KOMMUNSTYRELSEN
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 7 juni 2010 kl 10.00‐12,00, 13.00‐15.00
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Håkan Laack (S), ordförande
Yvonne Broberg (S)
Gösta Kihlgren (S)
Rune Mattsson (S)
Jerry Persson (S), ers för Olle Adolfsson (S)
Kent Hallesson (V)
Inga‐Britt Keck Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Inger Larén (FP) ers för Per‐Arne Ludvigsson (M)
Anna‐Lena Carlsson (M)
Anders Wiss (M)
Allmänheten hade möjlighet att närvara vid §§ 85‐100

Övriga deltagare

Thomas Stjerndorff, kommunchef § 83
Angela Birnstein, ekonomichef
Margot Enkvist, sekreterare
Elisabet Olsson, EU‐samordnare, § 82
Lena Bull, personalchef §§ 86‐89
Siv Martinsson, personalsekreterare §§ 86‐89
Ulf Johansson, socialchef § 85
Jan Esping, teknisk chef §§ 90‐92
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Anders Wiss
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PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 76

Ändring i föredragningslistan
Kst dnr 2010/30.10

Ärende som tillkom vid dagens sammanträde
Ändring av firmatecknare för stiftelser.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ovanstående ändring.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
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Ks § 77

Delårsuppföljning per 30 april 2010
Kst dnr 2010/132.03

Delårsuppföljning per 2010-04-30
Nu har nämnder och kommunstyrelsen stämt av sina verksamheter i samband med
delårsuppföljning per 2010‐04‐30. En prognos har lämnats över hur verksamheterna
kommer att klara tilldelad budget för innevarande år.
Resultatet för rapportperioden uppgår till ca 7 mkr vilket är ca 3 mkr bättre än period‐
budget.
De största avvikelserna redovisas av fritidsnämnden som avviker ‐1 mkr mot period‐
budget. Barn‐ och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse på + 2,1 mkr till och
med 2010‐04‐30 och beror främst på kommande kostnader som ej belastar resultatet
ännu. Kommunstyrelsens verksamheter ligger sammantaget ca +2,4 mkr mot period‐
budget, där den största avvikelsen avser tekniska avdelningen beroende på intäkts‐
överskott på kvartalsfakturering. Övriga nämnder avviker endast marginellt mot bud‐
geten.
Enligt prognos spås skatteavräkningen ge en positiv avräkning på ca +8,2 mkr i år,
medan prognosen för stats‐ och utjämningsbidrag spås en negativ förändring på ‐1,3
mkr.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen och dess förvaltningar avviker med +2,4 mkr mot budget. Här är
det tekniska avdelningen som står för den största delen +1,1 mkr beroende på intäkts‐
överskott på kvartalsfakturering. Ekonomiavdelningen redovisar en avvikelse på +433
tkr som till viss del beror på påminnelseavgifter på kundfakturor och debitering in‐
ternt på grund av bristande information på inkommande fakturor och nyuppläggning
av leverantörer. Turismverksamheten har en negativ avvikelse på ‐193 tkr som främst
beror på att intäktssidan är lägre än budgeterat. Merparten av intäkterna kommer in i
juni‐augusti och oktober‐november.
När det gäller prognosen så bedömer de flesta förvaltningar att de ska klara årets till‐
delade budget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

forts ks § 77, delårsuppföljning per 30 april 2010
Avvikelsen totalt för kommunstyrelsen beräknas till ‐320 tkr och består av arbetsmark‐
nadsavdelningen som har svårigheter att få kostnadstäckning inom integration och
beräknat underskott är ‐500 tkr. Ekonomiavdelningens interndebiteringar på 180 tkr
avseende bristande information på inkommande fakturor och nyupplägg av leverantö‐
rer förväntas bidra med ett överskott på 180 tkr. När det gäller turismverksamheten
och kost‐ och städavdelningen så beräknar de att kunna hålla sig inom budget, positivt
med tanke på tidigare års svårigheter. Prognosen totalt för kommunstyrelsen med en
negativ avvikelse på ‐320 tkr bedöms osäker på grund av tidigare års nämnda problem
för en del avdelningar att hålla sig inom budgetramen.

Fritidsnämnden
Verksamheten visar för årets första 4 månader ett underskott på ‐1 mkr, som främst
beror på stora energikostnader på anläggningssidan. Nämnden prognostiserar ett un‐
derskott för helåret på ‐300 tkr. Fortsatt arbete pågår med att minska personalkostna‐
der och en analys och plan har gjorts för att öka intäkterna.
Prognosen bedöms osäker, då nämnden även tidigare år haft problem att hålla sig
inom budgetramen. Arbetet med att minska personalkostnader har däremot börjat ge
resultat i mars‐april.

Kulturnämnden
För perioden till och med den 30 april redovisar kulturnämnden en positiv avvikelse
på 53 tkr. Den beror främst på att årsanslagen till studieorganisationer inte är betalt
fullt ut än, samt att huvudparten av kulturprogrammen inte genomförs än. Enligt pro‐
gnos bedömer kulturnämnden att de kommer att rymmas inom tilldelad budgetram.
Bedöms som rimligt då de tidigare år inte haft problem med det.

Barn- och utbildningsnämnden
Resultatet för barn‐ och utbildningsnämnden avviker med +2,1 mkr till och med
2010‐04‐30 som främst beror på att kostnaden för kommande läsårs förbrukningsmate‐
rial köps in under sommaren och ej belastar ännu. Utfallet för personalkostnader till
och med 2010‐04‐30 är högre än budgeterat, men beroende på färre personal från och
med höstterminen så kommer den avvikelsen att justeras. Nämndens prognos är att de
ska hålla sig inom budgeterad ram, vilket bedöms som rimligt.
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forts ks § 77, delårsuppföljning per 30 april 2010
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse med +310 tkr totalt till och
2010‐04‐30, men det finns stora underskott främst i handikappomsorgen med personlig
assistans och kostnad för boende enligt LSS för elever i andra kommuner. Inom IFO är
det främst ekonomiskt bistånd som ökar.
Nämnden prognostiserar ett underskott på ‐1,4 mkr. Personalförändringar göras inom
handikappomsorgen och stor restriktivitet råder vid inköp och bemanning.
Med tanke på tidigare års svårigheter att hålla sig inom budgetramen, så känns pro‐
gnosen osäker, kan det ta längre tid än förväntat att nå önskad ekonomisk effekt.

Miljö- och byggnämnden
Verksamheten har en avvikelse på ‐235 tkr som till viss del beror på lägre intäkter för
miljötillsyn och bygglov. Tillfälligt lägre personalkostnader förväntas kompensera
eventuellt lägre intäkter.
Nämnden prognostiserar att hålla sig inom budgeterad ram, vilket bedöms som rim‐
ligt.

Räddningsnämnden
Räddningsnämnden redovisar en positiv avvikelse på +194 tkr som främst beror på
lägre personalkostnader gentemot budgeterat.
Nämnden prognostiserar med att hålla sig inom budgeterad ram, vilket bedöms som
rimligt.

Överförmyndarnämnden
Verksamheten visar på ett mindre underskott på ‐37 tkr per 2010‐04‐30. Nämnden be‐
dömer för helåret att man kommer att inrymmas inom budgeterad ram. Prognosen
bedöms som rimlig, men med en notering att man ännu inte vet hur arbetet med de
ensamkommande barnen kommer att påverka nämnden.
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forts ks § 77, delårsuppföljning per 30 april 2010
Nämnd/Styrelse
Tkr
Kommunfullmäktige

Nettobudget

Nettoutfall

2010-04-30

2010-04-30

-494

-351

Avvikelse

Nettobudget

Prognos

Avvikelse

2010

2010

Prog-Budg

143

-1 436

-1 336

100
60

Fullmäktige

-282

-205

77

-822

-762

Revision

-212

-146

66

-614

-574

40

-36 174

-33 731

2 443

-99 003

-99 323

-320
0

Kommunstyrelsen
Kommunalråd

-793

-698

95

-2 327

-2 327

Kansliavdelningen

-16 052

-15 676

376

-43 381

-43 381

0

Arbetsmarknadsavdelningen

-868

-1 156

-288

-2 588

-3 088

-500

Ekonomiavdelningen

-1 910

-1 477

433

-5 696

-5 516

180

IT-avdelningen

-1 109

-619

491

-3 267

-3 267

0

Personalavdelningen

-2 556

-2 534

22

-7 680

-7 680

0

Tekniska avdelningen

-11 628

-10 556

1 072

-31 669

-31 669

0

Turismverksamheten

-836

-1 029

-193

-2 395

-2 395

0

Kost- och städavdelningen

-422

13

435

0

0

0

373

-117

-490

1 125

1 125

0

Skogsförvaltningen
Fastighetsförsäljning

0

0

0

0

0

0

Fritidsnämnden

-5 385

-6 421

-1 036

-16 814

-17 114

-300

Kulturnämnden

-3 610

-3 557

53

-10 788

-10 788

0

Barn- och utbildningsnämnden

-76 974

-74 842

2 132

-236 579

-236 579

0

Omsorgsnämnden

-77 454

-77 143

311

-239 362

-240 761

-1 399

-814

-1 049

-235

-2 366

-2 366

0

Miljö- och byggnämnden
EU-samordning

-414

-762

-348

-1 230

-1 230

0

-4 864

-4 670

194

-14 532

-14 532

0

-72

136

208

-198

-198

0

-297

-334

-37

-891

-891

0

-206 179

-202 840

3 339

-622 075

-623 993

-1 918

Avgår kapitalkostnader

16 664

15 806

-858

50 000

47 419

-2 581

Avskrivningar

-8 002

-8 699

-697

-24 000

-26 097

-2 097

0

0

0

Räddningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndare
Driftnetto

Nedskrivningar
Personalkostnader finansförvaltning
Pensionsutbetalningar
Verksamhetens nettokostnader

Justerarens signatur

-7 004

-6 084

920

-21 000

-21 000

0

-204 521

-201 817

2 704

-617 075

-623 671

-6 596

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

forts ks § 77, delårsuppföljning per 30 april 2010
Nämnd/Styrelse

Nettobudget

Nettoutfall

2010-04-30

2010-04-30

138 596

139 043

Tkr
Skatteintäkter
Generella statsbidrag

Avvikelse

Nettobudget

Prognos

Avvikelse

2010

2010

Prog-Budg

447

415 710

423 886

8 176

63 118

62 594

-524

189 300

187 782

-1 518

Extra statsbidrag

3 998

4 070

72

12 000

12 209

209

Kommunal fastighetsavgift

6 332

5 708

-624

19 000

19 000

0

LSS-utjämningsavgift

-803

-668

135

-2 419

-2 003

416

1 034

258

-777

3 100

2 000

-1 100

-3 216

-2 012

1 204

-14 500

-11 200

3 300

209 059

208 993

-66

622 191

631 465

9 483

4 538

7 176

2 638

5 116

8 003

2 887

97,8%

96,6%

99,2%

98,8%

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Skatter och bidrag inkl. finansnetto
Förändring eget kapital
Nettokostnadsandel

Handlingar i ärendet
Delårsuppföljning per 30 april 2010.

Kommunstyrelsens beslut
1. Personalavdelningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i sep‐
tember redovisa antalet arbetade timmar (årsarbetare) i kommunens olika förvalt‐
ningar. Jämförelse mellan ex april 2009 och april 2010.
2. De förvaltningar som i delårsuppföljningen redovisar avvikelser mot budget in‐
bjuds till kommunstyrelsens sammanträde i september för redovisning. De nämn‐
der som avses är fritidsnämnden, omsorgsnämnden och arbetsmarknadsavdel‐
ningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsuppföljningen per 30 april 2009 delges kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige, Samtliga nämnder, Ekonomiavdelningen, Tekniska avdelningen,
Arbetsmarknadsavdelningen, Personalavdelningen, IT‐avdelningen, Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
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Ks § 78

Räntefritt lån till föreningsrådet Stjärnan
Kst dnr 2009/497.90

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009‐11‐23 § 122, beviljade Föreningsrådet Stjärnan
300 000 kr till digitalisering och övrig tekniskt utrustning under förutsättning att
Svenska Filminstitutet (SFI) också beviljade bidrag.
Svenska Filminstitutet beviljade 2009‐12‐19, 100 000 sek för teknisk upprustning och
450 000 sek för digitaliseringen av biografen Stjärnan.
De båda bidragen kan rekvireras först efter avslutad åtgärd. Detta medför att förening‐
en under projektets genomförande får likviditetsproblem och ansöker därför hos Tors‐
by kommun om hjälp genom ett kortfristigt lån.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Svenska Filminstitutet, beslutsmeddelande
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010‐11‐23 § 122
2009‐12‐19
2010‐05‐17
2010‐05‐17 § 51

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beviljar föreningsrådet Stjärnan ett tidsbegränsat räntefritt lån om
550 000 sek som ska återbetalas senast 30 september 2010.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur
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PROTOKOLL
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Ks § 79

Underhållsbehov Torsby flygplats
Kst dnr 2010/169.03

Kommunchef Thomas Stjerndorff som även är vd för Torsby Flygplats informerar om
behov av investeringar vid Torsby flygplats. Landningsbanan – rullbanan på Torsby
flygplats behöver ha en ny beläggning – försegling. Det förlänger banans livslängd om
man gör detta underhåll nu. Väntar man i några år blir det en högre kostnad.
Kostnaden är beräknad till 250 ‐350 tkr plus en tillkommande banmålning för ca 100
tkr.

Handlingar i ärendet
Torsby Flygplats AB Verksamhetsrapport
Ekonomichef Angela Birnstein tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010‐03‐12 § 3
2010‐05‐17 § 53

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tekniska avdelningens budget förstärks med 500 000 kr till underhåll av flygplatsens
landningsbana. Medlen tas från ökade skatteintäkter.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 80

Brand och räddningstjänst på Torsby flygplats
Kst dnr 2010/130.30

Bakgrund
Vid start och landning vid Torsby flygplats kan flygoperatören beställa brand‐ och
räddningstjänst. Torsby Flygplats AB har avtal med den kommunala räddningstjäns‐
ten för att leverera tjänsten. Det som den kommunala räddningstjänsten kan erbjuda
möter för närvarande ej de krav som operatörerna har rätt att ställa. För att komma
runt det i dagsläget kan flygplatsen avtala bort vissa delar och därigenom få operatö‐
rerna att godkänna den kommunala räddningstjänsten. En del flygbolag har valt att ej
landa på Torsby flygplats då räddningstjänsten ej klarar uppställda krav.
Vad som krävs för en fullt godkänd brand‐ och räddningstjänst vid flygplatsen är att
brandmännen har den speciella utbildningen för brand och räddning vid flygplatser,
samt eventuellt vissa tillägg på utrustningssidan. Torsby Flygplats AB har tidigare fört
diskussioner med kommunens räddningstjänst för att få till denna utbildning för ett
antal brandmän för att därigenom öka flygplatsens attraktivitet och möjliggöra charter‐
trafik med större flygplan än vad flygplatsen kan ta emot idag. I dagsläget krävs inte
annat än kommunal räddningstjänst för den flygplansstorlek vi bedriver linjefarten
med men utredningar och förslag till lagändringar pågår.

Framställan
Varken Torsby Flygplats AB eller räddningstjänsten har i dagsläget medel att bekosta
utbildning i brand‐ och räddningstjänst vid flygplatser. Torsby Flygplats AB önskar
med denna skrivelse aktualisera frågan med kommunstyrelsen för att äska medel till
att bekosta utbildning för tio brandmän. Det handlar dels om utbildningskostnaden
som uppgår till cirka 100 tkr plus ersättning till brandmännen under en veckas utbild‐
ning, drygt 100 tkr.

Handlingar i ärendet
Torsby Flygplats AB Verksamhetsrapport,
Kommunchef Thomas Stjerndorff tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerarens signatur
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forts. ks § 80, brand och räddningstjänst Torsby flygplats
Arbetsutskottets ledamöter anser att det är viktigt för Torsby kommun att flygplatsen
har fullt godkänd brand‐ och räddningstjänst, för att öka flygplatsens attraktivitet och
möjliggöra chartertrafik med större flygplan än vad man kan ta emot idag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Räddningsnämnden ser till att 10 brandmän utbildas till brand och räddningstjänst
vid flygplatsen
2. Räddningsnämndens budget förstärks med 200 000.
3. Utbildningen skall genomföras under hösten 2010.
4. Medlen tas från ökade skatteintäkter.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______
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PROTOKOLL
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Ks § 81

Ansökan om bidrag till motorevenemang
sommaren 2010
Kst dnr 2010/212.03

Motorsport har genom åren alltid varit stort i Torsby kommun, dels med många utöva‐
re samt många tävlingar med internationell status. Torsby Utvecklings AB (Tuab) har
under de senaste 3‐4 åren antagit en roll i utvecklingen av motoraktiviteter med ge‐
mensamma samlingar med de föreningar som finns i kommunen.
Under 2010 är det många stora tävlingar i kommunen
•
•
•

Det började med Rally Sweden i februari.
Första helgen i juli är det EM i rallycross i Höljes med en publik på ca 25 000 per‐
soner.
I september är det en stor tävling i Östmark, NEZ tävling, som kan jämföras med
EM i Cross‐cart.

Vd för Tuab, Hans Nilsson som deltog vid arbetsutskottets sammanträde 2010‐05‐17
poängterade vikten av att Torsby kommun finns representerade på stora idrottseve‐
nemang. Dels för att visa att Torsby kommun är en kommun som stöder idrott av alla
slag och att det är stor mediebevakning på dessa stora evenemang.
Tuab planerar tillsammans med turistbyrån att ha informationstält vid tävlingsarenor‐
na, där information om kommunen, arrangemang och sevärdheter delas ut. Tuab vill
också bjuda in aktörer till evenemanget, som är viktiga för kommunens framtida ut‐
veckling.
Tuab ansöker om 160 000 kr till aktiviteter kring motorevenemangen sommaren 2010.

Handlingar i ärendet
Hans Nilssons tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerarens signatur
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forts. ks § 81, motorevenemang sommaren 2010
Kommunstyrelsens beslut
1. Projekt Motorevenemang 2010 beviljas 160 000 kr i bidrag
2. Finansiering sker inom kommunchefens budget.
3. Projektet redovisas till arbetsutskottet 2010‐10‐18

Beslutet expedieras till
Hans Nilsson, Tuab
Ekonomiavdelningen
Thomas Stjerndorff
Ks au 2010‐10‐18
_______
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Ks § 82

Hemsändningsbidrag
Kst dnr 2010/208.03

Vitsandsboa har framställt önskemål om en höjning av hemsändningsbidraget som för
närvarande är 120 kr/order varav kommunen betalar 60 kr. Länsstyrelsen betalar
samma belopp som kommunen upp till bidragstaket 60 kr/order.
EU‐samordnare Elisabet Olsson har fått i uppdrag att utreda vad som kan anses vara
rimligt bidragsbelopp och har därför undersökt nivåerna hos andra kommuner samt
samrått med bl.a. omsorgen i Torsby kommun, Länsstyrelsen i Värmland och Lands‐
bygdsservice.
Vid dagens sammanträde informerar Elisabet Olsson i ärendet. Både Landsbygdsservi‐
ce och Länsstyrelsen anser att en höjning vore angelägen. Men det finns för närvarande
inget som tyder på att staten skulle höja sitt bidragstak. En eventuell höjning kommer
därför uteslutande att finansieras av kommunala medel.
Då kostnaderna stigit sedan den senaste höjningen av bidraget bör det vara lämpligt
med en höjning av ersättningen till Lanthandeln ökas till 150 kr/order. En del av denna
höjning bör kunna debiteras kunden t.ex. 10 kr.

Handlingar i ärendet
EU samordnare Elisabet Olsson tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐05‐17 § 55

Yrkande
Alf Larsson (C), Håkan Laack (S) och Anna‐Lena Carlssom (M); hemsändningsbidraget bör
höjas med 30 kr. Det innebär att Länsstyrelsen lägger 60 kr och kommunen 90 kr. Det
innebär också att kunden inte betalar något. (Arbetsutskottets förslag är att hemsänd‐
ningsbidraget höjs med 20 kr till 140 kr).

Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Alf Larssons m fls förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller Alf Larssons mf ls förslag.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

forts ks § 82, hemsändningsbidrag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Hemsändningsbidraget höjs med 30 kr till 150 kr/order. Höjningen motsvarar en
ökning på drygt 97 000 kr per år.
2. Omsorgsnämndens budget förstärks med 50 000 kr för 2010 och finansieras från
skatteintäkter.
3. För 2011 och framåt förstärks omsorgsnämndens budget med 100 000 kr per år.
Finansieringen tas upp i höstens detaljbudgetplanering.
4. Höjningen av hemsändningsbidraget gäller från 1 juli 2010.
5. Riktlinjerna för hemsändningsbidrag skall uppdateras

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
Omsorgsnämnden
_______

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 83

Förändrad förvaltningsorganisation
Kst dnr 2009/246.10

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade under hösten 2009 beslut om en förändrad politisk orga‐
nisation från och med mandatperioden som har sin början 2011. I och med detta beslut
uppdrog kommunstyrelsen till kommunchefen att anpassa förvaltningsorganisationen
utifrån den nya nämndorganisationen. Kommunchefen har sett över förvaltningschefs‐
strukturen samt chefsgruppen inom kommunstyrelsens egen förvaltning.

Förslag på ny organisation
Den nya chefsstrukturen kommer att innebära att det kommer att finnas en förvalt‐
ningschef för socialförvaltningen, en för barn‐ och utbildningsförvaltningen samt två
chefer inom bygg‐, miljö och räddningsförvaltningen. Statsarkitekten kommer att vara
förvaltningschef för den del som ansvarar för bygg‐ och miljöområdet medan rädd‐
ningschefen kommer att ansvara för den verksamhet som finns inom räddningstjäns‐
tens organisation, dvs det blir ingen förändring av verksamheten mot idag utan man
inordnas under en och samma nämnd.
Vad det gäller kommunstyrelsen så fungerar kommunchefen som förvaltningschef för
dessa verksamheter. I samband med omorganisationen kommer biträdande funktio‐
nerna att tas bort ifrån kommunstyrelsens ansvar dvs man blir inte anställande myn‐
dighet för dessa funktioner. Det är upp till varje nämnd att besluta om hur backup
funktionen för förvaltningschefen skall organiseras. Kommunchefen kommer därmed
ej längre ha ledningsansvaret för dessa funktioner utan de kommer att underordnas
respektive nämnds förvaltningschef. För kommunstyrelsens del så skall funktionen
som biträdande kommunchef samordnas med uppdraget som personalchef i samband
med att ordinarie personalchef avslutar sin tjänst.
Vissa funktioner som idag har chefsbefattningar kommer att göras om så att de i den
nya organisationen blir strateger. Strategifunktionerna samordnas i enhet som går un‐
der beteckningen näringslivsavdelningen. Exempel på sådana funktioner är att turist‐
chefsfunktionen görs om till en besöksnäringsstrateg, upphandlingschefen görs om till
en upphandlingsstrateg och så vidare.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

forts ks § 83, förändrad förvaltningsorganisation
Kommunen inrättar i och med den nya organisationen en ny funktion som näringslivs‐
strateg, vilken kommer att få till uppgift att ansvara för utveckling av näringslivsfrå‐
gorna samt fungera som en kontakt i etableringsfrågor mellan kommunen och etable‐
raren.
Den verksamhet som idag bedrivs inom TUAB kommer att förändras och bolaget
kommer att få en mer uttalad roll som rådgivande funktion gentemot företag. Kom‐
munchefen är den funktion som skall ha det arbetsledande ansvaret för denna närings‐
livsavdelningen.
I de fall tjänsterna skall samordnas med andra funktioner i organisationen så kommer
detta ske i samband med att ordinarie befattningshavare frånträder sina tjänster.

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen förvaltning består förutom av näringslivsavdelning av, personal‐,
kansli‐, kost och städ‐, ekonomi‐, IT, tekniska, fritids‐ och kulturavdelningen. Tekniska,
näringslivs‐, fritids‐ och kulturavdelningen kommer att vara underordnat kommunsty‐
relsens samhällsutskott som politiskt organ medan övriga verksamheter skall finnas
under kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till förändrad organisation enligt bilaga.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
TUAB
_____

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 84

Aktuella ärenden
Kst dnr 2010/72.10

Stensgård – kommunfullmäktige beslutade 2009‐09‐24 att godkänna arrendekontrakt
för Stensgård 1:220. Beslutet överklagades av Per‐Olov Olsén och Per Täppers. För‐
valtningsrätten i Karlstad har avslagit överklagandet.
Håkan Laack (S) informerar från ett möte i Sälen där kommunalråden i Malung, Älv‐
dalen och Trysil diskuterade gemensamma intressen inom besöksnäringen.
Alf Larsson (C) informerar från möte med Vattenkraftskommunerna.
_______

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 85

Ulf Johansson, ny socialchef, hälsas välkommen
Kst dnr 2009/328.02

Ulf Johansson, anställd som socialchef från 1 juni, hälsas välkommen till Torsby kom‐
mun av kommunstyrelsen.
_____

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 86

Lokalt löneutrymme 2010
Kst dnr 2010/213.02

Vid dagens sammanträde ger personalsekreterare Siv Martinsson en kort information
om årets avtalsrörelse. Centrala löneavtal inom samtliga avtalsområden är nu teckna‐
de.
Inom avtalsområdet Akademikeralliansen gäller liksom tidigare år ett tillsvidareavtal,
som är sifferlöst. Inom avtalsområdet Offentliganställdas Förhandlingsråd OFR, finns
särskilt angivet att för arbetsledande personal gäller ett ʺicke definierat garanterat ut‐
fallʺ. Likalydande skrivning finns inom Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråds avtalsområde.
Inför den lokala årliga löneöversynen beslutar kommunstyrelsen om en lägstanivå för
ovanstående avtalsområde eller del av avtalsområden.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010‐04‐19 § 36
2010‐05‐17 § 49

Kommunstyrelsens beslut
Inför 2010 års löneöversyn fastställs lägstanivån till 2,0 % för Akademikeralliansens
fackliga organisationer samt för arbetsledande personal inom OFRs och Samverkans‐
rådets avtalsområde i Torsby kommun.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Personalavdelningen
_______

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 87

Information om 2010 års löneöversyn och tidplan
Kst dnr 2010/213.02

Personalsekreterare Siv Martinsson informerar kommunstyrelsen om 2010 års löne‐
översyn och lämnar också en preliminär tidplan för årets löneöverläggningar.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 88

Information om riktlinjer vid introduktion för
nyanställda inom Torsby kommun
Kst dnr 2010/245.02

Siv Martinsson, personalsekreterare presenterar förslag till introduktion för nyanställ‐
da. Introduktionen delas in i, dels en introduktion som är anpassad för respektive för‐
valtning, dels en som är kommunövergripande och som bl.a beskriver kommunen som
organisation. Ett färdigt förslag kommer att finnas under hösten.
_____

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 89

Pensionsärenden – Birgitta Olsson
Kst dnr 2010/201.02

Personalchef Lena Bull informerar om biträdande skolchef Birgitta Olssons begäran
om partiell pension. Med hänvisning till pensionsavtalet KAP‐KL § 45 moment 2, har
arbetstagare möjlighet att ta ut värdet av intjänad pensionsrätt (IPR) 1997‐12‐31 och
pensionsbehållning partiellt, om man avgår från sin anställning och därefter tillträder
ny anställning med lägre sysselsättningsgrad.
Lena Bull föreslår att bitr. skolchefstjänsten omregleras till deltidstjänst 60 % från 2010‐
08‐01 samt att Birgitta Olsson får göra ett temporärt uttag av IPR och förmånsbestämd
ålderspension motsvarande partiellt 40% för tiden 2010‐08‐01—2011‐04‐30.
Birgitta Olsson får även möjlighet till oreducerad tjänstepensionsintjänande motsva‐
rande heltidslön för faktisk löneutveckling för tiden 2010‐08‐01‐2011‐04‐30

Handlingar i ärendet
Birgitta Olssons begäran om partiell pension.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐05‐17 § 50

Kommunstyrelsens beslut
1. Tjänsten som bitr. skolchef omregleras till deltidstjänst 60 % från 2010‐08‐01.
2. Birgitta Olsson beviljas temporärt uttag av IPR och förmånsbestämd ålderspension
motsvarande partiellt 40 % för tiden 2010‐08‐01 – 2011‐04‐30.
3. Birgitta Olsson beviljas oreducerad tjänstepensionsintjänande, motsvarande hel‐
tidslön, för faktisk löneutveckling för tiden 2010‐08‐01 – 2011‐04‐30.

Beslutet expedieras till
Birgitta Olsson
Personalavdelningen
Barn‐ och utbildningsnämnden
_______

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 90

Detaljplan för Västanvik 1:396 m fl (Konsum)
för utställning
Kst dnr 2008/127.40

Ärendet
Konsum Värmland har låtit upprätta detaljplan av ett markområde från fastigheterna
Västanvik 1:396 och Torsby 1:98. Det aktuella området ligger utefter Gräsmarksvägen
fram till Toria‐rondellen.
Syftet med planläggningen är att åstadkomma ett område för nyetablering av daglig‐
varubutik med tillhörande kundparkering och ytor för intransport av varor.
Vidare ingår planläggning av ett område för drivmedelsanläggning samt snabbmatre‐
staurang. Denna del av området kan dock komma att utgå inför utställning av planför‐
slaget eftersom förhandlingar om markförvärv pågår och intressenter för ett genomfö‐
rande till denna del ännu inte engagerats.
Programhandlingar har genomgått ett samrådsförfarande (samråd del 1) enligt plan‐
och bygglagen, PBL 5 kap. 20 §.
De inkomna synpunkterna under programskedet har arbetats in i ett planförslag –
samrådshandlingar (samråd del 2) vilka varit föremål för samråd enligt Plan‐ och
Bygglagen 5 kap 20 §.
De inkomna synpunkterna under samråd del 2 har arbetats in i ett planförslag för att
ställas ut enligt PBL 5 kap. 23 – 27 §§.

Beslut
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2008‐03‐25 att bevilja plantillstånd. Mil‐
jö‐ och byggnämnden fick i uppdrag att handlägga planärendet. Tekniska avdelningen
fick i uppdrag att upprätta exploateringsavtal med Konsum.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

ks § 90, detaljplan för Västanvik 1:396 m fl (Konsum) för utställning
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2008‐08‐27 bl. a. att normalt planförfarande skall
tillämpas, miljöbedömningen godkänns av vilket följer att enligt MB 6 kap 11 § behö‐
ver en separat miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas, inför upprättandet av plan‐
förslag för samråd skall utföras miljöteknisk bedömning, trafikutredning, bullerutred‐
ning och riskanalys som belyser riskerna med den föreslagna etableringen av driv‐
medelsanläggning samt handlingarna godkänns för programsamråd (del 1).
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐03‐24 att godkänna reviderad behovsbedöm‐
ning (2010‐03‐15), Samrådsredogörelse (2009‐06‐25) del 1 över program för upp‐
rättande av detaljplan för Västanvik 1:396 m.fl. (Konsum)samt planhandlingarna för
detaljplan för Västanvik 1:396 m.fl. (Konsum) för samråd del 2, markägarsamråd.
Miljö‐ och byggnämnden beslutade 2010‐05‐19 att godkänna samrådsredogörelse del 2
samt planhandlingarna för utställning.

Handlingar
Nedan angivna planhandlingar och nedan angivna övriga handlingar ställs ut, finns i
papperskopior i planrummet Miljö‐ och byggkontoret samt redovisas på kommunens
hemsida: http://www.torsby.se/detaljplaner
Planhandlingar:
1. Planbeskrivning upprättad 2010‐05‐12
2. Genomförandebeskrivning upprättad 2010‐05‐12
3. Plankarta 2010‐05‐12
Övriga handlingar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Samrådsredogörelse del 2 upprättad 2009‐06‐25
Programbeskrivning och illustrationer 2008‐08‐20
Samrådsredogörelse del 1 2009‐06‐25
Behovsbedömning och Bilaga 1
Geoteknisk PM SWECO Bilaga 2 , 1999‐07‐05
Trafiklösning WSP Bilaga 3 2009‐06‐09
Fördjupad riskbedömning WSP Bilaga 4, 2009‐09‐24
Riskbedömning WSP Bilaga 5, 2009‐02‐03
Internt yttrande miljöinspektören Bilaga 6, 2010‐01‐26
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

ks § 90, detaljplan för Västanvik 1:396 m fl (Konsum) för utställning
10. Bullerutredning Miljömonitor Bilaga 7, 2010‐03‐02
11. Fastighetsförteckning Lantmäteriet 2010‐02‐17

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot utställda förslaget till detaljplan för Västan‐
vik 1:396 m fl (Konsum).

Beslutet expedieras till
Miljö‐ och byggnämnden
_______
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 91

Inköp av mark från Bergvik Skog Väst AB
Kst dnr 2010/205.50

I och kring Torsby samhälle har Bergvik Skog Väst AB ett markinnehav på ca 32 ha
inklusive området vid Gräsmarksvägen/Brunnsdalen. Innehavet ligger i olika större
och mindre skiften, och utgör tätortsnära områden, som kan utnyttjas bl a som närre‐
kreationsområden för boende och besökare i Torsby samhälle samt för framtida infra‐
strukturutveckling.
Bergvik Skog Väst AB har anmält intresse att försälja markinnehavet till Torsby kom‐
mun då det inte ligger inom företagets affärsverksamhetsområde som är skogsförvalt‐
ning.

Kommunstyrelsens beslut
Tekniska avdelningen får i uppdrag att inleda förhandlingar med Bergvik Skog Väst
AB om inköp av ca 32 ha mark i och kring Torsby samhälle (inkl. Torsby 1:98).

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Jan Esping
_______

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 92

Om- och tillbyggnad av fastigheten Tingsbacka
9, fd Tingshuset – utökning av investeringsmedel
Kst dnr 2010/203.50

Rubricerad fastighet inrymmer för närvarande Polisens verksamhet i Torsby. Under
hösten kommer verksamheten att flyttas över till det nya Polishuset och fastigheten
blir tillgänglig för ny verksamhet.
Under ca ett års tid har LRF Media AB fört diskussioner med kommunen om att få
utökade lokalytor pga att deras verksamhet ökar i Torsby. Man har sett på möjlighe‐
terna till en utbyggnad av de lokaler i kommunhuset som företaget hyr idag.
I samband med att det blev klart att lokaler i före detta tingshuset kommer att bli till‐
gängliga, har kommunen och företaget undersökt om lokalerna kan anpassas till före‐
tagets framtida verksamhet. Förutom en omfattande ombyggnad krävs en tillbyggnad
på ca 70 m².
Tekniska avdelningen har gjort en beräkning på vad en om‐ och tillbyggnad skulle
kosta och det rör sig omkring 7 milj kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2010‐05‐11 från Mats Ågren
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2010‐05‐18 § 55

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ytterligare investeringsmedel på 5 milj kr anvisas till projektets genomförande.
2. Finansieringen av investeringsmedlen sker via upplåning.
3. Hyreskontraktet skall tecknas innan projektet påbörjas.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
_______

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 93

Sommarjobbsatsning 2010
Kst dnr 2010/176.03

Regeringen har anslagit pengar till sommarjobb år 2010. För Torsby kommuns del in‐
nebär detta 132 800 kr. De anslagna medlen ska fördelas till kommunerna genom Ar‐
betsförmedlingen och kommunerna ska anvisa platserna. Sommarjobben ska erbjudas
till ungdomar som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets första och
andra årskurs. Den ska underlätta för ungdomar som annars skulle ha svårt att finna
sommarjobb på egen hand, t.ex. ungdomar med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrare eller ungdomar som av sociala skäl be‐
höver sysselsättning.

Handlingar i ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:25, Sommarjobbsatsning 2010
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐05‐17 § 57

Kommunstyrelsens beslut
1. Rolf Henriksson får i uppdrag att teckna överenskommelse med arbetsförmedling‐
en om sommarjobb 2010.
2. Lön till ungdomar som gått ur gymnasiets första och andra årskurs – 65 kr/tim
3. Lön till ungdomar som avslutar årskurs nio – 45 kr/tim.

Beslutet expedieras till
Rolf Henriksson
Personalavdelningen
Gudrun Eriksson
_______
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 94

Svar på motion från Anders Wiss (M) angående
aktieutdelning i kommunens bolag
Kst dnr 2009/248.10

Bakgrund
Kommunfullmäktige 2009‐04‐29 § 81, gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda mo‐
tionen från Anders Wiss (M). Motionen lyder enligt följande;
”Det bör utformas regler och system för hur kommunens egna och samägda bolag
skall ge aktieutdelning till ägarna”.
Ägarna har satsat aktiekapital och det är skäligt att bolaget betalar för ”lånade” pengar
efter insats och förmåga.
Hänsyn tas till bland annat
1.
2.
3.
4.

Aktiekapital som satsats (ev. annat)
Soliditet i bolaget
Bolagets egna kapital
Kassalikviditet i bolaget”

Förslag på hantering av motionen
Det finns svårigheter i att utforma generella regler för hur man skall hantera frågan om
aktieutdelning eller ej från aktiebolag, så att de blir praktiskt tillämpbara. Frågan om
huruvida det skall utgå någon aktieutdelning eller ej till bolagets ägare är därmed ett
ärende som skall hanteras på respektive företags bolagsstämma, och prövas från år till
år utifrån bland annat resultat med mera.

Handlingar i ärendet
Motion inlämnad till kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse Anders Björck
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

forts. ks § 94, svar på motion från Anders Wiss (M) angående aktieutdelning i kommunens bolag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utifrån ovanstående anförda skäl föreslås att motionen anses besvarad.
2. Ägardirektiven för kommunens bolag ska ses över senast 2011‐01‐01.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 95

Svar på motion från Birgitta Karstensson (MP)
angående bidrag till Norra Ny hockeyklubb
Kst dnr 2008/460.10

Birgitta Karstensson (MP) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2008‐11‐27 §
147, angående bidrag till Norra Ny hockeyklubb.
Fritidschef Kicki Velander lämnar följande förslag på svar på motionen.
Norra Ny Hockeyklubb fick 2007 ett driftsstöd på 80 000 kr för att täcka driftskostna‐
derna, 2008 fick föreningen ett bidrag på 60 000 kr. Målet var att föreningen skulle öka
de egna intäkterna för att nå en högre grad av självfinansiering av verksamheten, i
samband med att ovanstående bidrag beviljades bildades en arbetsgrupp bestående av
tre tjänstemän, gruppen bildades för att hjälpa föreningen med att se över verksamhet
och ekonomi. Arbetsgruppen har haft regelbundna möten med föreningen där man
stöttat med tips och idéer på hur man kan utveckla verksamheten, vi har även anlitat
SISU Idrottsutbildarna som diskuterat föreningsutveckling med föreningen.
Ovanstående förening har även erbjudits att mot ett bidrag driva Stöllets Fritidsgård,
detta för att hjälpa föreningen ekonomiskt och dels för att ha möjlighet att rekrytera
fler barn och ungdomar till föreningens verksamhet, p.g.a. brist på föreningsledare
tackade föreningen nej till erbjudandet.
Fritidschefen har varit i kontakt med skolchef Fredrik Norlin som informerar att Stjer‐
neskolan har sedan 2002 bedrivit utbildning i specialidrott i ishockey som en inriktning
på idrottsgymnasiet. Utbildningen har utformats så att Stjerneskolan i princip ansvarar
för elevernas individuella utbildning genom träningar dagtid, medan Sunne DC har
ansvarat för kvällsträning med fokus på lagspel mm. Eleverna har också genom Sunne
IK fått möjlighet att delta i seriespel på elitnivå för både J18‐ och J20lagen. Flera elever
har också spelat i Sunne IKs A‐lag i div. 1.
På grund av att seriespel och kvällsträningar har Sunne som bas så bor ishockeyele‐
verna i Sunne. De allmänna kommunikationer som finns kvällstid möjliggör tyvärr
inte ett boende i Torsby. Som en följd av detta förläggs även dagträningarna till Sunne
ishall eftersom elevernas personliga utrustning finns där samt att isträning kan bedri‐
vas inomhus. Dagträning i Sunne kan också kombineras med skolan i Torsby p.g.a. de
allmänna kommunikationer som finns dagtid.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 33

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

forts ks § 95, svar på motion angående bidrag till Norra Ny hockeyklubb
Samarbetet med Sunne IK och de framgångar som man rönt gemensamt har gjort att
Stjerneskolans hockeygymnasium har fått ett mycket gott anseende och varje år mottar
ett stort antal sökande.
Utifrån vad som sagts ovan är det inte rationellt och praktiskt möjligt att förlägga
hockeygymnasiets träningar till Stöllet om man vill vidmakthålla den kvalitet som
utbildningen har i dag.

Handlingar i ärendet
Birgitta Karstensson (MP) Motion inlämnad 2008‐11‐27§ 147
Fritidschef Kicki Velander, tjänsteskrivelse 2010‐04‐15
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐05‐17 § 52
Norra Ny hockeyklubb har inte sökt aktivitets‐ och lokal bidrag som föreningar kan
söka från fritidsnämnden under 2009.
Fritidsgården i Stöllet utarrenderas och drivs av Nordvärmlands FF.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utifrån ovanstående redovisning föreslås att motionen avslås.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 34

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 96

Svar på motion från Birgitta Karstensson (MP)
angående möjlighet att underlätta för ungdomar som vill starta eget
Kst dnr 2009/523.10

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen (Kf § 199,
Kst dnr 2009/523.10) från Miljöpartiet de Gröna genom Birgitta Karstensson. Motionen
lyder;
”Bakgrunden är den att det är svårt för ungdomar att starta eget med de kommunala
hyror vi har. När vi har ungdomar som vill etablera sig bör vi ta emot dem med glädje
och hjälpa till.
Därför anser jag att vi ser på möjligheten att ha hyresrabatter på kommunala hyror,
och att vi hjälper till med kostnadsfri ekonomisk rådgivning och bokföring”.
Förslaget om att stödja enskilda företag i form av subventionerad hyra och kostnadsfri
bokföring enligt förslaget i motionen är inte enligt kommunallagen möjlig. Det strider
mot kommunallagens likställighetsprincip (KL 2 kap 2 §) dvs att kommunen skall be‐
handla alla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Vad
det gäller frågan om att erbjuda fri bokföringshjälp så ligger detta utanför den kom‐
munala kompetensen varför kommunen ej får ägna sig åt sådan verksamhet externt.
Sådana skäl skall vara reglerat i speciallagstiftning vilket ej är fallet i detta förslag. Vad
det gäller kostnadsfri ekonomisk rådgivning så ligger detta till viss del inom TUAB:s
ansvarsområde.

Handlingar i ärendet
Motion 2009‐11‐26 från Birgitta Karstensson (MP)
Tjänsteskrivelse 2010‐05‐07 från bitr. kommunchef Anders Björck
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2010‐05‐18 § 53

Yrkande
Anna‐Lena Carlsson (M); ge tekniska avdelningen i uppdrag att se vad som är möjligt
när det gäller marknadsanpassade hyror och även hyreskontrakts längd.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 35

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

forts ks § 96, svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) angående
möjlighet att underlätta för ungdomar som vill starta eget
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anna‐Lena Carlssons yrkande och finner att kom‐
munstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tekniska avdelningen får i uppdrag se vad som är möjligt när det gäller mark‐
nadsanpassning av hyror och även hyreskontrakts längd.
2. Med hänvisning till ovanstående anses motionen besvarad.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 36

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 97

Meddelanden
Kst dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2010‐04 ‐13‐2010‐05‐10

Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av inkomna meddelande läggs till handlingarna.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 37

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 98

Anmälan av delegeringsbeslut
Kst dnr 2010/32.01

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning av anmälda delegeringsärenden för tiden 2010‐03‐11 – 2010‐05‐20.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 38

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 99

För kännedom, verksamhetsberättelser för
Friskvården i Torsby kommun och Värmland
Kst dnr 2010/246.01

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har delgetts verksamhetsberättelser för
2009 för Friskvårdscentralen i Torsby kommun och Friskvården i Värmland.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 39

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-06-07

Ks § 100

Ändring av firmatecknare för stiftelser
Kst dnr 2010/247.03

Mattias Eriksson på KPMG har noterat att fyra stiftelser som han har reviderat, inte har
rätt/aktuella firmatecknare registrerat hos Länsstyrelsen.
1. Stiftelsen Håks Per Perssons testamente
2. Torsby kommuns sociala samstiftelse nr 2 donationer till diverse ändamål
3. Torsby kommuns allmänna samstiftelse av donationer till jordbruket och dess bi‐
näringar
4. Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun anmäler ändring av firmatecknare för fyra stiftelser till Länsstyrelsen.
Firmatecknare skall vara:
•
•

•

•

Stiftelsen Håks Per Perssons testamente tecknas av Bengt‐Åke Bengtsson, Olle
Adolfsson och Alf Larsson i förening.
Torsby kommuns sociala samstiftelse nr 2 donationer till diverse ändamål tecknas
av Åke Gustavsson och Roger Ericsson i förening. De är ordf resp vice ordf i om‐
sorgsnämnden.
Torsby kommuns allmänna samstiftelse av donationer till jordbruket och dess bi‐
näringar tecknas av Uno Johansson och Anna Melin‐Nyström i förening. De är ordf
resp vice ordf i miljö‐ och byggnämnden.
Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond tecknas av Bengt‐Åke Bengtsson i fö‐
rening med Claes Widell. En plats i styrelsen är vakant.

Beslutet expedieras till
Kristel Pärlin
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

