KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll

Plats och tid

2011‐03‐14, Kommunkontoret Torsby, kl 10:00‐12:00, 13:00‐16:00

Beslutande

Håkan Laack (S)
Yvonne Broberg (S)
Håkan Lindh (S)
Rune Mattsson (S)
Stanley Nilsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Anna‐Lena Carlsson (M)
Per‐Arne Ludvigsson (M)
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)
Hans Lindberg (V)
Inger Larén (FP) tj ers för Alf Larsson (C)
Allmänheten hade möjlighet att närvara
vid §§ 33‐43

Övriga närvarande

Utses att justera

Margot Enkvist, sekreterare
Jan Esping, teknisk chef § 29
Angela Birnstein, ekonomichef
Lena Bull, personalchef §§ 30‐32
Anders Björck, bitr kommunchef
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt §§ 39‐40
Anna‐Lena Carlsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Torsby 2011‐03‐28

Avser paragrafer

28 ‐ 43

Underskrifter
Sekreterare

................................................
Margot Enkvist

Ordförande

................................................
Håkan Laack

Justerande

................................................
Anna‐Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-03-14

Datum för anslags uppsättande

2011-03-28

Datum för anslags nedtagande

2011-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Torsby

Underskrift

................................................
Margot Enkvist
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 28

KST 2011/11.10

Ändringar i föredragningslistan
Ärenden som tillkom vid dagens sammanträde
1.Ändring av firmatecknare för stiftelser.
2.Ersättning till feriearbetande ungdomar 2011.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ändringarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 29

KST 2008/127.40

Försäljning av mark till Konsum Värmland, del
av fastigheterna Torsby Västanvik 1:396 och
Torsby 1:98
Konsum Värmland har för avsikt att bygga en ny dagligvarubutik belägen vid E45 och
längs Gräsmarksvägen mot Torsby centrum. För att möjliggöra byggandet av dagligva‐
rubutik med tillhörande kundparkering och ytor för intransport av varor samt förläg‐
gande av del av Berggårdsvägen i nytt läge med ny gc‐väg, trafikanordningar, gatube‐
lysning och dagvatten/va‐ledningar överlåter och försäljer Torsby kommun del av kom‐
munens fastigheter i enlighet med exploateringsavtal mellan Torsby kommun och Kon‐
sum Värmland Fastigheter k.b.
Köpeskillingen är 286 525 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐02‐07 av teknisk chef Jan Esping
Exploateringsavtal KONSUM ‐ med anledning av detaljplan för Torsby Västanvik
1:396 m.fl.
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011‐02‐15 § 13

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Torsby kommun säljer till Konsum Värmland Fastigheter kb område av fastigheten Väs‐
tanvik 1:396 och område av fastigheten Torsby 1:98 för en köpeskilling av 286 525 kr och i
övrigt enligt upprättat köpekontrakt.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktig
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 30

KST 2011/147.02

Fastställelse av lägsta löner och ungdomslöner i
Torsby kommun 2011
Kommunens kollektivavtal för löner gäller för anställda som fyllt 19 år. Kommunstyrel‐
sen har tidigare avtalsperioder fastställt lönenivåer för yngre personal som ibland an‐
ställs under semesterperioden och kring storhelger.
Enligt kommunstyrelsens beslut 2010‐04‐21 § 51 fastställdes lägsta löner för den som fyllt
19 år enligt nedan:
Outbildad personal
Personal med yrkesförberedande
gymnasial utbildning
Ungdomslöner
18 år
17 år
16 år

18 000 kronor/månad, 109:09/tim
19 300 kronor/månad, 116,97/tim

15 345 kronor/månad, 93:00/tim
14 440 kronor/månad, 87:52/tim
13 540 kronor/månad, 82:06/tim

Mot bakgrund av att vi redan ligger 2000 kronor högre i lägsta lön jämfört med centralt
avtal med Kommunal föreslås att ingen höjning sker innevarande år d v s 18 000 kr kvar‐
står som lägsta lön för personal som saknar utbildning i yrket och har fyllt 19 år. Som
följd av detta sker heller ingen revidering av ungdomslönerna för 2011. (Beslut i Ks 2009
att ungdomslönerna skulle utgöra 75, 80 resp 85 % av lägsta lönen i kommunen.)
För att markera vikten av utbildning inom yrket föreslås en ökning med 200 kronor på
månadslönen för den som har en yrkesinriktad gymnasieutbildning och har fyllt 19 år.
Den lägsta lönen för denna grupp föreslås alltså bli 19 500 kronor/månad, 118:18/tim.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från personalsekreterare Siv Martinsson daterad 2011‐02‐22

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisat förslag till ungdomslöner enligt ovan med
tillägg att lönen för personal med yrkesförberedande gymnasial utbildning höjs från
19 300 till 19 500 kr per månad. De nya lönerna gäller från 2011‐01‐01.

Beslutet expedieras till
Personalavdelningen
Samtliga förvaltningar
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 31

KST 2011/148.02

Överenskommelse om Omställningsavtal - KOM
KL mm (SKLS cirkulär 10:84)
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 7 de‐
cember 2010 överenskommelse om dels ett helt nytt Omställningsavtal KOM‐KL, dels
ändrade uppsägningstider enligt Allmänna bestämmelser (AB), med Svenska Kommu‐
nalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso‐
och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas
Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riks‐
organisationer.
Överenskommelsen om KOM‐KL, gäller från och med den 1 januari 2012.

Handlingar i ärendet
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 10:84

Kommunstyrelsen beslutar
1. att anta Lokalt kollektivavtal KOM‐KL som lokalt kollektivavtal, med den utform‐
ning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse om Omställ‐
ningsavtal — KOM‐KL som de centrala parterna träffat den 7 december 2010
2. att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer
som begär det.

Beslutet expedieras till
Lena Bull
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 32

KST 2011/191.02

Ersättning till feriearbetande ungdomar 2011
Skolungdomar som går i årskurs 8 och 9 får genom kommunens förmedling möjlighet till
feriearbete under tre veckor, 6 timmar per dag, totalt 90 timmar.
Ifjol fick alla 253 elever möjlighet till feriearbete. I år är det 266 elever som går i årskurs 8
och 9.
Förfrågningar har kommit om liknande upplägg finns för gymnasieungdomar. För några
år sedan fanns möjligheten för arbetsgivare att söka bidrag från staten för gymnasieung‐
domar. Den möjligheten finns inte längre. Idag får ungdomarna själva söka arbete och
hänvisas till resp förvaltnings/avdelningschef.
Kommunstyrelsens mening är att kommunen skall se positivt på att ta emot gymnasie‐
ungdomar i kommunens olika verksamheter och att chefsgruppen diskuterar frågan och
enas om ett upplägg för dessa ungdomar.

Yrkande
Håkan Laack (S) med instämmande av Anna‐Lena Carlsson (M) föreslår att ersättningen
till fereiarbetande ungdomar höjs från 45 kr/timme till 50 kr/timme för 2011.

Propositionsordning
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ersättningen kan höjas till 50 kr/timme och fin‐
ner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
1. Timersättningen till feriearbetande ungdomar i årskurs 8 och 9 höjs från 45 kr/timme
till 50 kr/timme (inklusive semesterersättning) under 2011.
2. Ersättningen till feriearbetande ungdomar finansieras inom arbetsmarknadsenhetens
budget.

Beslutet expedieras till
Samtliga förvaltningar
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 33

KST 2011/72.10

Information om aktuella ärenden i kommunstyrelsen
Hans Lindberg (V) vill att kommunstyrelsens informerar om Leader.
Håkan Laack berättar att kommunen medfinansierar projektet sedan 2009 med 350 00 kr
per år och nu senast togs beslut om fortsatt medfinansiering till 2013. Sex kommuner i
Värmland, Torsby, Hagfors, Sunne, Arvika, Eda och Säffle, bildar ett Leaderområde.
Leader finns inom EU:s landsbygdsprogrammet och är en typ av ramprogram där ex
föreningar kan söka projektmedel. EU står för 40%, staten för 30% och resten är lo‐
kal/regional finansiering.
Projekt som kan nämnas som fått projektmedel är motorbanan i Östmark och Cuba Are‐
na i Sysslebäck
Thomas Stjerndorff informerar att under våren 2011genomförs för första gången RUS,
dvs resultat‐ och utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare. RUS ersätter medarbe‐
tarsamtalet och lönesamtalet.
Före detta Tingshuset renoveras för LRF media och beräknas vara inflyttningsklart
1 april.
Håkan Laack rapporterar från byggmästarföreningens möte i Karlstad angående infrastruk‐
tur.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna
_____

.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 34

KST 2011/82.03

Ombudgetering inom kommunstyrelsens avdelningar
Tekniska avdelningen har i sin budget avsatt medel för personal att sköta olika arbeten
på Valbergsområdet och på flygplatsen. Sedan 2011 finns en verksamhet som samordnar
olika aktiviteter och objekt och som har fått namn Torsby Sportcenter. Denna verksamhet
ligger under ansvar kommunchefen. För att samordna resurserna har en omflyttning av
medel begärts.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Birnsteins tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐02‐14 § 22

Kommunstyrelsens beslut
450 tkr flyttas från tekniska avdelningen (150 tkr från 02311/65/00471 och 300 tkr från
02311/65/83020) till ansvar kommunchefen och verksamhet Torsby Sportcenter.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 35

KST 2010/132.03

Bokslut 2010
Vid genomgång av bokslut för år 2010 har de olika nämnderna och kommunstyrelsen
lämnat redogörelser för sina verksamheter.
Verksamhetsbeskrivning för 2010 inkl redovisning av större budgetavvikelser och resul‐
tat, avstämning av mål/verksamhetsmått och internkontroll behandlades. I samband med
bokslutsberedningen så gavs också en möjlighet att diskutera vad som väntar inför plan‐
perioden 2012‐2014.
Resultatet för år 2010 visar ett överskott på ca 11 mkr att jämföras med ett budgeterat
resultat på 5,1 mkr. Driftnettot visar sammantaget ett minus på ca 5,4 mkr.
De största avvikelserna kommenteras här nedan;
Fritidsnämnden (‐1,7 mkr). Fritidsnämnden redovisar en negativ avvikelse som främst
beror på höga elkostnader, samt stora kostnader när det gäller reparationer på maskinell
utrustning och haverier. Nytt material till Frykenhallens gymnastikhall har köpts in efter
renovering p.g.a. att tidigare utrustning ej passar i den nyrenoverade hallen. Två evene‐
mang i Valberget har också bidragit till extra kostnader.
Omsorgsnämnden (‐3,9 mkr). Omsorgsnämndens avvikelse kan hänföras till handi‐
kappomsorgen som har en negativ avvikelse på 2,6 mkr. Ökade kostnader för personlig
assistans, där försäkringskassan ofta beviljar mindre tid än vad som är behov. Individ‐
och familjeomsorgen har en negativ avvikelse på 3,9 mkr där det främst är försörjnings‐
stödet som avviker mest. Äldreomsorgen avviker negativt med 1 mkr som främst beror
på ökade kostnader när det gäller hemtjänsten. Förvaltningsövergripande så redovisas ett
överskott på 3,7 mkr som täcker upp så att den negativa avvikelsen totalt sett för om‐
sorgsnämnden blir 3,9 mkr.
Kommunstyrelsen (‐1,3 mkr). Kommunstyrelsens negativa avvikelse beror främst på
turismverksamheten som avviker ‐566 tkr. Minskade inkomster för försäljning och bok‐
ning samt ökade personalkostnader p.g.a. ett ökat deltagande i olika marknadsaktivite‐
ter. Kommunkansliets avvikelse – 1,2 mkr beror på kostnader av engångskaraktär för
evenemang, samt avskrivning på osäkra kundfordringar.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

forts ks § 35, bokslut 2010
I samband med bokslutsarbetet föreslås att infrastruktur nedskrivningar görs med 1,8
mkr och extra avskrivningar på anläggningstillgångar görs med 13,3 mkr. Resultatet före
bokslutsdispostioner uppgick till 26 mkr.

Resultat före dispositioner

26 019 188

Avskrivning: vägverket

‐1 821 500

Nedskrivning Oleby skola

‐2 333 151

Nedskrivning Finnskogahemmet

‐5 438 898

Nedskrivning Björnevi

‐2 349 867

Nedskrivning Stöllet N 1:104

‐2 163 180

Nedskrivning gamla hangarer

‐960 479

Resultat efter dispositioner

10 952 113

Årets resultat innebär att den så kallade nettokostnadsandelen uppgår till 98,3 %. Målet
är satt till 95 % vilket i kronor betyder cirka 20,7 mkr lägre resultat än målet hade krävt.
Med hänsyn taget till extra nedskrivningar skulle nettokostnadsandelen förutom detta
uppgå till 95,9 % vilket då betyder cirka 5,7 mkr lägre resultat än målet hade krävt.

Värdet på beviljat investeringsutrymme för 2010 som ej utnyttjats eller överskridits
under 2010 förs över till 2011.
Handlingar i ärendet
Ekonomiavdelningens sammanställning av bokslut 2010.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐02‐22 § 27

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogade preliminära verksamhetsberättelser och
föreslaget driftresultat.
2. 6 miljoner av de återförda PO‐påläggen som avser avsättning för en negativ föränd‐
ring i semesterlöneskulden används till att investera i energibesparingsprojekt.
3. De extra 7 milj kr som avsattes 2009 och som skulle minska låneskulden enligt beslut
i Kf § 34 2010‐04‐27 upphävs och anses som uppfyllt i och med att motsvarande sum‐
ma i lånelöften kvittas mot planerad amortering på 7 miljoner. Kvittas mot lånelöften;
Kf § 149 år 2006 2,7 mkr och Kf § 88 år 2009 4,5 mkr .

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

forts ks § 35, bokslut 2010
4. Extra avskrivningar görs enligt bifogat förslag på 15,1 mkr.
5. Internkontrollrapporter för 2010 samt planer för 2011 överlämnas till kommunfull‐
mäktige.
6. Lånerapport per 31.12.2010 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
7. Tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen får i uppdrag att senast i nästa terti‐
alrapport ha en redovisning av våra affärsverksamheter inom tekniska avdelningen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 36

KST 2011/20 .01

Val av kommunstyrelsens representant i KHR,
KPR och TOSAM tillsammans med en sammanställning över Torsby kommuns olika "råd"
Bitr kommunchef Anders Björck har i uppdrag att se över vilka råd och som finns inom
Torsby kommun samt att se över hur de är sammansatta.
Det finns idag fyra råd, som har en kommunal representation, vilket formellt utses av en
politisk instans. Det är Kommunala pensionärsråd (KPR), Torsby samhällsråd (TOSAM),
Kommunala handikapprådet (KHR) och Samrådsgruppen för budget‐ och skuldrådgiv‐
ning. Utöver dessa fyra råd finns ett kulturråd och ett ungdomsråd.

Nya råd
Det pågår en diskussion i kommunen om att öka kommunens engagemang i kulturrådet.
Det pågår även en diskussion om att tillskapa två nya råd i form av ett fritidsråd samt ett
företagsråd. Syftet är att förbättra och förtydliga dialogen mellan dessa olika verksamhe‐
ter och kommunen som organisation.

Förslag på hur kommunen skall vara representerad i de olika
råden;
Syftet med de olika råden är att skapa en dialog med de olika organisationerna som finns
i vårt samhälle. De frågeställningar som finns på agendan hos de olika råden är varieran‐
de, dvs från små verksamhetsfrågor till betydligt större visionära frågor. Dessa frågor
saknar ofta en politisk dimension, och det skulle därför vara mer fruktsamt om det till‐
skapades någon form av dialogmöten mellan den kommunala förvaltningen och intres‐
seorganisationer vid ett par tillfällen per år.
Förslag på en förändring för att få en tydlighet i hur kommunen skall vara representera‐
de i de olika råden så föreslås att representationen skall vara liktydig oavsett råd förutom
vad det gäller samrådsgruppen för skuldsaneringsfrågor.
Förslaget är att kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden
utser en ordinarie ledamot och ersättare var sig. Det står styrelsen och nämnderna fritt
om man önskar utse en och samma ledamot som skall representera styrelsen/ nämnden i
alla råden eller om man vill utse olika ledamöter för de olika råden. För att förstärka dia‐
logen med intresseorganisationerna så bör förvaltningarna under året genomföra dia‐
logmöten vid ett par tillfällen per år. Exempel på sådana dialogmöten är att omsorgsför‐
valtningen tillsammans med tekniska avdelningen genomför möten med representanter
för handikapporganisationerna vid två tillfällen per år.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

forts ks § 36, val av kommunstyrelsens representant i KHR, KPR och
TOSAM tillsammans med en sammanställning över Torsby kommuns
olika "råd"
Omsorgsförvaltningen genomför dialogmöten med pensionärsorganisationerna vid ett
par tillfällen per år.
Frågan om hur den övriga representationen i råden skall se ut är något som vardera råd
själv får hantera samt utse vilka som skall delta i dialogmöten med kommunens verk‐
samheter.

Handlingar i ärendet
Bitr. kommunchef Anders Björck, tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐02‐14 § 24

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden utser en
ordinarie ledamot och ersättare var sig för respektive råd med undantag för Sam‐
rådsgrupp för budget‐ och skuldsanering.
2. Det står styrelsen och nämnderna fritt om man önskar utse en och samma ledamot
som skall representera styrelsen/ nämnden i alla råden eller om man vill utse olika
ledamöter för de olika råden.
3. För att förstärka dialogen med intresseorganisationerna och de kommunala förvalt‐
ningarna skall det under året genomföras dialogmöten vid ett par tillfällen per år.
4. Omsorgsförvaltningen ansvarar för att dialogmöten med pensionärsorganisationerna
kommer till stånd.
5. Tekniska avdelningen ansvarar för att dialog möte med handikapporganisationerna
kommer till stånd.
6. Det är förvaltningschefen eller motsvarande som ansvarar för dessa dialogmöten.
7. Behovet av dialogmöten för övriga råd skall följas upp efter innevarande verksam‐
hetsår. Den övriga representationen i råden får hanteras i vardera råd.
8. Håkan Laack (S) väljs som kommunstyrelsens representant i TOSAM med Anna‐
Lena Carlsson (M) som ersättare.
9. Carina Nordqvist (S) väljs som kommunstyrelsens representant i Kommunala Han‐
dikapprådet, KHR, med Anna‐Lena Carlsson (M) som ersättare.
10. Rune Mattson (S) väljs som kommunstyrelsens representant i Kommunala Pensio‐
närsrådet , KPR, med Inga‐Britt Keck Karlsson (C) som ersättare.

Beslutet expedieras till
KHR
KPR
TOSAM
Omsorgsnämnden, Barn‐ och utbildningsnämnden, Tekniska avd, De valda

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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2011-03-14

§ 37

KST 2009/212.01

Information om ny organisation av kollektivtrafiken i Värmland - ny kollektivtrafikmyndighet
Anders Björck, bitr.kommunchef, informerar om den nya kollektivtrafiklagen som träder
i kraft den 1 januari 2012.
De regionala kollektivtrafikmyndigheter som då ska finnas i varje län ska besluta om
regionala trafikförsörjningsprogram som är den strategiska plattformen för kollektivtra‐
fikens utveckling.
För att en ny organisation ska kunna vara på plats när den nya lagen träder i kraft den 1
januari 2012 krävs att beslut tas avseende huvudmannaskapet för den nya myndigheten
före sommaren 2011 i samtliga fullmäktigeförsamlingar.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2010‐09‐13 § 106
Arbetsutskottet 2011‐02‐14 § 19

Kommunstyrelsens beslut
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 38

KST 2011/146.10

Vision 2020
Kommunfullmäktige antog hösten 2004 övergripande visioner och mål för Torsby kom‐
mun som ett geografiskt område samt en verksamhetsidé för den kommunala organisa‐
tionen. Visionerna samt verksamhetsidén utgör grunden för den framtida satsningen i
Torsby kommun. Enligt fullmäktiges beslut skall visionerna vara förverkligade senast år
2012.
Huvudmålet är en yngre befolkning.
Delmålen är
Goda kommunikationer
Flera naturnära, unika och attraktiva boenden
En ytterligare utvecklad turism och upplevelsenäring
Högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet
En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild
Kommunstyrelsen diskuterar hur man går vidare för att påbörja nytt mål‐ och visionsar‐
bete och kommer fram till att
~
~
~
~

utvärdera de mål vi har
att befintliga nyckeltal skall finnas med som underlag
att synpunkter inhämtas från nämnder och förvaltningar
att träffar anordnas med byalag, föreningar, näringsliv i samråd med TUAB och
politiker

Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef Thomas Stjerndorff får i uppdrag att påbörja arbetet med ʺVision 2020ʺ mål
och strategier för Tosby kommun.

Beslutet expedieras till
Thomas Stjerndorff
Anders Björck
Samtliga förvaltningar
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 39

KST 2010/576.01

Svar på medborgarförslag från Peter Westberg
angående mejeritomtens exploatering
Peter Westberg har lämnat ett medborgarförslag angående Mejeritomtens exploatering.
Peters förslag är att Mejeritomten skall utnyttjas för uppförande av en i huvudsak kom‐
mersiell centrumfastighet till allmänt gagn för tätorten Torsby, hela kommunen och i
förlängningen norra Värmland enligt anförda synpunkter.
Stadsarkitekt Torbjörn Almroth har på uppdrag av kommunstyrelsen svarat på förslaget.

Handlingar i ärendet
Peter Westbergs medborgarförslag daterad 2010‐12‐24
Kommunfullmäktige 2011‐02‐22 § 9

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Torbjörns Almrots svar och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktige för kännedom. Frågan och svaret ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 40

KST 2010/456.01

Svar på medborgarförslag från Stig Larsson angående Mejeritomten
Stig Larsson har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att mejeritomten görs till
grönområde och parkering samt plats för torghandel.
Stadsarkitekt Torbjörn Almroth har på uppdrag av kommunstyrelsen svarat på förslaget.

Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2010‐12‐01
Kommunfullmäktige 2010‐11‐30 § 146

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Torbjörns Almrots svar och överlämnar ärendet till
kommunfullmäktige för kännedom. Frågan och svaret ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 41

KST 2011/18.01

Meddelanden
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2011‐01‐11 ‐ 2011‐02‐04

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐02‐14 § 21

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 42

KST 2011/71.01

Anmälan av delegeringsbeslut 2011
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 läm‐
nad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning av anmälda delegeringsärenden för tiden 2010‐12‐30 ‐ 2011‐03‐08.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-03-14

§ 43

KST 2011/164.03

Ändring av firmatecknare för stiftelser
Mattias Eriksson på KPMG har noterat att fyra stiftelser som han har reviderat, har inte
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 binär‐
ingar
4. Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond

Handlingar i ärendet
Skrivelse från ekonom Kristel Pärlin daterad 2011‐03‐11

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun anmäler ändring av firmatecknare för de fem stiftelserna till Länsstyrel‐
sen. Firmatecknare skall vara:
1. Stiftelsen Håks Per Perssons testamente tecknas av Bengt‐Åke Bengtsson, Torbjörn
Persson och Göran Laren i förening.
2. 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 omsorgs‐
nämnden.
3. Torsby kommuns allmänna samstiftelse av donationer till jordbruket och dess binär‐
ingar tecknas av Gösta Kihlgren och Anna Melin‐Nyström i förening. De är ordf i
miljö‐ och byggnämnden.
4. Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond tecknas av Bengt‐Åke Bengtsson, Sture
Persson och Claes Widell i förening.
5. Stiftelsen Syskonen Perssons donation tecknas av Torbjörn Eriksson, Uno Johansson
och Mats Mattsson i förening.
6. Stiftelsen Oskar Uno Perssons donationsfond tecknas av Torbjörn Persson, Beatrice
Holmgren och Ulla Svensson i förening.

Beslutet expedieras till
Kristel Pärlin
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

