KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll

Plats och tid

2012-09-03, Kommunkontoret, kl 10:00-16:20

Beslutande

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

Övriga

Fredric Norlin, skolchef, § 94
Ulf Johansson, socialchef, § 95
Emelie Ollen, sekreterare
Margot Enkvist, administrativ chef
Anders Björck, bitr kommunchef, 92-96
Thomas S~erndorff, kommunchef
Angela Birnstein, ekonornicheE
Mats Ågren, fastighetschef, § 97-111
Peter Lannge, IT-chef, § 97
Cecilia Sjöden, projektanställd IT, § 97
Jan Esping, teknisk chef, § 97-111
Annette Lauritzen Karlsson, infonnationsstrateg § 99-101

Utses att justera

Anna-Lena Carlsson (M)

Justeringens plats och tid

Kon'lmunkontoret 2012-09-13

Avser paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande

92 - 111

KOMMUNSTYRELS EN
Protokoll

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-09-03

Datum för anslags uppsättande

2012-09-13

Datum för anslags nedtagande

2012-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
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Emelie Ollen
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 92

KST 2012/25

Ändringar i föredragningslistan
Följande ärenden tillkommer
Omställningskostnad Klarastrand
Förlängningsavtal med QuadracOlll
Information om vindkraftsutbyggnad

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godkänns.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 93

KST 2011/146

Mål och vision 2020
Kommunfullmäktige antog den 23 januari 2012 mål och vision för Torsby kOlmnun för
åren 2012-2020. Arbetet hade föregåtts av ett brett deltagande från invånare, företagare
och föreningsliv genom ett flertal dialogmöten på olika platser runt om i kOlmnunen.
Arbetsutskottet har arbetat vidare med kOlm11unfullmäktiges mål genom att bryta ner
dem och göra dem mer konkreta.
Bitr konununchef Anders Björck presenterar tidsplan för uppföljningen .

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-21 § 90

Kommunstyrelsens beslut
Presentation av uppföljningsplan för Mål och Vision 2020 ska presenteras på
kommunstyrelsen i november. Avstämning ska ske i arbetsutskottet i oktober och
november.
Mål och visionshandlingarna ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet expedieras till
KOImnunstyrelsens arbetsutskott'
Kommunstyrelsen
Anders Björck

Justerarnas sign
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Värdegrund
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Torsby kommuns värdegrund
- respekt för alla människors lika värde.
- hänsynstagande till människors självbestämmande,
värdighet och integritet i alla situationer.
- ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat
bemötande av människor.
- verksamheter som genomsyras aven humanistisk
grundsyn och att prioriteringar utgår från behov
oavsett individens förmåga att uttrycka det.
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Kommunövergripande mål 2012-2020
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Huvudmål
• Torsby är en framgångsrik och attraktiv
kommun för invånare, företag och besökare
• Torsby kommuns befolkningsutveckling är
positiv
• Torsby är en miljömedveten kommun
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Kommunövergripande mål 2012-2020

DeImå I: Infrastru ktu r/kom m unikati o ne rO~ ~~s
Fullmäktiges mål

Nämndens mål

i

När målet senast skall
vara uppfyllt, år
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Bra IT-infrastruktur

100% höghastighetsnät

2020

Bra tågförbindelser mellan
Torsby och Karlstad

Ökad person- och godstrafik

2020

Bra bussförbindelser inom,
till och från kommunen

Aktivt verka för etablering av bussförbindelser till
och från Norge. Samordning av busstrafiken utifrån
resenärens behov. Dagpendling till och från
centralorten.

2020

Fler gång och cykelvägar

Oleby - Torsby, Kilåsen - Kajsheden, VärnäsStöllet. Ökad och förbättrad trafiksäkerhet

2020

Väl utvecklat flyg

Fortsatt trafik till Stockholm/ Arlanda, Etablering av
internationellt flyg

2020

Utbyggd och höjd standard
på väg- och järnvägsnät

Målstandard 1OOkm/h på E45 , Förbättrad bärighet
på 62:an, nationella investeringar på E16 ,
Förbättrad kapacitet och bärighet på
Fryksdalsbanan

2020
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Fullmäktiges mål

Nämndens mål

När målet senast
skall vara uppfyllt, år

Hög kommunal service till
invåna re, besökare och
näringsliv

Förbättrat bemötande såväl externt som internt, hög
tillgänglighet till kommunal service i Torsby och
Sysslebäck.
Kommunal besöksnäringsstrategi

2014

Kartlägga utvalda strategiska utvecklingsområden
som skall möjliggöra nyetableringar och expansion .
Ta fram en LIS-plan (landsbygdsutveckling i
strandnära områden) fö r kommunen .
Tematisk studie för ledsystem

God offentlig och
komme rsiell service

Bibehålla Samverkanskontoret i Sysslebäck
Stärka dialogen med offentliga och komme rsiella
servicenäringar
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Delmål: Samhällsservice

Hög planberedskap för
expansion och
nyetableringar
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Kommunövergripande mål 2012-2020
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Kommunövergripande mål 2012-2020
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Delmål: Boende och livskvalitet
Fullmäktiges mål

Nämndens mål

När målet senast skall
vara uppfyllt, år

Attraktiva boenden och goda
boendemiljöer

Valbergsgården skall vara ett väl fungerande
trygghetsboende. Tillgodose behovet av
hyresrätter

2014
2014

Bästa folkhälsan i Värmland

Etablerad familjecentral, arbeta utifrån Nya
perspektivs mål

2014

Fortsatt satsning på friskvård

Fortsatt satsning på friskvård genom badhus ,
skidtunneln , personalfrämjande medel.
Stimulera till minskning av bruket av nikotin

2015

Fokus på barns och
ungdomars behov, möjligheter
och intressen

Förbättrade möjligheter för fritid- och
kulturengagemang. Förstärka samverkan med
ungdomsrådet för att nå icke föreningsaktiva

2015

God tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättningar

Samverka med fastighets- och butiksägare för
att förbättra tillgängligheten.

2015

God livskvalitet för alla åldrar

Samtliga mål leder till detta mål

2020

Bra fritid- och kulturutbud med
kommunal stimulans

Bra fritid- och kulturutbud med kommunal
stimulans

2015

Attraktiva tätorts- och
gatumiljöer

Utveckla program för bättre tätorts- och
gatumiljö , utifrån alla aspekter.

2020
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Kommunövergripande mål 2012-2020

Delmål: Närinaslivskl
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Fullmäktiges mål

Nämndens mål

När målet senast
skall vara uppfyllt,
år

Torsby kommun är en bra
företagskommun

Rådgivning! näringslivsservice, ha en
anpassad kontaktyta med näringslivet med
tillhörande aktiviteter, utarbeta en strategi

2014

Gränshandeln och besöksnäringen är
viktig och utvecklas positivt

Aktivt verka för en ökad besöksnäring!
gränshandel, ta fram marknadsföringsplan .

2015

Torsby är ett starkt och levande
handelscentrum

Anpassa kontaktytorna! skapa arenor för den
nya samhällsbilden mellan handeln och
kommunen

2020

Fler arbetstillfällen inom den privata
sektorn

Resultat av aktiviteter inom del målen
näringsliv, samhällsservice, infrastruktur
*Expansion för befintliga företag, *Nya företag,
*Outsourcing av kommunal verksamhet

2020

Hög servicegrad till företag i expansion
och vid nyetableringar

Rådgivning! näringslivsservice, ha en
anpassad kontaktyta med näringslivet med
tillhörande aktiviteter, utarbeta en strategi

2015

Kommunen kan konkurrensutsätta den
egna verksamheten, om syftet är att
minska kostnaden och!eller höja
kvaliteten

Kommunen kan konkurrensutsätta den egna
verksamheten, om syftet är att minska
kostnaden och!eller höja kvaliteten

2020

Upphandlingsförfarandet ska göras

Möjliggöra för lokala leverantörer! producenter
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Kommunövergripande mål 2012-2020

Imål: Komoetens och k
Fullmäktiges mål

Nämndens mål
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När målet senast
skall vara uppfyllt,
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Kommunen har en attraktiv
gymnasieskola med hög
kvalitet i sin verksamhet
Fortsatt satsning på
kompetensutveckling

Varumärket Torsby upplevs
som ett av de starkaste i
Sverige

Medverka till att etablera utbildningar inom
Komvux, Folkhögskolan, Universitet.
Avsätta centrala fortbildningsmedel för
kommunens personal
Effektiv marknadsföring
Medborgare och personal som goda
ambassadörer för kommunen

2018
2015
2020
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Delmål: Hållbar utveckling
Fullmäktiges mål

Nämndens mål

När målet senast
skall vara uppfyllt, år

Minskat beroende av
fossila bränslen

Energisparprojektet

2020

Fortsatt satsning på
energieffektiviserande
åtgärder

Energisparprojektet

2020
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 94

KST 2012/383

Avstämning omsorgsnämndens ekonomi och
barn- och utbildningsnämndens ekonomi
Vid kommunstyrelsens möte den 11 juni rapporterades kommunens bokslut per sista
april. Både barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden prognostiserade då
underskott för helår. Kommunstyrelsen uttalade sin oro och kallade både förvaltningar
till möte den 3 september för att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och kOlmner att
vidtas för ett eliminera ett underskott.
Vid dagens salmnanträde kom chefen för barn- och utbildningsnämnden och chefen för
ol1'lsorgsnämnden och rapporterade om verksamheten och ekonomin. Prognosen för
omsorgsförvaltningen var dock i stort sett oförändrat sedan sista aprils bokslut. För barn
oelL utbildningsnämnden hade prognosen snarare försämrats . Några åtgärder eller
äskanden kom dock inte från någon av förvaltningarna .
KOlmnunstyrelsen uttrycker sin oro för den negativa utvecklingen och för den bristande
budgetdisciplinen. Man uppmanar återigen förvaltningarna att komma med
konsekvenser för de prognostisera de underskotten. Man påpekar också att den av
kommunfullmäktige antagna budget gäller tills kommunfullmäktige beslutar annat och
att tiden börjar bli knapp.
Kommunens ekonomi och framtida planerade investeringar får inte äventyras på grund
av att budget överskrids.
Vid nästa kommunstyrelsesammanträde kommer man återigen kalla på barn- och
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen för att få en avstämning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein 2012-09-05

Kommunstyrelsens beslut
KS bjuder omsorgsförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning till KS den 8 oktober
att i samband med delårsbokslutet formalisera utfall och prognos för 2012 samt
kommentera följderna för eventuella överdrag för 2013.

Beslutet expedieras till
Barn- och utbildningsnäImLden
Omsorgsnämnden
Konununstyrelsen 2012-10-08
Angela Birnstein
Lilian Hellström

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

KST 2012/209

§ 95

Omställningskostnad Klarastrand
Efter samtal och överläggningar med bland annat tekniska avdelningen har
omsorgsförvaltningen sett över planerna att påbörja nedläggningen av ytterligare en
avdelning på Klarastrand. Att tömma delar aven byggnad och samtidigt betala hyran och
värme/elektricitet är inte kostnadseffektivt. Därför föreslås att omsorgsnämnden
tillsammans med kOlllinunstyrelsen utreder frågan om hur fastigheten kan användas för
andra ändatnäl.
Omsorgsnällli1den beslutade 2012-06-26 att avvakta med beslut om avveckling av
ytterligare 1 avdelning, 8 platser, på Klarastrand i avvaktan på en utredning på alternativ
användning av våningsplan 2. Denna utredning behöver presenteras senast 25
september. Omsorgsnämnden begär därför en ekonomisk förstärkning för 20J 2 hos
kommunstyrelsen med 300 000 kr.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2012-06-26 § 104
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-21 § 89

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen finansierar årets kostnader som beräknas till 300 tkr genom
internfakhlrering från ekonomiavdelningen.

Beslutet expedieras till
Ulf Johansson
Ulla-Lena Larsson
Håkan Bengtsson
Omsorgsnälnnden
Lilian Hellström
Angela Birnstein

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 96

KST 2012/452

Förlängningsavtal med Quadracom
23 maj 2003 tecknade samtliga konlmuner i Värmland och Teracom AB ett ramavtal om
kommunsammanbindande områdesnät och ortsammanbindande nät för data-och
telekOlmuunikation. Avtalet gällde i 10 år från 2003-07-01 och har till stor del finansierats
med EU-medel.
Teracom AB.s rättigheter och skyldigheter har sedermera överlåtits till Quadracom
Networks AB. Quadracom har sagt upp avtalet enligt uppsägningstiden senast ett år före
avtalstidens utgång 2013-06-30.
Kommunerna har för t förhandlingar med Quadracom om en förlängning av avtalet
enligt bifogat förslag. Alternativ till förlängning av avtalet har också diskuterats men det
har inte varit möjligt att få franc realistiska lösningar inom tidsramen. Arbetet med att ta
fram alternativa lösningar efter förlängning med två år, som föreslås i bifogat avtal, bör
starta omgående.

Handlingar i ärendet
Förslag till avtal med QuadracOlu Networks AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-21 § 82

Kommunstyrelsens beslut
1. Torsby konUlcun ingår förlängningsavtal med Quadracom enligt uppdragsavtal fram
till och med juni 2015.
2. Finansiering tas i samband med höstens budgetarbete för 2013.

Beslutet expedieras till
Quadracom Networks AB
Länets kommuner
Region Värmland
Peter Lannge
Cecilia Sjöden

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 97

KST 2012/271

Svar på remiss om regional biblioteksstrategi
Den regionala biblioteksstrategin ska infogas i den regionala kulturplanen som tas under
hösten 2012 inom Region Värmland.
Inför det beslutet ska det hållas ett seminarium den 23 augusti om bibliotekens roll i
regional och lokal utveckling. Till detta seminarium är beslutsfattare och politiker
inbjudna.
Strategin pekar på bibliotekens roll som demokratisk mötesplats, kulturell arena och att
bibliotekets bastjänster är gratis och reglerade i lag.
Vidare poängteras bibliotekens centrala uppgifter med läsfrämjande åtgärder. Ett
begrepp som bör vidgas till film, ljud och spel.
Prioriterade utvecklingsområden
Digital delaktighet - att minska den digitala klyftan.
Livslångt lärande - biblioteken bidrar i stöd till lärande t till ökad kunskap och
kompetens. Viktiga frågor i Värmland.
Digitala tjänster - en ökande efterfrågan på mobila tjänster för mobiler lmn.
En viktig fråga är hur man på nationell nivå skall nå en lösning för biblioteksdistribution
ave-böcker.
Frågan om Kungliga biblioteket och den nationella katalogen bör få en lösning.
Ytterligare en viktig fråga som framhålls i strategin är skolbibliotekens roll för spridning
av läsintresse och kultur mm.
Strategin sammanfattar på ett uhnärkt sätt läget i den värmländska biblioteksvärlden.
Biblioteken har ett långtgående samarbete som ligger i framkant nationellt när det gäller
att utnyttja resurser gemensamt. Det finns fler utvecklingsmöjligheter när det gäller
låneregler, samarbetsformer för inköp lmn.
Den regionala biblioteksstrategin är bra och framåtsyftande med en god insikt i de
utvecklingsfrågor som vi står inför.
Det är viktigt att poängtera länsbibliotekets viktiga roll som pådrivare och
san"larbetspartner till regionala och nationella aktörer.
Om sedan huvudmännen (kommunerna) lyckas leva upp till de gen"lensamma målen så
kan denna strategi bli ett utmärkt verktyg.
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

forts ks 2012-09-03 § 97, Svar på remiss om regional biblioteksstrategi
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kulturchef Ingemar Nordström, 2012-08-06
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-08-20

Kommunstyrelsens beslut
KOlmnunstyrelsen ställer sig bakom svar på remiss om regional biblioteksstrategi.

Beslutet expedieras till
Ingemar Nordström
Kommunfu llmäktige

Justerarnas sign
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 98

KST 2012/419

Ändring i miljö-, bygg- och räddningsnämndens
reglemente
Föl' att förtydliga ansvaret mellan miljö-, bygg- och räddningsnämnden och
kommunstyrelsen bör de bägge verksamheternas reglemente förändras enligt nedan.
1. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens reglemente ändras i följande avseende:

Första stycket § 1 Verksamhetsområde med nuvarande lydelse
"Miljö-, bygg- och räddningsnärnnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggväsendet, livsrnedels-, miljö- och hälsoskyddsornrådet och för räddningstjänsten.
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den
komrnunala nämnden inom plan- och byggnadsornrådet, miljö- och hälsoskydds
området samt räddningstjänstområdet. "

ändras till att istället ha [oljande lydelse:
"Miljö-, bygg- och räddnjngsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och
bygglagen samt övriga uppgifter som ska fullgöras av den komrnunala nämnden inom
plan- och byggområdet.
Kommunstyrelsen ansvarar dock för översiktlig planering för användningen av mark och
vatten enligt plan- och bygglagen 3 kap. Komrrumstyrelsen tar även beslut om att det ska
få upprättas områdesbestäJmnelser och detaljplaner enligt plan- och bygglagen 5 kap. 2-5
§§ (ge planbesked).
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden fullgör också konummens uppgifter inom
livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet samt för räddmngs~änsten vilka ankornmer
på den kornnmnala nämnden inOlTl dessa områden."
2. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden reglemente får genom ovan gjorda ändringar ett
innehåll i sin helhet enligt bilaga.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-05-24 § 74

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ställer sig bakom ovanstående ändring i miljö-, bygg- och
räddningsnämndens reglemente.
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

forts ks 2012-09-03 § 98, Ändring i miljö-, bygg- och räddningsnämndens
reglemente
Beslutet expedieras till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Kommunfullmäktige
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 99

KST 2012/419

Andring i kommunstyrelsens reglemente
För att förtydliga ansvaret mellan miljö-, bygg- och räddningsnämnden och
kommunstyrelsen bör kommunstyrelsens reglemente förändras enligt nedan.
1. Kommunstyrelsen reglemente ändras i följande avseende:
En punkt under § la Ledningsfunktionen med nuvarande lydelse

"1 kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. Den
översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten"
ändras till att istället ha följande lydelse:

"1 konununstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.
översiktlig planering för användningen av mark och vatten enligt plan- och bygglagen 3
kap. Kommunstyrelsen tar även beslut om att det ska få upprättas områdesbestälmnelser
och detaljplaner enligt plan- och bygglagen 5 kap. 2-5 §§ (ge planbesked)."
2. Konununstyrelsens reglemente får genom ovan gjorda ändringar ett innehåll i sin
helhet enligt bilaga.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson, 2012-07-16

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Komrlmnfullmäktige ställer sig bakom ovanstående ändring i kommunstyrelsens
reglemen te.

Beslutet expedieras till
Komm Lmfullmäktige

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 100

KST 2012/419

Delegation till kommunstyrelsens
samhällsutskott i planfrågor
Kommunfullmäktige har fått en skrivelse med ett förslag att komplettera en punkt i
kommunstyrelsens reglemente till följande lydelse:
"Översiktlig planering för användningen (lV mark och vatten enligt plan- och bygglagen 3
kap. Kommunstyrelsen tar även beslut om att det ska få upprättas områdesbestämmelser
och detaljplaner enligt plan- och bygglagen 5 kap. 2-5 §§ (ge planbesked )."
Vi föreslår nu kommunstyrelsen att, under förutsäthling av kommunfullmäktiges beslut,
delegera vissa av dessa uppgifter.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson, 2012-07-16

Kommunstyrelsens beslut
1. Konununstyrelsen delegerar till samhällsutskottet med kommunstyrelsen som

ersättare, rätten att besluta att ge pl(lnbesked för områdesbestämmelser och detaljplaner
enligt plan- och bygglagen 5 kap . 2-5 §§.
2. Kommunstyrelsen delegerar också rätten att prioritera planläggningsärenden
sinsemellan.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäldige

Justerarnas sign
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 101

KST 2012/274

Svar på motionen Leasingbilar i Torsby
kommun - deras utrustning och användning
(MP)
Karl-Erik Keck (MP) har 2012-04-23 lämnat en motion med denna lydelse:
"Vi vill att Torsby Kommun
• utformar en policy för ett successivt byte till miljöbilar samt
• ser över Illöjligheterna att låta allmänheten hyra några av de 32 bilar som leasas av
Torsby kommun
Torsby kOlllillun har för tjänsteförrättningar tillgång till 32 st leasingbilar av olika storlek
och rned olika tekniska egenskaper. Stjerneskolan förfogar över ett antal minibussar som
eleverna på idrottsprogrammen har stor användning för.
Barn- och utbildningsnämnden nyttjar 17 bilar varav en anges som dieseldriven och
någon anges som etanoldriven i den bokningsiista som finns på intranätet.
OmsorgsnäIllnden disponerar 10 bilar och Kommunstyrelsen 5 st varav 3 dieseldrivna
och en automatväxlad son1 är ett bensin/el-fordon("elhybriddrift").
Miljöpartiet De Gröna vill verka för en renare miljö för nuvarande och kommande
generationer och ser bilars utsläpp som en konkret fråga där varje bil gör skillnad.
Torsby kOlmnun som arbetsplats bör vara ett föredöme för dess invånare. Vi ser det som
poli tikens uppgift att å medborgarnas intresse verka för god miljö och ett sunt
användande av skattebetalarnas pengar.
Ett ökat användande av miljöbilar ser vi därför som ett eftersträvansvärt måL
Miljöpåverkan från en km bilkörning skiljer sig åt beroende på vilken bil som körs och på
drivmedlet I bilen.
KOlmnunens leasingbilar får för närvarande endast användas för uppdrag i tjänsten, för
resor till och från uppdrag, kurser, konferenser o dyL Det är inte tillåtet att ta en bil till
bostaden på kvällen före ett uppdrag, utan de ska alltid stå på kOlmnunens parkeringar
över natt, enligt instruktion. Detta medför privatbilism med onödiga utsläpp för anställd
som måste ta sin egen bil för att kanske flera mil åka in till uppställningsplatsen och där
byta fordon och i vissa fall återvända i samma riktning för att kOlmna till målet för
uppdraget. Såväl privatekonomiskt som miljömässigt tveksam hantering. Smidigare
regler är önskvärda.
Helger står kOlm11unens bilar stilla, omsorgsnämndens bilar undantagna. Det är inte
tillåtet att hyra bilen för privat användning. Andra kOlmnuner har en bilpool (Örebro 10
miljöbilar) för allmänheten, i syfte att minska privatbilismen. Torsby kommun som inte
ens har tillgång till normal taxi tra fik med 24-tilmnarsservice hänvisar invånarna till en
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

forts ks 2012-09-03 § 101, Svar på motionen Leasingbilar i Torsby
kommun - deras utrustning och användn ing
onödigt stor privatbilism. Miljöpartiet De Gröna vill uppmuntra kollektivtrafik men i
glesbygd finns det svårigheter att helt tillgodose transporter som passar alla tider på
dygnet till alla delar av vår utsträckta kommun.
Vårt förslag är att allmänheten ska kunna utnyttja den bilpark som redan finns och som
står outnyttjad under kvällar och helger.
Vi yrkar med stöd av ovanstående därför på att Torsby kommun utformar en policy för
ett successivt utbyte till miljöbilar samt ser över möjligheterna att låta allmänheten hyra
några av de 32 bilar som leasas av Torsby kommun.
Motionen utarbetad av Lena Nilsson, medlem i miljöpartiet i Torsby".
A v motionen framgår det två stycken frågeställningar, dels att kommunen skall utforma
en policy för ett successivt byte till rniljöbilar och dels att kommunen ser över
möjligheterna att låta allmänheten hyra kommunens leasingbilar.
Vad det gäller övergång till rniljöbilar så upphandlar kommunen utifrån de
rekommendationer, (bland annat från Miljöstyrningsrådet och Euro Ncap 5) som finns på
marknaden avseende miljö och säkerhet. Avtalet som är tecknat med
leasingsbilsleverantörerna är utformat på så sätt att kommunen själv är den part som
bestämmer vilken typ av bil samt bränsle som aktuell bil skall utrustas med. Det är dock
en svårighet att välja andra drivmedel än diesel, etanol eller bensin då det för dagen
saknas en infrastruktur för andra bränslen. Kommunen ser det som en svårighet att
utforma en policy för valet av fordon, dels för att olika verksamheter har så divergerade
behov och dels för att utvecklingen går så pass snabbt så en policy kan vara hindrande i
valet av nya och bättre fordon.
Vad det gäller frågan om att hyra ut kommunens leasingbilar på tider då bilarna inte
nytljas i verksamheten är att anses som att kommunen konkurrerar med traditionell
näringsverksamhet vilket kommunen inte får ägna sig åt. Det finns redan idag flera
etablerade företag som hyr ut bilar i kommunen. Om Torsby kommun skulle starta upp
en egen uthyrningsverksamhet skulle denna ur ett konkurrenshänseende komma i
konflikt med dessa företags verksamheter. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet att
bedriva konkurrerande näringsverksarnhet vilket en sådan bilpool skulle likställas med.
Vid sammanträdet lämnade Anders Björck kompletterande uppgifter att närmare 80% av
kommunens fordon (personbilar och lätta lastbilar) är dieseldrivna.

Handlingar i ärendet
Motion från Karl-Erik Keck (MP) , 2012-04-23
Tjänsteskrivelse av bitr kommunchef Anders Björck, 2012-06-21
Justerarnas sign

Utdrags bestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

forts ks 2012-03-09 § 101 , Svar på motionen l easingbilar i TOi"sby
kommun - deras utrustning och användning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-21 § 84

Kommunstyrelsens fÖl1'slag till kommu l 1Ifullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Anders Björck
Miljöpartiet de Gröna

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

KST 2011/604

§ 102

Svar på medborgarförslag om utomhusmiljön
för patienter på demensboendet Ängen
Dalbygården
Ett Inedborgarförslag har ställts om utomhusmiljön för patienter på demensboendet
Ängen Dalbygården.
Förslagsställaren vill att det inhägnas ett stort område med grönt staket som kaulOufJeras
med träd och buskar för att få ett område som upplevs som öppet och IUlmnigt. Vidare så
ska gräs och ängsblommor växa upp inom området så att det blir en känsla av att man är
ute på ängen .
Tekniska avdelningen har sett på förslags ställarens önskemål och bedömer att fö rslaget
inte kan förverkligas bland ann at beroende på att de inte är organiserade till att sköta,
eller har ekonomi att utföra, en anläggning enligt förslaget.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren 201 2-06-12
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-06-18 § 94

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsutskottet för att få en utförlig
beskrivning av hur frågan hanterats och hur dialogen med förslagss täll aren skett.

Beslutet expedieras till
Mats Ågren
Omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens samhällsutskott
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 103

KST 2012/394

Försäljning av industrimark, del av Torsby
Vasserud 3:3
Stefan Nilsson med firma Skalleby Bygg & Montage ansöker om köp av industrimark för
att uppföra en byggnad. Han ansökte 2008-10-03 om att få köpa lnark på fastigheten
Torsby Vasserud 3:3 för att uppföra en byggnad.
Då området genomgick en detaljplaneändring för att tillgodose en större i området
verksam industriidkares utvecklingsbehov fick ansökan avvakta.
Efter detaljplanens genomförande ändrades industriidkarens planer och
verksamhetsutvecklingen sker på annan plats.
Detaljplanen förutsätter ett antal fastighetsaffärer för att möjliggöra anläggande t av ny
industrigata för tillträde inom området. Dessa fastighetsaffärer och regleringar är för
närvarande inte mÖjliga att göra varvid anläggandet av industrigatan måste anstå.
Då Stefan Nilsson äger och bebor grannfastigheten Torsby Bergsäng 1:44 kan tillträde till
industrimarken ske över egen gräns tills ny industrigata anlagts.
Köparens behov av ny byggnad har under tiden från ansökan ändrats från
byggnadsverksamhet till grafisk produktion och studio.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Jan Esping, 2012-06-10
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-06-18 § 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår att förslag till köpekontrakt med Stefan Nilsson för del av
Torsby Vasserud 3:3, upprättas. Det villkoras med tillträde från Torsby Bergsäng 1:44 i
avvaktan på ny industrigata san1t att bygglov och uppförande av byggnad sker inom fyra
år.
2. Konu11unstyrelsen föreslår ett markpris på 10 kr/m2 samt att lanhnäterikostnaden för
fastighetsbildningen bekostas av köparen.

Beslutet expedieras till
Jan Esping
Kommunfullmäktige

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 104

KST 2012/144

Moelven ByggModul önskar förvärva
markområde i anslutning till Oleby 1:263
På sammanträdet presenterar teknisk chef Jan Esping förslag till nyt~anderättsavtal om
markupplåtelse samt köpoption gällande del av Torsby Oleby 1:63.
Nyttjanderättstiden gäller under två år räknat från tillträdesdagen 2012-09·01.
Företaget nyt~ar idag del av fastigheten, dels genont en gjord utbyggnation av
fabrikslokalen samt som trafikområde för godstransporter runt fabriken. Företaget har
tillskrivit kommunen om att få köpa markområde från Torsby Oleby 1:63 då företaget har
påbörjat en utbyggnation av fabriken samt iordningställande av ny uppställningsplats för
moduler varvid befintlig väg runt fabriken behöver breddas.
Markupplåtelsen sker utan ersättning. Kommunen ger företaget option på köp av det
markområde som detta nyttjanderättsavtal omfattar till ett markpris av 25 kr/m 2 (kostnad
för fastighetsbildning och eventuella detaljplaneändringar tillkommer).

Handlingar i ärendet
Förslag till nyt~anderättsavtal om markupplåtelse samt köpoption gällande del av
Torsby Oleby 1:63
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-06-21 § 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Torsby kommun upplåter till Moelven ByggModul del av Torsby Oleby 1:63 enligt
bilaga.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Tekniska avdelningen
Moelven ByggModul

Utdragsbestyrkande

-1

Nyttjanderättsavtal om markupplåtelse samt
köpoption gällande del av Torsby Oleby 1 :63
'1.

Upplåtare

Torsby kommun, nedan kallad kommunen
org nr: 212000-1777
tel nr: 0560-160 00

2.

Nyttjanderättshavare

J'vloclvcn nygg~!Lo(hd AB, nedan kallad föret8get
org nr: 556310-71.'\')
Olebyl9:'
68592 Torsby
kontaktperson: Jan Larsson
janJ arSSOll(iiJ n10elvell.se
tel nr: 0560689887

3.

Nyttjanderättställe

Del av fastigheten Torsby Olcby 1:63.

4.

Nyttjanderättens omfattning

Nyttjander:ittsställct omfattar den del av fastigheten Torsby Oleby 1 E3 som är
markerad på bifogad karta. Bilaga 1.

S.

Nyttjandetid

Nytlianderättstiden gäller under två är räknat från tillträdcsdilgen 2012-09-01.

6.

Nyttjanderättshavarens avsikt

Företaget ny tlj ilr idng del av fastigheten, dels genom en gjord utbyggniilion av
filbrikslokillen samt som Irarikomri\de (ör godstrilnsporter runt filbriken.
Företaget har tillskrivit kommunen om att få köpa markområde frAll Torsby Oleby 1:63
då företaget har påbörjat en utbyggnation av fabriken SilJ1lt iordningställilnde av ny
lIppst;31lningsplats för moduler varvid befintlig väg runt fabriken behöver breddas.

7.

Ersättning I Option

J\.1arkupplåteJsen sker utan ersättning.
Kommunen ger företaget option p!~ köp av det markområde' som detta
nyttjanderättsavtal omfattar till ett markpris av 25 kr/11l 2 (kostnad fiir

Tekniska avd0.lningen
8esoksaorCS3

I'ya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
68580 Torsby

0560 160 00 växel
0560 . 160 55 fax

tckniska.avdelningen@\orsby se
ks@torsby.se
WwvJ.torsby.se

Sida

1 (3)

fastighetsbildning och evenhlelJa detaljplaneälldringilr tillkommer). Optionens
giltighetstid 2 år enligt p 5.

8.

Uppsägning och villkorsändring

Uppsägning eller begäran om villkorsänd ring skall ske senast tre månader före
avtalstidens u tgång. Om uppsägning inte sker förläJ1gs avtalet med ett (l) år varje

gång_
Kommunen har rätt att säga upp
villkoren i punkt 9 uppfylls.

9.

nyt~anderättsavtalet

med omedelbilr verkan on, inte

Villkor
Företilget ansvarar för att markområdet hålls i vå rdat och städat skick
Företaget får inom nyttjanderäitsol11rådet utföril byggnillioner nödvändiga för
fabrikens drift. Dock skilll företagel informera kommunen om planerade
åtgärder innan åtgärder påbörjas.

10.

Tillstånd

Eventuella myndighetskrav och tillstånd för mi.lrkens nyttjande typ bygglov,
miljötillst.'lncl etc ombesörjs och betalas av [örelilgt'l.

11.

Förbud mot överlåtelse

Nyttjanclerät!en enligt detta avtal b'lr inte överh'\tas utan kommunens skriftliga
samtycke.

12.

Nyttjanderättens upphörande

Nyttjanderätlell upphör utan ersättningsanspråk från nyttja\1d,~råttshilvaren. Vid
upphörande skall området vara viiI städilt och evcnhlcJ],] tillhörigheter bortröjda.

13.

Inskrivningsförbud

Detta avtal får inte inskrivas ulan kommunens skriftliga medgivande.

14. Ändring
Ändring eller tillägg lill delta kontr;)kt skall ske skriftligen iör alt g:~lIa.

15.

Försäkringar

NyUjandcrätlshavaren skall ilJlSVara tör att erforderliga försäkrinijilr tecknas.

16.

Giltighet

Detta avtal är giltigt under förutsättning av att erforderligil rnyndighctstillstånd för
verksamheten inom nyttjilnderättsstiillet erhålls.

17. Annan verksamhet inom området
Företaget accepterar genom undertecknande av detta avtal kommunens avtal med
Föreningen Angrike Fryksdalcn.

Detta kontrilkt har upprättats i två exemplar av vilka företaget och kommunen tagit
var sitt.

2

Torsby den
TORSBY Ko.MMUN

Torsby den
Moelven ByggModul AB

Håkan Laack, kommunalråd

Jan Larsson

Thomas StjerndorH
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

KST 2012/388

§ 105

Taxa tör sotning och brandskyddskontroll
Kommunfullmäktige beslutade i § 27/2006, att tillämpa sotningsindex när det gäller taxa
för sotning, brandskyddskontroll samt årsarvode till skorstensfejarmästaren. Samtidigt
uppdrog fullmäktige till räddningsnämnden, som numer har uppgått i n,iljö-, bygg- och
räddningsnämnden, att besluta om ändring av ovanstående taxor med en procentsats
som anges i det centralt publicerade sotningsindexet.
De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet
mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska
Kommunalarbetareförbundet, dels konsumentprisindex för 12-månadersöfrändring i
februari (1,9%).
Sveriges kOlmnuner och landsting har i cirkulär meddelat att sotningsindex för 2012 skall
vara 3,71 % och gälla från 2012-07-01. Dock ska taxehöjningen i april 2013 rninskas rned
0.93 procentenheter och därmed uppgå till 2,78% för denna månad.
Timkostnaden för sotning kommer då efter omräkning att höjas från 394 kronor till 409
kronor och kostnaden för brandskyddskontroll från 615 kronor till 638 kronor.
Ärsarvodet till skorstensfejarmästaren höjs från 29 900 kronor till 31 000 kronor.

Handlingar i ärendet
MiIjö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-06-21

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxan sotning respektive brandskyddskontroll räknas upp enligt sotningsindex vilket
innebär att den nya taxan för sotning baseras på en timkosh,ad av 409 kronor och taxa för
brandskyddskontroll på en timkostnad på 638 kronor och skall gälla fLo.m. 2012-11-01.

Beslutet expedieras till
KOlmnunfullmäktige

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-09-03

§ 106

KST 2011/93

Trygghetsboende
Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till frågan om att utveckla boendet på
Valbergsgården till ett Trygghetsboende. En arbetsgrupp under kommunchefen har
utrett frågan utifrån olika perspektiv och vid flera tillfällen och lämnar nu följande
förslag:

Definition trygghetsb oende
Med trygghetsboende avses bostadslägenheter och utrymmen för boendes måltider,
samvaro, hobby och rekreation och där finns personal som dagligen på olika sätt kan
stödja de boende under vissa angivna tider. Det är grundläggande att trygghetsboende
bemannas med personal varje dag för att skapa kontakt med de boende, erbjuda
gemensamma måltider och erbjuda kulturella aktiviteter m.m. Trygghetsbostäder kan
upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Ytterligare ett krav är att
bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor eller
syskon räcker det med att en av personerna har fyllt 70 år.
Verksamheten
Vi räknar med att boendet kommer att omfatta 43 lägenheter, enrums - och
tvårumslägenheter i olika storlekar. Boende som inte fyllt 70 än vid start av
verksamheten får behålla sina boendekontrakt. Däremot kommer framtida krav ställas på
att minst en i familjen som flyttar in är 70 år.
För att tillgodose de boendes behov av måltider, samvaro, hobby och rekreation har
redan startad en kafe- och restaurangverksamhet som planeras vara öppet 7 dagar i
veckan. Därutöver kommer en värdinna som är integrerad i kafe- och
restaurangverksamhet vara huvudansvarig för övriga aktiviteter. Personen är även tänkt
att ta det totala verksamhetsansvaret och blir föreståndare för verksamheten. Därmed får
hon mandat att vara kontaktperson till externa samarbetspartner. För att ytterligare höja
servicegraden kommer fastighetsskötaren/vaktmästare att ägna sig åt timvis åt boende
eller på uppdrag av värdinnan/föreståndaren.

Personal
Personalen till kafeet kommer idag från arbetsmarknadsenheten. För trygghetsboendet
behövs dessutom en värdinna/värd och en vaktmästare som för kontinuiteten behöver
finansieras i en ny verksamhet som förslås att bli organiserat under KS/Kansli.
Ekonomi
Mycket kan göras med enkla medel och i samverkan. Dock måste en finansiering säkras
och en driftbudget upprättas:
Inkomster
Försäljning av mat och kaffe kan säkert inom tid ge en liten vinst, men vi räknar med att
den får gå tillbaka till verksamheten. Även de intäkter vi kan få genom extra hjälp från t
ex vaktmästare går till att utveckla verksamheten.
Justerarnas sign
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forts ks 2012-09-03 § 106, Trygghetsboende
Kostnader
Personalkostnader
Personal inom arbetsmarknadsenheten
500 tkr
Vaktmästare
100 tkr
Värd/värdinna under KS
350 tkr
Hyror på allmänna lokaler
(skattefin. inom ramen)
100 tkr
Övriga rörelsekostnader (för evenemang mm)
Summa driftkostnader finansieras genom att ny verksamhet som inrättas under KS och
som köper ljänster hos involverade partner.
Lokalen för Trygghetsboen de
För hela fastigheten Valbergsgården ska en uppfräschning med bland annat ytskikt och
fönsterbyte göras. Detta ses över under ledning av tekniska avdelningen och kommer att
genomföras inom ramen för det löpande underhållet.
När det gäller lägenheterna är de gamla och inte i alla fall funktionella i förhållande till
de boendes behov. Främst nya badrum kommer att vara en standardförbättring och
kommer därför att beaktas i framtida hyressättningar.
För ombyggnad/tillbyggnad av trygghetsboendet har bidrag har sökts och beviljats av
Boverket.
Preliminär b u dget

Fönsterbyte
Balkongfronter
Utemiljö
Renovering allmänna utrymmen
Renovering av lägenheter
inkl. nya badrum (standardförbättring)
Byggnation av 6 nya lägenheter
Summa

Underhåll

Investering

1,800 tkr
200 tkr
400 tkr
800 tkr
3,000 tkr

6,000 tkr

6,200 tkr

3,500 tkr
9,500 tkr

Finansiering
Bidrag från Boverket
Avsatt inom tekniskas investeringsram
Ofinansierad investering
Ofinansierad drift

5000 tkr
1,400 tkr
3,100 tkr
6,200 tkr

När det gäller samlingslokalen tas vid en renovering hänsyn till ev utökade behov såsom
ytterligare sammanträdesrum. Detta gör också att kafet får ett större kundunderlag.

Justerarnas sign
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forts ks 2012-09-03 § 106, Trygg hetsboende
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2012-09-03

Komm unstyrelsens besl ut
1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att skicka ut p risförfrågan för ombyggnad.
Därefter är man välkommen till KS igen.
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom organisationsförslag enligt ovan.
3. Kommunstyrelsen beviljar för kommande år en driftbudget för projektet.
Detaljerna redovisas i höstens detaljbudgetberedning.
4. KS påminner om behovet av information till boende och övriga berörda.
5. Omsorgsförvaltningen inbjuds att lämna ett yttrande om vilka effekter man tror
att ett inrättande av den nya verksamheten kan få för omsorgsförvaltningen.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Justerarn as sign
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§ 107

KST 2012/149

LSS-boende
I Torsby kommun finns ett antal personer som är i behov av LSS-boende c'ch
omsorgsförvaltningen tillsammans med tekniska avdelningen haj" sett pc'\ ett antal
alternativ för att tillfredställa detta behov. Torsby bostäder har kontaktats men de har i
nuläget inga möjligheter att tillhandahålla boende. Stjerneskolans uppsagda lokaler kan
inte bli tillgängliga för steg 1. I nuläget verkar det som det bästa alternativet är att i steg 1
bygga ett gemensamt boende som uppfyller Socialstyrelsens krav enligt LSS (Lagen om
särskilt stöd). Detta skulle innehålla 6 lägenheter, personalutrymmen, gemensamma
utrynlmen och tvättstuga. På tomten behövs även ett förråd. Byggnadsytan beräknas till
ca 500 m 2 och förrådet till ca 80 m 2 • Berörd personal inom ornsorgen och tekniska har
tittat på alternativa tomter inom detaljplanelagt områdeiör bostäder som är beläget på
västra sida av vägen in till Linden.
Utifrån de i nuläget kända förhållandena och med hjälp av nyckeltalsmodellen beräknas
kostnaden till 9,9 milj.
Projektering
En skiss har presenterats av arkitekt som godtagits av tekniska och representanter från
omsorgen, Det har gjorts studiebesök på ett boende som uppförts och är liknande som
det planerade. Projektet arbetar utifrån det ska finnas en ett underlag för beslut i
kommunfullmäktige den 19/11. Detta under förutsättning att kommunstyrelsen ger
tillåtelse att starta upphandlingen.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnänmden 2012-02-24 § 36
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-03-12 § 26
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-06-18 § 86
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2012-09-03

Kommunstyrelsens beslut
1.
2.

3.

Kommunstyrelsen är positiv till förslaget att bygga LSS-bostäder.
Tekniska avdelningen får i uppdrag att ta fram kostnader för ett LSS-boende med sex
lägenheter. Kostnadsförslaget överlämnas till omsorgsförvaltning som underlag i
deras fortsatta arbete
Kommunstyrelsen och omsorgsförvaltningen fortsätter dialogen kring byggande av
LSS-bostäder vid höstens detaljbudgetarbete.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen 2012-10-08
Tekniska avdelningen
Angela Birnstein
Omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 108

KST 2012/387

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön i Torsby kommun
Vid en genomgång av de reglementen som finns för miljö-, bygg- och räddnings
nämndens områden konstaterades att gällande lokala föreskrifter inte uppdaterats med
hänvisning till gällande lagstiftning.
De gamla lokala hälsoskyddsföreskrifter som fortfarande gäller har inte ändrats sedan
1984 fÖrutOll:l en ändring från 1994 vad gäller antal minuter för tomgångskörning. Sedan
dess har miljöbalken tillkommit varför det lagstöd som föreskrifterna en gång antogs
l1:led stöd av inte hänvisar till någon nu gällande lagstiftning. Det som då hette lokala
hälsoskyddsföreskrifter har i och Tned miljöbalkens införande även bytt namn till lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Vid genomgången av föreskrifterna där en ändring av hänvisningen till rätt lagparagraf
har gjorts, har även en ny punkt lagts till vad gäller eldning. Det är samma formulering
som återfinns i den vedeldningspolicy som dåvarande miljö- och byggnämnden tog vid
sammanträdet 2007-04-25. För övrigt är ändringarna mer redaktionella.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-06-21 § 107

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till reviderade lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön i Torsby kommun att gälla frän 2012-10-01.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 109

KST 2012/3

Redovisning av delegeringsbeslut
KOlmnunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
konununstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kOlmnunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning av amnälda delegeringsärenden 2012-08-29

Kommunstyrelsens beslut
KonLmunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
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§ 110

KST 2012/2

Meddelanden
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2012-05-02 - 2012-06-13

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarnas sign
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§ 111

KST 2012/2

Information om vindkraftsutbyggnad
Alf Larsson (C) informerar om inbjudan till ett studiebesök av vindkraftspark i Furudal
2012-10-01.

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun tackar ja till inbjudan. Kommunstyrelsens ledamöter och berörda
~änstemän erbjuds möjlighet att delta.

Beslutet expedieras till
Alf Larsson
Håkan Laack
Kommunstyrelsens ledamöter och berörda ~änstemän

Justerarnas sign
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