dnr KST 2015/421

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens budgetförslag till bidrag till enskilda vägar med statsbidrag är lO
procent.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 217.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-13 § 201.

Kommunfullmäktiges beslut
Följande budget 2016 för bidrag till enskilda vägar fastställs:

Årligt driftbidrag
Årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag utbetalas med lO%,
vilket beräknas belasta budgeten med l 300 000 kronor.
Årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag (de så kallade 1:50
vägarna) utbetalas som föregående år med sammanlagt 40 000 kronor.

Extra bidrag om 5 000 kronor till Klarabro- Tutstadholmens VFS slopas.
Iståndsättningsarbeten
För iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande iståndsättningsarbeten samt
nya ansökningar under 2015 och 2016, ska bidrag utbetalas 2016 med lO% till enskilda
vägar med statsbidrag och med 40 % i bidrag till enskilda vägar som inte erhåller
statsbidrag, vilket beräknas belasta budgeten med 55 000 kronor.
Summa kommunala vägbidrag 2016: l 395 000 kronor

I ovanstående sammanställning ingår inte ersättning i samband med översvämningar
eller andra naturkatastrofer.

Justerarens signatur
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Forts. § 170 Budget 2016 för bidrag till enskilda vägar

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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§ 171 Nytt arvodesreglemente från och med
2016
Dnr KST 2015/311

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 uppdrog till bitr. kommunchef/HR-chef
Anders Björck att, genom en omvärldsanalys, göra en översyn av arvodesreglementet
och ta fram förslag på förtydliganden i reglementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 beslutade att lämna framtaget förslag på
remiss till samtliga partier i kommunfullmäktige. Utifrån inkomna remissvar gjorde
arbetsutskottet 2015-10-13 ändringar som nu lagts in i förslaget till nytt reglemente.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 200
Förslag till nytt arvodesreglemente från och med 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 197.
Remissvar från Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Torsby
Nordvärmlands Socialdemokratiska Arbetarekommun och Moderaterna.

Yrkande
Inger Laren (L) yrkar på återremiss för att se över ersättningen till de ersättare som inte
~änstgör.

Beslutsgång
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
Arvodesreglementet återremitteras till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
HR-chef Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 172 Förtroendevaldas arvoden 2016
Dnr KST 2015/778

Sammanfattning av ärendet
Det är föreslaget att kommunalrådets arvode höjs från 2016-01-01 till 50 100 kr/månad
enligt av kommunfullmäktige beslutad princip.
Förh·oendevaldas arvoden föreslås som följd av detta att höjas enligt nedanstående
förslag:
Arvode kronor/mån. 2016

Arvode kronor/mån. 2015

50100

48100

Kommunstyrelsens v.
ordf.

10 020 (20 %)

9 600 (20 %)

Socialnämndens ordf.

7 520 (15 %)

7 200 (15 %)

Socialnämndens v. ordf.

4 010 (8 %)

3 850 (8 %)

Socialnämndens au ordf.

4 010 (8 %)

3 850 (8 %)

Barn- och utbildningsnämndens ordf.

6 510 (13 %)

6 250 (13 %)

Barn- och utbildningsnämndens v. ordf.

3 000 (6 %)

2 900 (6 %)

Barn- och utbildningsnämndens au ordf.

3 000 (6 %)

2 900 (6 %)

Miljö-, bygg- o räddningsnämndens ordf.

5 010 (10 %)

4 800 (10 %)

Miljö-, bygg- o räddningsnämndens v ordf.

2 500 (5 %)

2 400 (5 %)

Uppdrag
Kommunstyrelsens ordf.

Tabellen fortsätter på nästa sida

Utdragsbestyrkande
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Forts.§ 172 Förtroendevaldas arvoden 2016

Uppdrag

Arvode kronor/mån. 2016

Arvode kronor/mån. 2015

Kommunfullmäktiges
ordf.

2500(5%)

2 400 (5 %)

Överförmyndarnämndens
ordf.

2 500 (5 %)

2 400 (5 %)

Torsby Bostäders AB ordf.

2 500 (5 %)

2 400 (5 %)

Fritid i Nordvärmlands
ordf.

2 500 (5 %)

2 400 (5 %)

Torsby Flygplats AB ordf.

2 500 (5 %)

2400(5%)

Revisor i kommunen

1500 (3 %)

1450 (3 %)

5 000 (årsarvode)

5 000 (årsarvode)

10 000 (årsarvode)

10 000 (årsarvode)

Valnämndens ordf.
Valnämndens ordf. vid
valår

Utöver månadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode.
Kommunstyrelsens ordförande har utöver kommunalrådslönen rätt till ersättning från
kommunalbolag i de fall denne innehar ordförandeposten i bolaget.
Om socialnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/hon
årsarvode även för detta uppdrag. Är barn- och utbildningsnämndens ordförande
också ordförande i arbetsutskottet får han/hon även arvode för detta uppdrag.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar m.m. ersätts enligt samma regler
som gäller för ledamot.

Timarvode för inställelsetimmer är 170 kr och 112 kr för påföljande timmar.

Justerarens signatur

r)fJ
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Utdragsbestyrkande
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Forts. § 172 Förtroendevaldas arvoden 2016

Handlingar i ärendet
Kornmunstyrelsen 2015-11-30 § 207.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 231.

Jäv
På grund av jäv deltog inte Ann-Katrin Järåsen (S) i beslutet om kommunstyrelsens
ordförandes arvode.

Yrkande
Gustav Olsson (M), yrkar på oförändrad nivå av arvoden.
Per-Olov Olsen (-) yrkar bifall på moderaternas förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Gustav Olsson (M) förslag.
Votering begärd.

Omröstningsresultat
Voteringen slutar med 18 ja-röster och 12 nej-röster.
Ja röstade Ann-Katrin Järåsen (S), Åke Gustavsson (S), Annlouise Broden (S), Mikael
Bredesen (S), Jörgen Nilsson (S), Ingela Johansson (S), Lars-Håkan Karlsson (S), Eva
Nordvall (S), Gunde Haglund (S), Birgit Dahlgren (S), Anders Bergström (S), Nielas
Persson (S), Alf Larsson (C), Anna Nyström (C), Inga-Britt Keck-Karlsson (C), Dag
Nyström (C), Inger Laren (L) samt Eva-Lena Gustavsson (S).
Nej röstade Gustav Olsson (M), Lillemor Wass-Range (M), Mikael Persson (M),
Ingemar Hansson (M), Daniel Brosius (M), Håkan Höglund (SD), Marita Ryberg (SD),
Bengt Berg (V), Siv Martinsson (V), Birgitta Karstensson (Mp), Per-Olov Olsen (-) samt
Hanni Andersson (S) .

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 172 Förtroendevaldas arvoden 2016

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunalrådets arvode höjs från och med 2016-01-01 enligt presenterat förslag
som följer den princip som kommunfullmäktige beslutat.
2. Övriga förtroendevaldas arvoden höjs från och med 2016-01-01 enligt presenterat
förslag som följer den princip som kommunfullmäktige beslutat.
l.

Reservation
Gustav Olsson (M), Mikael Persson (M), Lillemor Wass-Ronge (M), Ingemar Hansson
(M), Daniel Brosius (M), Håkan Höglund (SD), Marita Ryberg (SD) samt Per-Olov
Olsen (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gustav Olssons (M) förslag.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
Berörda nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande
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§ 173 Detaljbudget 2016, Torsby kommun
Dnr KST 2015/145

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns budget för 2016 innebär ett resultat på 14 151 tkr enligt beslut i
kommunfullmäktige 2015-06-23. Kommunstyrelsen har den 30 november gjort en sista
avstämning av detaljbudget för 2016. Uppdatering av intäkter har gjorts enligt prognos
från SKL.
skatteintäkterna och LSS-u~ämningen ökar samtidigt som bidrag och fastighetsavgiften
minskar i motsvarande nivå. Budget för avskrivningar och kapitalkostnader har tagits
fram och uppdaterats. Dessa uppdateringar påverkar inte resultatet totalt.
Ett resultat på 14 151 tkr motsvarar 2% av skatter och bidrag.
Till kommunstyrelsens sammanträde den 30 november har barn- och utbildningsnämnden lämnat in ett äskande om ett ramtillskott på 8 mnkr där 5,5 mnkr avser
förskola och grundskola och 2,5 mnkr avser S~erneskolan.
Även socialnämnden har lämnat in ett äskande till kommunstyrelsens sammanträde.
Nämnden äskar 5 miljoner kronor i syfte att undvika avveckling av lägenheter i
särskilda boenden och fortsatt underfinansiering av individ- och familjeomsorgen.
Reinvesteringarna uppgår enligt plan till 32,5 mkr vilket är lika som de beräknade
avskrivningarna för 2015.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 193.
Detaljbudget 2016, Torsby kommun 2015-11-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 216.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 173 Detaljbudget 2016, Torsby kommun

Kommunfullmäktiges beslut
l . Intäktsuppdateringen har gjorts utifrån senaste prognos från SKL, vilket innebär

2.
3.

4.
5.

6.

att skatteintäkterna och LSS-utjämningen ökar samtidigt som bidragen och
fastighetsavgiften minskar i motsvarande nivå.
Kapitalkostnader och avskrivningar har uppdaterats och förändringen är utan
resultatpåverkan.
Barn- och utbildningsnämndens har lämnat ett äskande om totalt 8 mnkr.
Budgeten har förstärkts med 6 mkr som finansieras genom att beslutad POavsättning återförs till förmån för nämndens budget. 2 mnkr finansieras från
migrationsmedel och tillfaller nämnden som en intäkt under 2016.
Övriga äskanden lämnas utan beaktande.
Torsby kommuns finansiella mål för 2016 är:
-Resultatet skall uppgå till minst 2% av skatteintäkter och bidrag.
- soliditeten skall uppgå till minst 37 %.
- Det egna kapitalet skall utvecklas positivt.
Resultatbudget/plan för 2016lämnas enligt nedanstående (se nästa sida).

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 173 Detaljbudget 2016, Torsby kommun
2016
Budget
enligt beslut

RESULlATBUDGET/PLAN

KF 2015-06-23
Kommunfullmäktige

-130 630
-240 700
-296 809
-19 400
-50

-1 600
-6 000

Summa driftnetto

-130 630
-246 700
-296 809
-19 400
-50
-1 500

-1 500

överförmyndarnämnden

VERKSAMHETSNETTO

Budget 2016
in kl.
föreslagna
justeringar

-1 600

Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg och räddningsnämnd
Valnämnden

Avskrivningar
Pensionsutbetalningar
Aterfäring extra PO-avsättning
Kapitalkostnader

Justeringar
KS förslag
till KF
2015-11-30

-690 689

-6 000

-696 689

-34 000
-23 000

-5 030

-39 030
-23 000
6 000
59 300
-693419

54 270
-693419

6 000
5 030

o

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

483 930
194 980
24 700
11 960
1 000
-9 000

2 220
-1 81 o
-670
260

486 150
193 170
24 030
12 220
1 000
-9 000

INTÄKTER

707 570

o
o

707 570

14151

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Reservation
Birgitta Karstensson (Mp) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Nämnder
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 174 Upphandlingspolicy för Torsby kommun
Dnr KST 2015/708

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog nuvarande upphandlingspolicy 2004-05-27.
Förslaget på revidering av upphandlingspolicyn har anpassats till förändringar i LOU
(Lagen om offentlig upphandling), bl. a. höjd direktupphandlingsgräns. Det har även
skett en fokusering på kommunens totalekonomi och samordning av upphandlingar
för att tillvarata de ekonomiska fördelar som samordning kan ge. Vidare så har
begreppet hållbar utveckling getts en större helhetssyn.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 203.
Förslag 2015-09-29 till reviderad upphandlingspolicy.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 199.

Kommunfullmäktiges beslut
Den reviderade upphandlingspolicyn för Torsby kommun antas.

Beslutet skickas till
Inköpschef Mats Ågren

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 175 Fyllnadsval för avgående Hans Forsbäck
Dnr KST 2015/884

Sammanfattning av ärendet
Då Hans Forsbäck (M) avsagt sig alla politiska uppdrag i Torsby kommun sker
fyllnadsval till kommunfullmäktiges valberedning, socialnämnden samt Torsby
Flygplats AB styrelse.

Kommunfullmäktiges beslut
Till kommunfullmäktiges valberedning väljs Mikael Persson (M).
Tillledamot i socialnämnden väljs Ulf Ronge (M).
Tillledamot i Torsby flygplats AB väljs Tommy Persson (M).

Beslutet skickas till
De valda
Lars-Erik Mattsson, HR-avdelningen
Lilian Olofsson

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 176 Motion om bonusprogrammet med
förmånsbilar m.m.
Dnr KST 2015/885

Sammanfattning av ärendet
Per-Olov Olsen (-) lämnar en motion som rör bonusprogram och förmånsbilar.
Under mötet förtydligade Per-Olov Olsen att han tycker programmet ska avslutas
omedelbart och att han förstår att avtalen inte kan hävas.

Handlingar i ärendet
Motion från Per-Olov Olsen daterad 2015-12-04.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
HR-chef Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 177 Svar på motion om livsmedelpolitiskt
program i Torsby kommun
Dnr KST 2015/185

Sammanfattning av ärendet
Alf Larsson, Centerpartiet, har lämnat en motion där han föreslår att det utarbetas ett
livsmedelspolitiskt program för Torsby kommun för alla verksamheter där mat
serveras. Programmet ska ligga till grund för kostenhetens och verksamheternas
tillagning och distribution. Närodlade råvaror, bröd m.m. och om möjligt ekologiska
varor ska eftersträvas.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Kost- och städchef Ninni Boss, 0560-16119,
ninni.boss@torsby.se
Utredningsmetod: Beskrivande metod.
Svar på motionen
I Torsby kommun är det fler än kostenheten som gör inköp av livsmedel till sina
respektive verksamheter. Kostenheten ansvarar för tillagning av huvudmåltider till
förskolor, skolor, äldreomsorg och sjukhuset. Många enheter har eget ansvar för
frukost och mellanmål. Dessutom görs inköp till gruppboenden, cafeterior och
fritidsgårdar.
Idag finns kostrutiner för barn- och utbildningsnämnden och kostprogram för vård
och omsorg. Dessa rutiner och program beskriver olika ansvarsområden och ska följas
av respektive enhet i samarbete med kostenheten.
I Vision och mål2020 har kost- och städavdelningen inskrivet att inköp av ekologiska
livsmedel ska utökas successivt. I nuvarande livsmedelsavtal är cirka 950 produkter
upphandlade, varav 125 är ekologiska. Miljöhänsyn samt social och etisk hänsyn ska så
långt som möjligt beaktas vid kommande livsmedelsupphandling.
Ett livsmedelspolitiskt program ska avse alla verksamheter.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 177 Svar på motion om livsmedelpolitiskt program i T orsby kommun
För att ett gemensamt livsmedelspolitiskt program ska kunna gälla för hela
kommunen, krävs det att alla samarbetar med det programmet, vilket inte sker idag.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 202
Alf Larssons motion 2015-02-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 220.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen är besvarad och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Alf Larsson (C)
Kostchef Ninni Boss

Utdragsbestyrkande
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§ 178 Svar på motion om den anonyma maten
Dnr KST 2013/202

Sammanfattning av ärendet
Alf Larsson, Centerpartiet, har lämnat en motion om att sätta stopp för den anonyma
maten i kommunens offentliga kök där han föreslår att kommunen tar fram en
livsmedelspolicy som med Miljöstyrningsrådet som grund ställer högre krav på miljö
och djuromsorg i upphandlingen. Policyn ska också göra det möjligt att bryta ner
upphandlingen så att det underlättar för mindre företag att lägga anbud.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Kost- och städchef Ninni Boss, 0560-16119,
ninni.boss@torsby.se
Utredningsmetod: Beskrivande metod.
Svar på motionen
I Torsby kommun är det fler än kostenheten som gör inköp av livsmedel till sina
respektive verksamheter. Kostenheten ansvarar för tillagning av huvudmåltider till
förskolor, skolor, äldreomsorg och sjukhuset. Många enheter har eget ansvar för
frukost och mellanmål. Dessutom görs inköp till gruppboenden, cafeterior och
fritidsgårdar. Idag finns kostrutiner för barn- och utbildningsnämnden och
kostprogram för vård och omsorg.
Dessa rutiner och program beskriver olika ansvarsområden och ska följas av
respektive enhet i samarbete med kostenheten.
I Vision och mål 2020 har kost- och städavdelningen inskrivet att inköp av ekologiska
livsmedel ska utökas successivt. I nuvarande livsmedelsavtal är cirka 950 produkter
upphandlade, varav 125 är ekologiska. Miljöhänsyn samt social och etisk hänsyn ska så
långt som möjligt beaktas vid kommande livsmedelsupp handling.
Ett livsmedelspolitiskt program ska avse alla verksamheter.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 178 Svar på motion om den anonyma maten
För att ett gemensamt livsmedelspolitiskt program ska kunna gälla för hela
kommunen, krävs det att alla samarbetar med det programmet, vilket inte sker idag.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 201.
Motion från Alf Larsson 2013-03-17.
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 219.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen är besvarad och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Alf Larsson (C)
Kostchef Ninni Boss

Utdragsbestyrkande
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§ 179 Svar på medborgarförslag om
ljuddämpare på gräsklippare och att lämna
utvalda gräsytor oklippta
Dnr KST 2015/517

Sammanfattning av ärendet
Lars Jacobsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunens gräsklippare ska
förses med ljuddämpare och att en del utvalda gräsytor på försök ska lämnas oklippta
så att insekter och fåglar, mångfalden, gynnas.

Svar på medborgarförslaget
Ljuddämparna på kommunens gräsklippare är godkända och dimensionerade för
maskinens motor. Ljudet på de större maskinernas klippaggregat är högre än
motorljudet, men kan inte dämpas.
Tekniska avdelningen kommer att lämna några ytor av de som nu klipps oklippta,
bland annat en yta på Herrgårdsområdet
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 218.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 205.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget är besvarat och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Lars Jacobsson
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 180 Revidering av förbundsordningen för
Värmlands läns kalkningsförbund
Dnr KST 2015/341

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Bengt Epperlein vid Värmlands läns kalkningsförbund har översänt
förslag på revidering av förbundsordning för beslut i respektive medlemmars
fullmäktige.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-11-30 § 213
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 232.
Förslag på revidering av förbundsordning för Värmlands läns kalkningsförbund 201510-16.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av förbundsordningen för Värmlands läns
kalkningsförbund.

Beslutet skickas till
Värmlands läns kalkningsförbund
Peo Broden

Utdragsbestyrkande
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§ 181 Socialnämndens ej verkställda beslut
2015
Dnr KST 2015/520

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar individuella rapporter på ej verkställda beslut som har sänts
in till Inspektionen för vård och omsorg, (NO) enligt bestämmelserna i Lagen om
särskilt stöd och service, LSS och Socialljänstlagen, SoL. Sammanställningen grundar
sig på de insända, individuella kvartalsrapporterna med angiven tidpunkt och orsak
som finns i sammanställningen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från socialchef Ulf Johansson.

Kommunfullmäktiges beslut
Sammanställningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 182 Medborgarförslag om förändring av
kommunfullmäktiges reglemente för
allmänhetens frågestund
Dnr KST 2015/900

Sammanfattning av ärendet
Anke Butendeich lämnar ett medborgarförslag med förslag till förändringar i
kommunfullmäktiges reglemente i de avsnitt som rör allmänhetens frågeshmd.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Anke Butendeich daterat 2015-12-04.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Anke Butendeich
Eva-Lena Gustavsson (S)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Annlouise Broden (S)
Ann-Margreth Edberg

Utdragsbestyrkande
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§ 183 Motion om personalförmåner
Dnr KST 2015/901

Sammanfattning av ärendet
Birgitta Karstensson (Mp), Bengt Berg (V) samt Ingemar Hansson (M) lämnar en
motion om personalförmåner.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2015-12-10.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
HR-chef Anders Björck
Birgitta Karstensson (Mp)
Bengt Berg (V)
Ingemar Hansson (M)

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 184 Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
Dnr KST 2015/726

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har räknat om och meddelat ersättare för avgående ledamot Hans
Forsbäck (M).
Till ny ledamot utses ersättare Daniel Brosius (M) och till ny ersättare utses Christer
Jaensson (M).

Handlingar i ärendet
Protokoll från Länsstyrelsen i Värmlands län daterat 2015-12-11.

Kommunfullmäktiges beslut
Daniel Brosius (M) är av Länsstyrelsen utsedd till ny ledamot och Christer Jaensson
(M) till ny ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Lilian Olofsson
Lars-Erik Mattsson

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 40

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-12-15

§ 185 Fastighetsförsäljning Enen
Dnr KST 2015/488

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-07, § 127 att anta markanvisningsavtal mellan
kommunen och Torsby Bostäder AB där Torsby Bostäder AB ges möjlighet att planer
för byggnation av lägenheter i "kvarteret Enen".

Markanvisningsavtalet hänvisar till fel fastighet. Den rätta fastighetsbeteckningen ska
vara Torsby 1:265.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-12-15 § 222
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-08 § 235.
Teknisk chef Jan Espings ~änsteskrivelse och karta 2015-11-30.
Köpekontrakt.

Kommunfullmäktiges beslut
Köpehandlingarna godkänns.

Beslutet skickas till
Tekniska chefen Jan Esping
Torsby Bostäder AB

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande

