KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll

Plats och tid

2011-09-12, Kommunkontoret, kl 10:00-15:30

Beslutande

Håkan Laack (S)
Yvonne Broberg (S)
Håkan Lindh (S)
Rune Mattsson (S)
Stanley Nilsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Alf Larsson (C)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Hans Lindberg (V)
Anders Wiss (M) tj ers för Per-Arne
Ludvigsson (M)

Övriga

Utses att justera

Inger Larén, ej tjg ers
Kent Hallesson, ej tjg ers, § 108-111
Jan Esping, teknisk chef, § 108-111, 114116
Urban Svanberg, Svenskt Näringsliv, §
109
Hans Nilsson, näringslivsstrateg, § 108109
Margot Enkvist, administrativ chef
Emelie Ollén, sekreterare
Anders Björck, bitr kommunchef
Thomas Stjerndorff, kommunchef
Mats Ågren, fastighetschef, § 115
Angela Birnstein, ekonomichef
Sune Eriksson, renhållningsingenjör, §
108
Bengt Carlsson, räddningschef, § 117
Ulf Johansson, socialchef § 113
Anna-Lena Carlsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2011-09-20

Avser paragrafer
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................................................
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................................................
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................................................
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-09-12

§ 108

KST 2011/11

Ändringar i föredragningslistan
Ärenden som tillkommer:
Gamla Torget
Öppethållande av sjukhuskökets restaurang under helger

Ärende som utgår:
Svar på medborgarförslag om belysning vid Likenäs återvinningsstation

Beslut
Redovisade ändringar godkänns.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109

KST 2011/522

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet
i Torsby kommun
Urban Svanberg, Svenskt Näringsliv, informerar om rankingen av företagsklimatet i
Torsby kommun. Rankingen sker genom näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå
och enkätundersökningar om det lokala företagsklimatet. Materialet finns att ta del av på
http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se/start.do

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110

KST 2011/418

Gamla Torget
Hans Lindberg (V) ställer en fråga om torget.
Jan Esping, teknisk chef informerar om att arbetet med torget delats in i tre etapper.
Beslut har tagits om etapp 1 som innebär tillgänglighetsåtgärder i anslutning till Quickly.
Dessutom undersöks om torghandeln ska flyttas närmare Quickly istället för att vara på
västra sidan torget som nu.

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111

KST 2011/340

Energisparprojekt (EPC)
I januari 2011 tecknade kommunen ett huvudavtal med entreprenören YIT Sverige AB
som vann upphandlingen av EPC-projektet. Därefter har kommunen tillsammans med
entreprenören under våren genomfört en stor inventering av fastighetsbeståndet för att
finna alla nödvändiga och lönsamma åtgärder som ska kvalitetssäkra inneklimatet,
minska miljöpåverkan och finansieras inom ramen för den löpande driftbudgeten.
Tjänstemän inom kommunen har tillsammans med den upphandlade entreprenören tagit
fram ett projekt inom ramen för ovan mål.
Energy Performance Contracting (EPC) är en affärsmodell som används för att investera i
energieffektiviseringsåtgärder som i sin tur ger stor effekt på både ekonomin och miljön.
Syftet med ett EPC-projekt är att finna alla nödvändiga och lönsamma
besparingsåtgärder i ett fastighetsbestånd (Fas 1) och få dem genomförda så kostnadsoch tidseffektivt som möjligt (Fas 2). Målen är att sänka energiförbrukningen kraftfullt,
uppnå ett bättre inomhusklimat samt minska fastigheternas miljöpåverkan och behålla
eller förbättra dessa nya nivåer (Fas 3). Fas 1 har nu genomförts och prissatta
åtgärdsförslag har tagits fram för alla kommunens byggnader. Åtgärderna genererar en
kostnadsbesparing som kommer att finansiera investeringen så att även kommunens
resultaträkning påverkas positivt från första året.

Handlingar i ärendet
Bilaga: Tjänsteskrivelse daterad 2011-09-06 av fastighetschef Mats Ågren

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens samhällsutskott i uppdrag att följa processen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen har upphandlat YIT Sverige AB och tecknat ett huvudavtal samt avtal
om projektutveckling. I huvudavtalet finns det en optionsmöjlighet att även ropa av
Fas 2 – projektgenomförande och Fas 3 – projektuppföljning. Denna optionsmöjlighet
förslår Tekniska avdelningen att kommunen ropar av så att Fas 2 och Fas 3
genomförs.
2. Ett projekt om 72,4 Mkr beställs av den upphandlade entreprenören YIT Sverige AB.
3. Entreprenaden om 72,4 milj. kr finansieras genom lån om 50 milj. kr. Resterande 22,4
milj. kr tas från tekniskas investeringsram fördelat över 3 år. 50 milj. kr får upplånas
vid behov. Tillkommande kostnader för projektets genomförande finansieras inom
tekniskas driftbudget.
Tjänsteskrivelsen ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen, Tekniska avdelningen , YIT, Kommunfullmäktige 2011-09-27
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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_____

§ 112

KST 2011/492

Pensionsärende - tjänstepensionsavsättning
Personalchef Lena Bull informerar om ett pensionsärende. Den anställde begär att få
behålla full tjänstepensionsavsättning motsvarande 100% trots beviljad sänkt
sysselsättningsgrad till 80% för tiden 2011-11-22 — 2014-06-30, totalt 32 månader och 9
dagar, fram till 65 år.
Äldreomsorgschef Ulla-Lena Larsson har tillstyrkt den anställdes begäran.

Handlingar i ärendet
Personalchefens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-22 § 78

Beslut
1. Den anställde beviljas full tjänstepensionsavsättning motsvarande 100% trots beviljad
sänkt sysselsättningsgrad till 80% för tiden 2011-11-22 -2014-06-30.
2. Kommunstyrelsen ger uppdrag till kansliavdelningen att göra översyn av
delegationsrätten gällande pensionsärenden.

Beslutet expedieras till
Anette Lauritzen Karlsson
Den anställde
Lena Bull
Personalavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

KST 2011/161

Omsorgsnämndens ekonomi
Socialchef Ulf Johansson deltar på dagens sammanträde och informerar om det
ansträngda ekonomiska läge som råder inom omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden har
trots flera års ansträngningar inte lyckats bedriva sin verksamhet inom beviljade ramar.
Med anledning av befarat underskott 2011 vill omsorgsnämnden bland annat påpeka de
ekonomiska svårigheter som individ- och familjeomsorgen befinner sig i. Ett antal
dyrbara placeringar på institution riskerar att leda till ett underskott inom individ- och
familjeomsorgen. Omsorgsnämnden ser även att kostnaden för försörjningsstöd riskerar
att överstiga budget. Befarat underskott är ca 13 miljoner kr.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-22 § 76
Omsorgsnämnden 2011-06-14 § 98

Beslut
Omsorgsnämnden ska till kommunstyrelsen 2011-10-03 återkomma med en skriftlig
redovisning där åtgärder redovisas för att minska redovisat underskott.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen 2011-10-03
Omsorgsnämnden
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114

KST 2010/402

Tomtpriser 2011
Kommunfullmäktige har i beslut 2006-12-20 § 152 delegerat beslutanderätten gällande
fastställande av priser vid försäljning av tomtmark för bostads-, fritids-, handelsrespektive industriändamål inom och utom detaljplanområden till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-15 § 148 om gällande tomtpriser för 2011.
Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus inom detaljplaneområden skall
ske till följande priser;
A. i Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan)
B. i kommunen i övrigt
Dessa priser inkluderar avstyckningskostnader.

50 kr/m²
25 kr/m²

Priset 50 kr/m² har visat sig ha en hämmande effekt på privata entreprenörers möjlighet
att iordningställa och sälja tomter för enfamiljshus då kostnaden överstiger kommunens
fastställda pris. Kommunens innehav av tomter upplevs som konkurrerande då priset är
lägre än vad privata entreprenörer tvingas ta för att uppnå självkostnad. Detta har endast
aktualiserats inom Torsby.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011-06-07 av Jan Esping, teknisk chef
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011-06-14 § 92

Beslut
Försäljning av tomtmark för styckebyggda enfamiljshus inom detaljplaneområden i
Torsby (inom fastställd fördjupad översiktsplan) skall ske till ett pris av 100 kr/m².

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115

KST 2011/271

Svar på medborgarförslag från Monica Eriksson
angående vattenkranar vid Forsbackens
förskola
Enligt KST 2011/271 § 47 har ett medborgarförslag ställts angånde vattenbesparing på
Forsbackens förskola. Enligt förslagsställaren så kan Torsby kommun göra besparingar
om man byter ut fyra blandare till de tvättställ som barnen använder och installerar
blandare som styrs via sensorer.
Torsby kommun genomför för närvarande ett EPC-projekt (projekt med
energibesparingsåtgärder). Detta projekt är uppdelat i tre faser: Analys av fastigheter,
investering i energibesparande åtgärder och en uppföljningsfas. I samband med detta så
kommer tekniska avdelningen att ansöka till fullmäktige om investeringsmedel för dessa
åtgärder. De medel som tekniska avdelningen blir tilldelade utförs energibesparande
åtgärder utifrån de prioriteringar som görs.
Kommer inte det föreslagna utbytet av blandare på Forsbacken med i EPC-projektet så
får detta ske i samband med det planerade underhåll som görs på kommunens
fastigheter.
Ovanstående skrivelse har kommunicerats med förslagsställaren och hon är nöjd med
skrivningen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011-06-14 av fastighetschef Mats Ågren

Kommunstyrelsens beslut
1. Tekniska avdelningen hörsammar förslagsställarens önskemål men avvaktar beslutet
om medelstilldelning för EPC-projektet eller om åtgärder ska utföras via planerat
underhåll.
2. Medborgarförslaget anses bifallet och ärendet avslutas.

Beslutet expedieras till
Mats Ågren
Tekniska avdelningen
Monica Eriksson, Forsbackens förskola
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116

KST 2011/465

Ombudgetering Sysslebäcks badhus
I Sysslebäcks badhus genomförs för närvarande en större renovering där det utförs
lagning av bassängkonstruktion, byte av klinkers i bassäng och –hall, byte av ytskikt och
allmän uppfräschning i bassänghall samt nytt reningssystem. Skanska Direkt AB är
huvudentreprenör för renoveringen av badhuset och Poolwater Nordic AB är
entreprenör för vattenreningen.
Efter att upphandlingen blev klar framkom det att projektet blir 500 000 kr dyrare bl.a
beroende på högre pris för vattenrening. Det har dessutom tillkommit kostnader
beroende på att bassängen var i sämre skick än vad man tidigare beräknat och dessa
kostnader ligger i nuläget på 200 000 kr.
Poolwater har lämnat en option på att integrera bubbelpoolen i den nya
reningsanläggningen till en kostnad på 500 000 kr och detta skulle enligt entreprenören
ge en energibesparing på 120 000 kr år. I denna besparing är inte minskade
personalkostnader medräknade.
Det totala beloppet som det begärs tilläggsanslag för är 1 200 000 kr. Tekniska
avdelningen anser att begärda medel behövs för att kunna utföra nämnda renovering.
Samtidigt som det görs reservation för att det kan bli högre renoveringskostnader
eftersom rivningen inte är helt klar. Finansieringen sker via omfördelning från andra
investeringsprojekt inom beslutad investeringsram.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011-08-05 av fastighetschef Mats Ågren
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011-08-23 § 106

Beslut
Ekonomiavdelningen
Mats Ågren

Beslutet expedieras till
Projektet 1245 Badhuset Sysslebäck ges en utökad budgetram på 1 200 000 kr.
Finansieringen sker via omfördelning av medel inom beslutad investeringsram.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

KST 2011/215

Taxa för sotning och brandskyddskontroll
Kommunfullmäktige beslutade 2006-04-27, § 27 om indexjustering av taxor avseende
sotning, brandskyddskontroll m.m. Beslutet innebar också en anpassning av
entreprenadavtalet med skorstensfejarmästaren för att stämma överens med införandet
av sotningsindex och fick följande lydelse:
”Ersättningen fastställs vid lokala förhandlingar. Den överenskomna ersättningen, som
ligger till grund för kommunfullmäktiges fastställande av sotningstaxa, revideras årligen
med av centrala parterna publicerat sotningsindex såvida inte annat överenskommes."
En omprövning av ersättningens storlek skall göras efter 5 år.
I bilagor till paragrafen beskrivs beräkningen av taxorna.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2006-04-27 § 27
Bilaga: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-08-25 § 147
Bilaga: Tabell över avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Inställelsetiden för sotning ändras till 24 minuter för villa och till 37 minuter för
fritidshus, beräknat på timkostnaden för sotning.
2. Inställelsetiden för brandskyddskontroll ändras till 24 minuter för villa och till 37
minuter för fritidshus, beräknat på timkostnaden för brandskyddskontroll.
3. Brandskyddskontroll för första eldstad i kontrollobjektet beräknas ske med 45
minuters tidsåtgång och att följande objekt i samma byggnad beräknas med ytterligare 20 minuter per objekt.
4. För lättbesiktad anläggning föreslås att tidsåtgången beräknas efter 30 minuter
istället för 45 minuter.
5. Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll gäller från 2011-11-01.

Beslutet expedieras till
Miljö,- bygg- och räddningsnämnden
Kommunfullmäktige 2011-09-27
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

KST 2011/224

Svar på motion om familjecentral
En motion har inkommit från den borgerliga alliansen angående inrättandet av en
familjecentral.
"Vi den Borgerliga Alliansen i Torsby Kommun, vill att det inrättas en Familjeenhet/central i vår kommun, för att så tidigt som möjligt stötta och hjälpa barn och unga, som
har någon form av problem. Familjeenhet/-central finns nu i de flesta av Värmlands
kommuner, bl.a. i Hagfors och Sunne. Där har man rönt stora framgångar tack vare ett
samarbete mellan Landstinget och kommunens olika verksamheter. En Familjeenhet/central bestående av t.ex. mödravården (MVO), barnavårdcentralen (BVC), skola, sociala
enheten, fritidsverksamheten, ev. polisen och självklart föräldrar ska utgör ett naturligt
nätverk, för att så tidigt som möjligt hjälpa familjer som på ett eller annat sätt behöver
stöd och hjälp. Alla som kan bidra till problemlösning måste sitta vid samma bord! Vi
måste få bort stuprörstänket!
Ett tidigt engagemang genom en Familje enhet/-central stärker barn och deras familjer
enormt. Detta bidrar till en vinst för såväl barn och deras familjer som för Torsby
Kommun.
Därför yrkar vi i den Borgerliga Alliansen i Torsby Kommun att en Familje enhet/-central
skyndsamt införs i vår kommun."

Handlingar i ärendet
Bilaga: Skolchef Fredric Norlins förslag till svar på motionen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget om familjecentral.
2. Representanter från arbetsgruppen bjuds in till nästa kommunstyrelse 2011-10-03 för
att rapportera om hur arbetet fortskrider.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses bifallen.
Skolchefens förslag till svar ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige 2011-09-27
Kommunstyrelsen 2011-10-03
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119

KST 2010/363

Svar på motion om närproducerad mat
Inger Larén (FP) och Inga-Britt Keck Karlsson (C) lämnade en motion till
kommunfullmäktige, 2010-09-28 § 91 som lyder:
"Under valrörelsen drev samtliga partier i Torsby kommun frågan om närproducerad
mat. Vi tycker nu att det är dags att gå från ord till handling.
Vi yrkar därför på att Torsby kommunen tar fram policy och strategi för
1. En ökning av närproducerat i kommunens upphandling.
2. Mera nylagad mat inom skola och äldreomsorg
Per Kjellqvist upphandlingsstrateg och Ninni Boss, avdelningschef för kost- och städ har
lämnat förslag på svar på motionen:
1. Det finns idag ett stort intresse i länet/landet att skapa goda förutsättningar för
lokalproducerad mat och en del i detta är givetvis att titta på den offentliga
upphandlingen. Vi följer denna utveckling med intresse och tar till vara de möjligheter
som skapas.
Med hänvisning till ovanstående och att vi redan i dag använder de möjligheter som
finns att inom lagen att ge lokala producenter möjlighet att lägga anbud, skulle en policy
i detta läge mer befästa nuvarande situation än att gynna en förändring.
2. Det krävs politiska beslut och ekonomisk satsning för högre personalbemanning och
utrustning/ombyggnad om vi ska kunna ha fler tillagningskök.

Handlingar i ärendet
Per Kjellqvist, upphandlingsstrateg och Ninni Boss, avdelningschef för kost- och städ:
Förslag till svar på motion om närproducerad mat.

Beslut
Per Kjellqvist, upphandlingsstrateg och Ninni Boss, avdelningschef för kost- och städ
inbjuds till kommunstyrelsen i oktober för att besvara ytterligare frågor kring
närproducerad mat.

Beslutet expedieras till
Ninni Boss
Per Kjellqvist
Kommunstyrelsen 2011-10-03
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

KST 2011/92

Svar på motion från Gerd Persson (FP)
angående parboendegaranti
Gerd Persson yrkar i en motion på att omsorgsnämnden skall skapa riktlinjer för att
säkerställa att makar beviljas särskilt boende (sä-bo) inom äldreomsorgen även om det
bara är den ena parten som har ett vårdbehov.
I omsorgsnämndens riktlinjer 2006-08-29 § 128 står att läsa; för att beviljas särskilt boende
krävs omfattande insatser från hemtjänst och/eller hemsjukvård eller annan insats.
Behovet skall firmas dygnet runt och vara bestående. I riktlinjerna står också att behovet
av trygghet är en av flera aspekter som ingår i den totala biståndsbedömningen.
Trygghetsaspekten kan vara en faktor som kan föranleda bifall till ansökan om sä-bo
plats i vissa fall.
Sä-bo har idag en personaltäthet med kompetens som motsvarar att kunna ge en trygg
och säker vård för personer med stort vård och omsorgsbehov. För att nyttja resurserna
effektivt är sä-bo till för dessa personer. På tre av de sä-bo som omsorgsnämnden
ansvarar för finns dubbletter som är byggda för ändamålet. De senaste åren har både
syskon samt äkta makar bott i dessa. Det är omsorgsnämndens absoluta strävan att hitta
de mest optimala lösningar för både enskilda och par samt att se på helhetslösningar.
Riktlinjerna skall tillämpas med generositet och då kan trygghetsfaktorn vara den faktor
som bidrar till att båda makarna beviljas sä-bo plats om så bara en person har ett
maximalt vårdbehov. Det behov som efterfrågas av parboende kan tillgodoses med den
tillämpning som finns av omsorgsnämndens riktlinjer samt med befintlig kapacitet.
Omsorgsnämnden yttrar till kommunfullmäktige att de behov som påtalas i motionen
redan är tillgodosedda genom nuvarande tillämpning av riktlinjerna och befintlig
kapacitet. Därmed saknas motiv att ändra riktlinjerna.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2011-06-14 § 116
kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-22 § 77

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Torsby kommun erbjuder parboende. Därmed anses motionen bifallen.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige 2011-09-27
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

16(19)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-09-12

§ 121

KST 2011/477

Projekt PA-system, investeringsbudget
Personalchef Lena Bull har uppdraget att samordna införande av nytt löne-- och
personaladministrativt datasystem för Torsby kommun.
Efter att upphandlingsuppdraget slutförts i april 2011 har nu ett avtal skrivits med
Aditro, som leverantör av systemet Personec P, för tiden 2011-06-30 - 2019-06-30.
Tekniskt ska systemet hanteras i lokal drift.
Torsby kommun kommer från övergången till det nya systemet att betala en
månadsavgift av 23.000 sek/ månad att jämföra med nuvarande avgift av 121.806 sek /
månad. Övergången till det nya systemet planeras bli klar till maj månad 2012.
Projektets införande innebär en omfattande teknisk installation av nya program och
upplägg av en ny administrativ struktur för lönehantering och uppföljningar av olika
personaladministrativa rutiner. Kommunens förvaltningar är till delar redan förberedda
för denna förändring men kommer att få medverka i upplägg av nya rutiner och register
via personalavdelningens handläggare. Tidvis kommer utbildning att bli omfattande, det
mesta ska klaras av internt med kommunens egna resurser.
Projektet har en styrgrupp och Aditro har konsulter, som utbildar våra interna resurser
främst handläggare på personalavdelningen. Tillsammans med övriga upphandlande
kommuner ska vi samordna konsultkostnaderna för utbildning i första hand.
Av avtalet framgår att själva införandeprocessen har kostnader av engångskaraktär,
varför personalchefen nu begär en investeringsbudget motsvarande 1,5 miljoner.

Handlingar i ärendet
Personalchefens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-22 § 79

Beslut
Investeringsbudgeten förstärks med 1,5 miljoner till projekt PA-system och
finansieras inom den av fullmäktige beviljade ramen.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Personalavdelningen
____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

17(19)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-09-12

§ 122

KST 2011/547

Öppettider sjukhuskökets restaurang
Hans Lindberg (V) ställer en fråga om sjukhusköket. Han undrar varför sjukhuskökets
restaurang inte är öppen på helger längre.
Ninni Boss, kökschef svarar att det tillsvidare är stängt på helger eftersom det varit få
som besökt restaurangen då. Beslutet är taget i samråd med sjukhuschef Karin Lundin.

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

18(19)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-09-12

§ 123

KST 2011/71

Anmälan av delegeringsbeslut
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 2011-04-29 - 2011-09-07

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

19(19)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-09-12

§ 124

KST 2011/18

Meddelanden
Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2011-05-16 --2011-08-15

Beslut
Redovisning av inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

