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§ 1 Revisorernas övergripande granskning
Dnr KST 2013/3

Sammanfattning av ärendet
Va1ie styrelse och nämnd ska enligt kommunallagen årligen granskas av komnmnens
revisorer. I Torsby kommun genomförs därför varje år en övergripande granskning
där syftet är att bedöma om styrelsen eller nämnden har skapat förutsäthungar för
tillräcklig styrning och uppföljning Imn. Som ett led i denna granskning genomförs
även i år en enkätundersökning. Den riktas den här gången enbart till politiker i
nämnder och styrelse och handlar om mål och uppföljning, arbetsformer, ekonomi och
effektivitet och om demokratifrågor.
Revisorerna använder resultatet från enkätundersökningen i en dialog med nämnder
och styrelse för att diskutera vilka utvecklingsbehov som finns och för att lokalisera
eventuella brister eller risker och för att diskutera vad som bör prioriteras i den
fortsatta utvecklingen av organisationen.
Vid dagens srumnanträde presenterar Hans Wennerholm från Deloitte och
kommunens revisorer utfallet av den genomförda granskningen av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas övergripande granskning.

Beslutet skickas till
KOlnmunens revisorer
Deloitte

Utdragsbestyrka nde
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§ 2 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Följande ärende tillkommer
Detaljplan för del av Västanå 1:65 (Toria Väst)
Följande ärende utgår
Aktuella ärenden i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godkänns.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 3 Personalstrategisk fråga - redovisning av
en förstudie
Dnr KST 2012/698

Sammanfattning av ärendet
Personalchef Lena Bull informerar tillsammans med Karl-Magnus Malmros och
Fredrik Roxhage, konsulter från Flexpay, om en förstudie som gjorts om
personalförmåner.
Flexpay hanterar personalfönnåner. De hjälper företag/kunder att bli attraktiva
arbetsgivare genom att synliggöra förmåner samt att förbättra sina erbjudanden till
sina medarbetare.
Flexpay har gjort en förstudie där man undersökt förmåner för Torsby kOlm11uns
anställda. Resultatet av denna fönnånsanalys visar att kommunen har många bra
förmåner som bland annat gratis bad på badhusen i Torsby och Sysslebäck, personalen
kan träna till rabatterat pris på Sportlife och Hälsolänken och kOlmnunen arbetar aktivt
med hälsoarbetet.
Flexpays konsulter visar på salmnanträdet en demo kallad Mina förmåner. På en
webbsida kan den anställde se kollektivavtalade förmåner, lön, pension, försäkringar
samt erbjudanden inom friskvård och hälsa.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Justerarens sig natur

Utd ragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 4 LSS-bostäder
Dnr KST 2012/149

Sammanfattning av ärendet
Fastighetschef Mats Ågren och eVA-chef Mikael Löfvenholm visar ritningar och karta
över planerat LSS-boende samt redogör för ärendet enligt följande:
I Torsby kommun finns ett antal personer som är i behov av LSS-boende och
omsorgsförvaltningen tillsammans med tekniska avdelningen har sett på ett antal
alternativ för att tillfredställa detta behov. Man har sett på Solliden men detta boende
är för institutionsmässigt för att kunna accepteras. Torsby bostäder har kontaktats men
de har i nuläget inga möjligheter att tillhandahålla boende. Det bästa alternativet är att
bygga ett gemensamt boende som uppfyller Socialstyrelsens krav enligt LSS (Lagen
om särskilt stöd). Detta skall innehålla 6 lägenheter, personalutrymmen, gemensaImna
utryrnmen och tvättstuga. Påtomten behövs även ett förråd . Byggnadsytan beräknas
till ca 500 m 2 och förrådet till ca 80 m 2 .
Berörd personal inom omsorgen och tekniska avdelningen har sett ut en tänkbar tomt
inom detaljplanelagt område för bostäder som är beläget på västra sida av vägen in till
Linden.
Upphandling
Tekniska avdelningen har enligt beslut §107, KST 2012/149, gjort en upphandling enligt
LOU som vam, laga kraft den 24/12 2012. Investeringskostnaden beräknas till
10200000 kr. Detta inkluderar anbud på 9 295 000 kr, kostnader som rör projektering,
anslutning och oförutsedda utgifter.
Med denna investeringskostnad som grund har en hyreskalkyl presenterats för
omsorgsförvaltningen. Enligt socialchefen ryms denna hyreskostnad inom ramen för
LSS budgeten 2013.

Justerarens signatur

Utd ragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts ks 2013-01-07 § 4 LSS-bostäder
För att beslutsprocessen inte ska försena byggprocessen vill tekniska avdelningen
teckna två avtal med utsedd entreprenör. Ett avtal som omfattar projektering av
byggnationen före beslut i kOlmnunfullmäktige och ett avtal som gäller övriga delar av
entreprenaden.
Teknisk försörjning gata, VA för nytt LSS-boende
Tekniska avdelningen och omsorgen har utrett område för LSS-boende. Detaljplan för
utsett område, som är beläget på västra sida av vägen in till Linden, vann laga kraft
1993-10-26, men området saknar teknisk försörjning avseende gata och VA.
Kostnad för teknisk försörjning gata och VA, ingår inte i beräknad investeringskostnad
för LSS-boendet, men den har redovisats som exploateringskostnad samtidigt med
tekniska avdelningens investeringsbudget. Dock ingår kostnaden inte i budgeten.
Äskande
Tekniska avdelningen äskar tilläggsanslag för exploateringskostnader för teknisk
försörjning gata (Enstigen) med 600 000 kronor och för teknisk försörjning VA med
400000 kronor.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2012-12-20
Tjänsteskrivelse av GVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-12-20

Kommunstyrelsens beslut
I väntan på beslut från kommunfullmäktige ges tekniska avdelningen möjlighet att
teckna ett projekteringsavtal med utsedd entreprenör

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.
2.

KOlmnunfullmäktige beviljar tekniska avdelningen investeringsmedel på
10200000 kr. Finansiering sker via upplåning.
Tekniska avdelningen får ett tilläggsanslag för exploateringskostnader för
teknisk försörjning gata (Enstigen) med 600 000 kronor och för teknisk
försörjning VA med 400 000 kronor. Finansiering sker från eget kapital.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts ks 2013-01-07 § 4 LSS-bostäder
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur
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§ 5 Svar på revisionsrapport: granskning av
redovisning av anläggningstillgångar
Dnr KST 2012/610

Sammanfattning av ärendet
Deloitte AB har på uppdrag av revisorerna i Torsby kommun granskat hur kOlmnunen
tillämpar och definierar investeringsbegreppet som det uttalas i revisionsrekom
mendationen från Rådet för kommunal redovisning.
Svar på revisionsrapporten
Tekniska avdelningen svarar i detta ärende på två av fyra rekOJmnendationer som
Deloitte AB redovisar i sin Revisionsrapport. Ekonomichefen svarar att övriga punkter
kommer ekonomiavdelningen att ta hänsyn till i nästa uppdatering av
ekonomistyrdokumentet.
Rekommendation: Utveckla underhållsplaner för både fastigheter. Vägar, VA-nät och
andra större anläggningstillgångar som är i behov av kontinuerligt underhåll och
reparationer.
Tekniska avdelningen har påböljat arbetet med framtagande aven underhållsplan för
vägar (gatuunderhållsplan). Den sträcker sig över tre år och ligger till grund för
budgetförslaget 2013. Gatuunderhållsplanen kOlmner att utvecklas kommer under
2013 att utvecklas för att omfatta minst 10 år.
Planer för fastighetsunderhåll och VA-nät kOlmner att utföras under 2013.
Rekommendation: Säkerställa att förkalkyler genomförs avseende större projekt
oavsett om det rör sig om investering eller uppgifter som kostnadsförs som reparation.
Kalkylen bör också följas upp efter att projektet har färdigställts.
Tekniska avdelningen har sedan 2006 infört internkontrollrutin för hantering av
projekt, både investeringar och underhållsprojekt. Dokument för Arbetsgång
projektgenomförande, Rapport pågående investerings-/underhållsprojekt och
Slutredovisning investerings-/underhålIsprojekt har framtagits och används i
arbetsgången för projektgenomförande.

Torsby kommun

sid 11

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 5 Revisionsrapport granskning av redovisning av
anläggningstillgångar
Arbete med att öka och förfina användandet av internkontrollrutinen pågår ständigt
och då nyttan av rutinanvändandet ökar avser vi att införa tydligare internkontroller
för att säkerställa rutinanvändandet.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport granskning av redovisning av anläggningstillgångar, 2012-11-12
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-12-05
KOJmnunstyrelsens samhällsutskott 2012-12-10 § 159

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som ges i revisionsrapporten granskning
av redovisning av anläggningstillgångar och kommer att genomföra åtgärder enligt
ovan.

Beslutet skickas till
Deloitte
Jan Esping
Angela Birnstein

Juste rarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 12

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 6 Ramar för nyupplåning och omsättning av
lån samt borgen under 2013
Dnr KST 2012/692

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 19 mars 2012 fattat beslut om nyupplåning och
omsättning av lån för kommunen under 2012. Sammanlagt har kommunen haft rätt att
teckna nya lån om 71150 000 sek samt ett sätta om lån som under året förfaller till
betalning. Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en
generell borgen om 184 257 000 sek.
Sedan detta beslut har kommunstyrelsen beviljat ytterligare lån om 2 200 000 sek att
finansiera inköp av hangar av PS 110 %. Detta gör att den totala låneramen kommer att
belöpa sig på 73 350 000 sek.
Dessutom har Torsby Bostäder AB i en särskild skrivelse redogjort för sin finansiella
ställning inför 2013 och bett att reducera den kOlmnlmala borgen inför kOlmnande år
för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser till ett totalt högsta lånebelopp om
158 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet är beräknad på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp samt
en marginal för kommande investering/underhållsåtgärder under 2013-2014.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2012-12-06
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 § 122

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

KOlmnunstyrelsen har under 2013 rätt att nyupplåna, dvs. öka kOlmnunens
skulder under 2013 med 73 350 000 sek.

2.

Kommunstyrelsen har under 2013 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2013.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 6 Ramar för nyupplåning och omsättning av lån
samt borgen under 2013
3.

Kommunstyrelsen har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby
Bostäder ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
158 000 000 sek jämte därpå löpande ränta och kosh1ader. Det totala högsta
lånebeloppet är beräknat på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.

Beslutet skickas till
KOllli11unfullmäktige
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§ 7 Ung företagsamhet söker kommunalt
verksamhetsbidrag 2013 eventuellt även 2014
2015
Dnr KST 2012/612

Sammanfattning av ärendet
Ung Företagsamhet Värmlands verksamhet har som mål att öka grund- &
gymnasieskolelevernas företagsanmet och förmågor i en personlig utvecklingsresa
som ger dem bästa möjliga förberedelser för den spännande framtiden.
Sedan 2011-01-01 har Ung Företagsamhet i Värmland drivit ett interregprojekt, som
Torsby kommun har varit med finansiär i med 70 000 sek (28 000 kr år 2011, 28 000 kr år
2012 och 14 000 kr år 2013).
Föreningen som lever uteslutande på bidrag har för att skapa arbetsro och
långsiktighet ansökt om ytterligare medel (4 sek per invånare och kommun). För
Torsby kOlTUnun betyder det för 2013: 33400 sek (avdrag för beviljade medel inom EU
projektet) samt med fördel även för 2014 och 2015 49 200 kr per år.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Ung Företagsamhet 2012-11-08
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2012-12-06
KOllliTlUnstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 § 120

Kommunstyrelsens beslut
1.

Torsby kommun bidrar till Ung Företagsamhet Värmlands verksamhet under
2013 med ytterligare 33 400 sek. Sedan beslutas att lägga 4 kr per invånare och
år tills vidare att utbetalas årligen efter skriftlig ansökan.

2.

Finansieringen sker från kOlTUnunchefens ansvar 0211, konto medlemsavgifter.

3.

Från år 2014 ges ekonomichefen delegation att bevilja ansökningar från Ung
Företagsamhet Värmland.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts ks 2013-01-07 § 7 Ung företagsamhet söker kommunalt
verksamhetsbidrag 2013 eventuellt även 2014-2015
Beslutet skickas till
Angela Birnstein
Anette Lauritzen Karlsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

-
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§ 8 Föreningen Emigration och Historia i
Östmark ansöker om bidrag för år 2013
Dnr KST 2012/555

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Emigration och Historia i Östmark ansöker om verksamhetsbidrag för år
2013 i samma nivå som tidigare år, 110 000 sek. Bidraget skall betalas till föreningen
och avser i första hand finansieringen av löner.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Föreningen Emigration och Historia i ÖShnark, 2012-10-24
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Bimstein, 2012-12-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 § 119

Kommunstyrelsens beslut
1.

Arbetsutskottet beviljar föreningen Emigration och Historia i Öshnark 110 000
kr för verksamhetsår 2013 och tillsvidare att utbetalas årligen efter ansökan
från föreningen.

2.

Bidraget förutsätter fortsatt samarbete med arbetsmarknadsavdelningen i
Torsby kOlmnun.

3.

Från år 2014 ges ekonomichefen delegation att bevilja ansökningar från
Föreningen Emigration och Historia i Öshnark

4.

Finansiering sker från kommunchefens ansvar 0211, konto medlemsavgifter.

Beslutet skickas till
Angela Bimstein
Annette Lauritzen Karlsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 9 Ändring i Torsby kommuns ABVA för 2013
Dnr KST 2012/614

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen föreslår ändring i Torsby kommuns ABV A Allmänna
bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning.
Osäkerhet kan förekOlllina huruvida det är den gällande ABV A som används. För att
säkerställa att rätt upplaga av Torsby kommuns ABV A används, förslår tekniska
avdelningen att ABV A förtydligas m ed sanuna årtal som ny VA-taxa, för 2013 skall
således ABV A kallas ABVA 2013, trots att den antagits av kOllli11unfullmäktige i mars
2008.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av evA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-10-30
KOlllinunstyrelsens samhällsutskott, 2012-12-10 § 162

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ändring av årtal för ABVA till ABV A 2013, fastställs.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

tJ2 L1L

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Kommunalrådets arvode 2013
Dnr KST 2012/689

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2002-09-26 § 72 att principen för nivån på
komnnmalrådets heltidsarvode från och med 2004 ska motsvara ett genomsnitt av
chefsgruppens löneutveckling inklusive kOlmnunchefens lön under året.
Chefslönerna för 2012 gav ett utfall av 3.27 % i höjning. Nuvarande arvodesnivå är
43.725 kr / månad. Beräknad ökning föreslås till 1.450 kr/månad.
KOlrununalrådets arvode från 2013-01-01 föreslås uppgå till 45.175 kr /mån .

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av personalchef Lena Bull, 2012-12-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-12-11 § 124

Jäv
Håkan Laack (S) deltar inte i handläggningen av ärendet.
Anna-Lena Carlsson (M) är ordförande för denna paragraf. Rune Mattsson (S) utses
som justerare.

Kommunstyrelsens beslut
KOlrununalrådets arvode från 2013-01-01 uppgår ti1l45175 kr/mån.

Beslutet skickas till
Lena Bull
Håkan Laack
Lars-Erik Mattsson
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 11 Arvode för förtroendevalda 2013
Dnr KST 2012/690

Sammanfattning av ärendet
Det är föreslaget att kommunalrådets arvode höjs från 2013-01-01 till 45175 kr/mån
enligt av fullmäktige beslutad princip.
Förtroendevaldas arvoden föreslås som följd av detta att höjas enligt nedan.
Utöver månadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode.
Förslag för 2013-Dl-Dl
Uppdrag

Arvode per månad

Kommunstyrelsens ordf
Kommunstyrelsens v. ordf
Arbetsutskottets ordf Ks
Samhällsutskottets ordf Ks
Omsorgsnämndens ordf
Omsorgsnämndens vice ordf
Omsorgsnämndens at'betsutskotts ordf.
Barn- och utbildningsnämndens ordf.
Barn- och utbildningsnämndens v. ordf
Barn- och utbildningnärnnden, ordf AU
Miljö-bygg och räddnings
nämndens ordförande
Miljö-bygg och räddnings
nämndens v. ordf
KOlmnunfullmäktiges ordf
Överfönnyndarnärnndens ordf.
Torsby Bostäders ordf
Fritid i Nordvärmlands ordf.
Torsby Flygplats AB ord
Revisorerna i kommunen

Justerarens signatur

Arvode per månad 2012

45175
18070 (40%)

43725
17490

6780 (15 %)
3615(8%)
3615 (8%)
5875 (13%)
2710 (6%)
2710 (6%)

6560
3500
3500
5685
2625
2625

4520 (10%)

4373

2260 (5%)
2260 (5%)
2260 (5%)
2260 (5%)
2260 (5%)
2260 (5%)
1355 (3%)

2186
2186
2186
2186
2186
2186
1311

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 11 Arvode för förtroendevalda 2013
Valnämndens ordförande
Ärsarvode

5000
10000 valår

5000
JO 000 valår

Kommunstyrelsens ordförande uppbär inga ytterligare arvoden utöver
kormnunalrådslönen .
Om omsorgsnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/hon
årsarvode för detta .
Om barn- och utbildningsnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet
får han/hon årsarvode för detta.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar mm ersätts enligt samma regler
som gäller för ledamot.
Timarvodet för inställelseti!mne 170 kr och 109 kr för påföljande timmar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av personalchef Lena Bull, 2012-12-05
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 § 125

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förtroendevaldas arvoden höjs enligt ovanstående förslag från och med 2013-01-01.
2. Följande arvodeshöjningar föreslås för de kOlmntmala bolagen:
(Beslut om arvoden för bolagen tas på resp bolags årsstämma).
Uppdrag

Arvode per månad

Torsby Bostäders ordf
Fritid i Nordvärmlands ordf.
Torsby Flygplats AB ord

2260 (5%)
2260 (5%)
2260 (5%)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Arvode per månad 2012
2186
2186
2186

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 11 Arvode för förtroendevalda 2013
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

\

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 12 Komplettering av personaldelegation
Dnr KST 2012/691

Sammanfattning av ärendet
Det finns från och med 2010 en ny central överenskommelse som går under namnet
Omställningsavtal - KOM-KL, vilket omfattar regler för tillsvidareanställda personer i
kOlmnlmen som sägs upp. Omställningsfonden handlägger och bistår kommunen i
dem,a process dock ansvarar kOlmnunen för att besluta om att betala ekonomiska
förmåner till den enskilde. I och att med att dem,a delegation saknas i den nu gällande
delegationsordningen föreslås att följande komplettering görs:
HR-chefen ges i delegation att besluta om förmåner till den enskilde i enlighet med
Omställningsavtalet KOM-KL. Som ersättare till HR-chefen utses kommunchefen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr kommunchef Anders Björck, 2012-12-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-11 § 123

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunens personaldelegation kompletteras med att HR-chefen ges i delegation
att besluta om förmåner till den enskilde i enlighet med Omställningsavtalet KOM-KL.
2. Som ersättare till HR-chefen utses kommunchefen.
3. Delegationen gäller all anställd personal i Torsby kommun från 2013-01-01 .

Beslutet skickas till
Anders Björck
Lena Bull
Annette Lauritzen Karlsson
Thomas StjerndorH

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-01-07

§ 13 Redogörelse tör preliminära riktlinjer tör
tjänstepension
Dnr KST 2012/696

Sammanfattning av ärendet
Personalchef Lena Bull informerar att de centrala parterna har kOlnmit överens om att
förlänga befintligt avtal till dess att nytt avtal är framförhandlat.

Handlingar i ärendet
Sveriges kOlmnuner och landsting, cirkulär] 2:69: Redogörelse för preliminära
riktlinjer för tjänstepension
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-07 § 126

Kommunstyrelsens beslut
Ordförande tackar för informationen .

Beslutet skickas till
Anders Björck
Lena Bull

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 14 Trafikförsörjningsprogram
Dnr KST 2012/87

Sammanfattning av ärendet
Kollektivtrafikmyndigheten vilken lyder under Region Värmland har skickat ut en
remissutgåva av nytt trafiksförsörjningsprogram till kommuner och landsting för att
samla in synpunkter.
Remisstiden pågår till den 1 februari 2013, därefter tas beslut först i
kollektivtrafjknämnden den 15 feb, sedan Region Värmlands fullmäktige den 21 feb.
Regionfullmäktige fattar slutligen beslut om ett berett förslag av programmet den 8
luars.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har i uppgift att upprätta ett
trafikförsörjningsprogram som beskriver målsättningen med kollektivtrafiken inom
länet.
Utifrån skrivningarna i prograrnmet ska myndigheten sedan fatta beslut om allmän
trafikplikt, dvs. vilken trafik som ska finansieras med offentliga medel.
Trafikförsöljningsprogrammet ska beskriva all trafik inom länet som bedöms vara av
intresse, även trafik som inte kommer finansieras med offentliga medel. Programmet
ska enligt lagstiftningen uppdateras vid behov, i Värmland kommer därför en större
översyn av programmet att göras under varje mandatperiod.
En viktig del i processen med att upprätta ett trafikförsörjningsprogram är ett
omfattande samråd med berörda aktörer i Värmland har det genomförts en
omfattande samrådsprocess som beskrivs i ett separat dokument.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 14 Trafikförsörjningsprogram
Trafikförsörjningsprogrmmnet ska innehålla en redovisning av:
*Behovet av regional kollektivtrafik inom länet
*Alla fonner av kollektivtrafik
*Ätgärder för att skydda miljön
*Ätgärder för anpassning av kollektivtrafik för personer med funktionhinder, inklusive
mål och tidplan
*Vilka linjer och bytespunkter som ska vara tillgängliga för samtliga resenärer
*Omfattningen av trafiken som bedrivs enligt regel verket för färdtjänst
Enligt lagstiftningen ska det finnas ett trafikförsöljningsprogrmn på plats den första
oktober 2012. Eftersom myndigheten i Värmland beslutat sig för att genomföra en
omfattande smnrådsprocess kOlmner inte det nya progrmmnet att vara beslutat till
dess. Därför beslutade regionfullmäktige att den befintliga h'afikförsörjningsplanen för
Värmlandstrafik samt trafikförsörjningsplan för Karlstadsbuss och en beskrivning av
flygbusstrafiken tillsmmTlans utgör Värmlands trafikförsörjningsprogram fram till dess
att det nya trafikförsöljningsprogrmmnet beslutas. På det sättet skapas tid att ta tillvara
på de nya förutsäth1ingarna för kollektivtrafik som den nya lagstiftningen innebär.

Handlingar i ärendet
Remiss: Förslag till trafikförsörjningsprogrmn för Värmlands län, 2012-11-30
Komplettering av Förslag till trafikförsörjningsprogram för Värmlands län, 2012-12-19

Kommunstyrelsens beslut
KOlmnunstyrelsen delegerar till samhällsutskottet att svara på remissen om
trafikförsörjningsprogrmn för Värmlands län.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Håkan Laack
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-01-14

Justerarens signatur

Utd ragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 15 Vägbelysningsstrategi
Dnr KST 2012/601

Sammanfattning av ärendet
Nu gällande vägbelysningsstrategi antogs av kommunfulhnäktige 2005-11-28 § 271.
Utifrån ett medborgarförslag om gatbelysning i Branäs fanns grund att se över den
gällande vägbelysningsstrategin för hela kOlmnunen. Renhållningsingenjör Sune
Eriksson fick på samhällsutskottets saImnanträde 2012-11-12 i uppdrag att göra ett
förslag till revidering av vägbelysningsstrategin. Förslaget presenteras på dagens
salmnanträde.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-11-12 § 147
Förslag: Torsby kommuns vägbelysningsstrategi, renhållningsingenjör Sune Eriksson,
2012-11-27
KOlmnunstyrelsens samllällsutskott 2012-12-10 § 156

Kommunstyrelsens beslut
KOlmnunfullmäktige ställer sig bakom revidering av kommunens
vägbelysningsstrategi .
Vägbelysningsstrategin ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommuns vägbelysningsstrategi
RIKTLINJER FÖR VÄGBEL YSNING
gällande utbyggnad och drift samt rekonditionering eller ombyggnad av vägbelysning.
§ 1 Vision
Vägbelysning anordnas för att öka trafiksäkerhet, underlätta orientering och
tillgänglighet och öka trygghetskänslan.
§2 Mål
..
Ökad trygghetskänsla ( gångvägar, tunnlar, skogsvägar ).
..

Minskad olycksrisk ( vid övergångsställen, trappor, längs skolvägar ).

lO

Attraktivare platser ( gångstråk, torg ).

..

Lägre energianvändning ( färre antal och energieffektivare lampor ).

..

Miljöanpassade belysningsanläggningar ( byta ut kvicksilverlampor)

Vid utbyggnad av vägbelysning skall i första hand trafiksäkerhetsmässiga faktorer
beaktas.

§3
Utbyggnad av vägbelysning bekostas i första hand av väghållaren.
Kommunstyrelsen kan besluta att kommunal belysningsanläggning skall anordnas och
bekostas av kommunen även där kommunen inte är väghållare, om det kan anses att
särskilda skäl föreligger. Vid utbyggnad av vägbelysning ska särskild hänsyn tas till de
oskyddade trafikanterna, så att de vägsträckor som ofta används av dem prioriteras.
Utbyggnad skall ske på de platser och i den takt och ordningsföljd som
kOlmnunstyrelsen bestämmer.
§4

Vid nybyggnad av vägbelysning bör belysningen betjäna minst 10 bostadsfastigheter
som används för åretruntboende, varvid avstånden mellan bostadsfastigheterna inte
får överstiga 100 m räknat utefter vägens sträckning. Vid tillämpning av bestämmelsen
skall medräknas bostadsfastigheter inom 50 meter från aktuell vägsträckning.

§5

Väghållaren skall svara för driftskostnader för vägbelysningen.
Kommunstyrelsen kan besluta att kommunen svarar för driftskostnaderna även där
kommunen inte är väghållare, om det kan anses att särskilda skäl föreligger.
§6

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
68580 Torsby

0560-160 10 sekr
0560-160 55 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (2)

Vägbelysningsanläggningar längs enskild väg avyttras i första hand till väghållaren.
Vid sambyggda anläggningar avyttras eller avrustas belysningen längs enskild väg.
Vid tätbebyggt område eller där särskilda skäl föreligger kan anläggning vara kvar i
kommunal ägo.
§7

Kommunstyrelsen avgör det tekniska utförandet av vägbelysningsanläggningar.
§8

Kommunstyrelsen avgör om och när anläggning skall tas ur drift och nedmonteras.
§9

Om befintlig belysningsanläggning kräver rekonditionering eller ombyggnad och inte
uppfyller villkoren i detta reglemente, kan anläggningen överlåtas till annan intressent
utan kostnad om väghållaren så tillåter.
Även belysningsanläggning som uppfyller kraven i detta reglemente kan överlåtas till
annan intressent.
Den övertagande intressenten övertar hela ansvaret och därmed förenade kostnader
för anläggningens fortsatta drift och underhåll.
§ 10
Avstånden mellan stolpar kan vara upp till 50 m inom tättbebyggt område och som
punktbelysning vid korsningar och fastighetsinfarter längs landsväg med ett avstånd
mellan stolpar på 50-200 m.
§1l
Eftergivliga stolpar ska användas vid nybyggnad och reinvestering längs
det större vägnätet.
§ 12
Det åligger kommunstyrelsen att bevaka möjligheter att erhålla statsbidrag till
utbyggnad av vägbelysningsanläggning.
§13

Frågor on, tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs av kommunstyrelsen
§ 14
Ändring av dessa riktlinjer skall beslutas av kommunstyrelsen.
§ 15
Dessa riktlinjer gäller från och med den 1 januari 2013.

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 16 Svar på medborgarförslag: Upprätta
vägbelysning på genomfartsvägen genom
Branäs
Dm KST 2011/617

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om vägbelysning längs vägen förbi Branäs-anläggningen, har
inkommit från Annette Axelsson JuuI.
Aktuell sträcka är ca 2500 m lång och passerar fem fastigheter för åretruntboende.
Belysning finns på Branäsanläggningens gator inom området samt på vägen från
Ransby fram till gamla affären. Mellan de båda belysningsanläggningarna saknas
belysning på en sträcka av c:a 400 m.
I Torsby kommuns vägbelysningsstrategi som föreslås revideras fr.o .m. 1 januari 2013
framgår bI.a:
"Vid utbyggnad av vägbelysning ska särskild hänsyn tas till de oskyddade
trafikanterna, så att de vägsträckor som ofta används av dem prioriteras."
Svaret är kommunicerat med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag av Annette Axelsson Juul: Upprätta vägbelysning på
genomfartsvägen genom Branäs, 2011-10-24
Kommunfullmäktige 2011-10-25 § 112
Tjänsteskrivelse av renhållningsingenjör Sune Eriksson, 2012-10-16
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-12-10 § 166

Kommunstyrelsens beslut
1. Ny vägbelysning byggs på den obelysta sträckan mellan anläggningarna. Kostnaden
beräknas till 150 000 kr och finansieras i 2013 års investeringsbudget.
2. Övrig del av förslaget ang vägbelysning Branäs uppfyller inte kriterierna i
kOlmnunens vägbelysningsstrategi.

Justerarens signatur

Utd ragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 16 Svar på medborgarförslag: Upprätta
vägbelysning på genomfartsvägen genom Branäs
3. Medborgarförslaget är dänned besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 17 Svar på motion från Miljöpartiet de Gröna
angående energiåtervinning vid Skidtunneln
Dnr KST 2010/554

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck har 2010-12-16 länmat en motion som lyder:
"För att minska driftkosh1aderna för vår Skidtunnel och för att i någon mån göra
Torsby lite grönare, miljömässigt sett, vill vi att tekniska och ekonomiavdelningen
skyndsamt utreder energiåtervinningen vid Skidtmmeln via modem
vännepumpsteknik.
För att åstadkOllli11a kyla i tunneln användes ca 2 miljoner kWh/år till en kostnad av ca
1,5 milj kronor. Största delen av denna energi kan återvinnas med hjälp av
värmepumpar som då ger hetvatten som ansluts till fjärrvärmenätet (ca 400 m
ledning). Nätet ansluts då också lämpligen till vid hlnneln näraliggande byggnader
som då också får tillgång till fjärrvärmen då tmmeln är i vila."
Svar på motionen
Tekniska avdelningen har dels varit i kontakt med Värmevärden
(fjärrvärmeleverantören i Torsby) dels gjort egen utredning i ärendet.
Enligt Värmevärden så är de i princip inte emot att köpa spillvärme från Skidtunneln.
Det som hindrar en anslutning är att det är ett avstånd på ca 600 m mellan anslutning
från tunneln och befintlig fjärrvärmekulvert. I nuläget har inte Värmevärden några
utbyggnadsplaner som leder till att detta avstånd kortas.
När man ser i tid när på året det produceras mest spillvärme så är det SOlllinar och
tidig höst då det är lågt behov av fjärrvärme.
I nuläget bedömer därför Tekniska avdelningen att projektet inte är genomförbart
beroende på att de tekniska förutsättningarna inte finns vilket inte gör att projektet är
ekonomiskt försvarbart. Sker det däremot en utbyggnad av fjärrvärmenätet så att det
blir ett acceptabelt avstånd till tunneln kOllliner en ny bedöllli1ing att göras.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-0'7

forts ks 2013-01-07 § 17 Svar på motion från Miljöpartiet de Gröna
angående energiåtervinning vid Skidtunneln
Svaret har kommunicerats med motionslämnaren.

Handlingar i ärendet
Motion från Miljöpartiet de Gröna angående energiåtervinning vid Skidtunneln,
2010-12-20
KOlmnunfullmäktige 2010-12-21 § 162
Tjänsteskrivelse av fastighets chef Mats Ågren, 2012-11 -28
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-12-10 § 173

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Tekniska avdelningen bedömer att projektet i nuläget inte har den ekonomiska
bärighet som krävs för att kunna genomföras.

2.

Motionen från Miljöpartiet de Gröna angående energiåtervinning vid
Skidtunneln anses härmed besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfu Ilmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 18 Svar på motion från Mikael Persson (M)
angående Valbergets friluftsområde
Dnr KST 2011/225

Sammanfattning av ärendet
Mikael Persson (M) lämnade 2011-03-29 en motion om att Torsby kommun skall ta
initiativ till att undersöka rnöjligheter att "få i ordning Valbergsbacken" (skidbacken i
Valberget Torsby SportCenter) samt att kommunen skall bjuda in intressenter för att
diskutera anläggningens framtida ibruktagande. Mikael Persson vill även att
kOlmnunen utreder möjligheten att komplettera med isytor i Valbergsområdet.
Förslag till svar
KOlmnunen har sedan motionen lämnades in, haft möten och dialoger med
intressenter i Valberget som Hovfjällets ski och board, S*rneskolans IF, Bore och
näringslivet. KOlmnunens fritids avdelning och tekniska avdelning har medverkat.
Som ett resultat av dessa möten har kOlmnlmen i samarbete med Leader växtlust
kompletterat anläggningarna med ny ponnylift, nytt snösystem i både alpindelen och
2,5 km slingan. Den gamla skidliften kOlTllner att monteras 2013 för åkning i den övre
delen av backen. KOlmnunen jobbar även vidare med kompetensutveckling i de olika
föreningarna.
Under vintern 2012-2013, kOlmner S0erneskolan att starta skicrossutbildning och
därför anpassas alpina backen för detta med puckelpist och skiCl·oss, detta möjliggör
även trärung för längdskidåkarna i den allt viktigare utförskörningstekniken.
Isytor, har varit uppe för diskussion och yta för skridskoåkning, lekplats och alpin
lekplats bedöms vara lämplig i område söder om Valbergsstugan mot grillplatsen.
Platsen innehåller fornlänmingar som måste slutundersökas före ibruktagande. Budget
saknas och projektet är inte kostnadsberäknat.

Handlingar i ärendet
Motion från Mikael Persson (M) angående Valbergets friluftsområde, 2011-03-29
KOlmnunfullmäktige 2011-03-29 § 19
Tjänsteskrivelse av Mikael Löfvenholm, 2012-11-28
KOlmnunstyrelsens samhällsutskott 2012-12-10 § 172

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 18 Svar på motion från Mikael Persson (M)
angående Valbergets friluftsområde
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen från Mikael Persson (M) angående Valbergets friluftsområde anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullrnäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 19 Svar på motion från Gustav Olsson (M)
samt svar på medborgarförslag från Ann och
Gunnar Karlsson
Dnr KST 2012/559
Dnr KST 2012/389

Sammanfattning av ärendet
Förslag om utbyggnad av lekplatsen i Tingshusparken har inkommit dels som
medborgarförslag och dels som motion från Gustav Olsson (M) som anser att
korruutmens lekplatser är slitna och tråkiga.
Tekniska avdelningen har sen 2008 medel anslagna till investeringar i lekplatser och
lekutrustning har monterats i Tingshusparken, på lekplatsen i Kilåsen, vid Torsby
SportCenter (Valberget) samt på lekplatsen i Fågelsången.

Inför investeringar i lekplatser har samtal förts med förskolerektorer och
förskolepersonal som har kontakt n,ed småbarnsföräldrar, samtal har förts med övriga
småbarnsföräldrar, lekplatser på andra orter har besökts och samtal med föräldrar på
andra orter har genomförts i syfte att ta reda på hur attraktiva lekplatser anläggs.
Meningarna spretar, många är av den åsikten att större lekplatser samlar till sig större
barngrupper och skapar därigenom möjlighet att barn får någon att leka med (eller att
man leker bredvid varandra som små barn gör) på lekplatsen, andra vill ha flera små
lekplatser i de olika villaområdena.
Tekniska avdelningens planering är nu att utöka Tingshusparkens lekplats med
ytterligare någon attraktion för de mindre barnen, att tillföra Kilåsen och Fågelsångens
lekplatser med ytterligare utrustning samt att framför allt utveckla lekplatser vid
Torsby SportCenter, som redan är ett utflyktsmål för förskolor och barnfamiljer.
Lekutrustning kan även bli aktuell på det nya Fridhemsområdet.
Svaret är kommunicerat med förslagsställarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 19 Svar på motion från Gustav Olsson (M) samt
svar på medborgarförslag från Ann och Gunnar Karlsson
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Ann och Gunnar Karlsson, 2012-06-27
Motion från Gustav Olsson (M) och Anna Nilsson (M), 2012-10-22
Konununfullmäktige 2012-10-22 § 110Tjänsteskrivelse av GVA-chef Mikael
Löfvenholm, 2012-11-28
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-12-10 § 171

Kommunstyrelsens beslut
1.

Tekniska avdelningen fortsätter utveckla påbörjade lekplatser i dialog med
förskole- och föräldragrupper.

2.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Tekniska avdelningen fortsätter utveckla påbörjade lekplatser i dialog med
förskole- och föräldragrupper.

2.

Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

sid 34

Torsby kommun

sid 35

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 20 Svar på medborgarförslag - Senarelägg
vägrensslåttern i Torsby kommun till i slutet av
augusti, början av september
Dnr KST 2012/354

Sammanfattning av ärendet
Curt Åsberg har länmat medborgarförslag om att senarelägga vägrenssjåttern med
hänsyn till att växter skall hinna fröa av sig.
Svar på medborgarförslaget
Tekniska avdelningen utför vägrens- och dikesslåtter främst som en
siktröjning/trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Övrig hackslått planeras och utförs utifrån
önskemål från föreningar m.fl. (ex ÖShnarksdagama) och för att få kontinuitet i
utförandet (resursplanering) samt att om utförande inplaneras för sent, riskeras att
ytor inte är tillgängliga pga dålig bärighet.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag om senareläggning av vägrensslåtter, Curt ÅSberg, 2012-06-07
KOlmnunfullmäktige 2012-06-25 § 68
Tjänsteskrivelse av eVA-chef Mikael Löfvenhohn, 2012-11-28
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-12-10 § 170

Kommunstyrelsens beslut
1.

Tekniska avdelningen fortsätter vägrensslåtter enligt tidigare planering men
konuner att ta hänsyn till att önskvärda växter ska kunna fröa av sig, när så är
möjligt.

2.

Medborgarförslaget om att senarelägga vägrensslåttern anses härmed besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

\
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sid 36

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 21 Svar på medborgarförslag om
parkeringsordningen
Dnr KST 2012/490

Sammanfattning av ärendet
Sune Larsson har länLnat ett förslag att kommunen"skall ta in ett vaktbolag som skall
övervaka att parkeringsordningen i Torsby samhälle sköts på ett tillfredställande sätt".
Svar på medborgarförslaget
På kvartersmark (mark som är avsedd för bebyggelse eller andra ändamål) gäller
civilrättsliga regler för parkeringsövervakning. Vid civilrättsligt förfarande är
markägaren den ena parten medan trafikanten/den enskilde är den andra parten.
På gatumark tillämpas ett offentligrättsligt system för parkeringsövervakning, vilket
innebär att samhället i form av staten eller kommunen är den ena parten, medan
trafikanten/den enskilde är den andra parten. Enligt lagen om kommunal
parkeringsövervakning bestämmer kOJmnunen själv om den skall ansvara för
parkeringsövervakningen pä gatumark. Ca. 60% av landets 290 kOlmnuner har idag
beslutat att själva ha hand om parkeringsövervakningen i hela eller delar av
kommunen. Torsby kOlmnun har idag inte kommunal parkeringsövervakning. Det är
polisen som övervakar att parkeringsreglerna efterlevs. KOJmnunen bestämmer vilka
felparkeringsavgifter som skall tas ut för parkeringsförseelser.
Var det är tillåtet eller inte att parkera anges i Trafikförordningen och utöver generella
uppställningsregler har Torsby kOlmnun, liksom de flesta kommuner, lokala
trafikföreskrifter.
För de flesta trafikanter är det självklart att inte parkera pä trottoarer, busshållplatser,
övergångsställen, lastzoner, tvärs längdriktningen eller mot färdriktningen på en gata
eftersom det begränsar tillgänglighet, fral1lkomlighet och försämrar trafiksäkerheten.
Fä vardagliga företeelser väcker sä starka känslor som om någon blockerar vägen sä att
vi inte kOJmner fram eller att tillgängligheten begränsas för bussar eller
distributionsfordon. Men kOlmntmal parkeringsövervakning är förenad med
kostnader som för närvarande inte budgeterats.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 37

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 21 Svar på medborgarförslag om
parkeringsordningen
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag om parkeringsordningen 2012-09-20
KOlmnunfullmäktige 2012-10-22 § 108
Tjänsteskrivelse av eVA-chef Mikael Löfvenholm, 2012-11-28
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-12-10 § 169

Kommunstyrelsens beslut
1.

Tekniska avdelningen får i uppdrag att informera kommunens anställda om att
parkera på anvisade platser.

2.

Parkeringsövervakning sköts av polisen liksom tidigare, därmed anses
medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till
KOlmnunfullmäktige
Tekniska avdelningen

Utd ragsbestyrka nde

Torsby kommun

sid 38

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 22 Val av ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott, ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott samt ersättare i
kommunstyrelsens samhällsutskott
Dnr KST 2012/672, Dnr KST 2012/673, Dnr KST 2012/663

Sammanfattning av ärendet
Yvonne Broberg (5) har avsagt sig uppdraget som ledatuot i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Carina Nordqvist (5) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Eva Nordvall (5) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens
samhällsutskott.

Handlingar i ärendet
Yvonne Brobergs avsägelse daterad 2012-12-08
Eva Nordvalls avsägelse daterad 2012-12-10
Carina Nordqvists avsägelse daterad 2012-12-04

Kommunstyrelsens beslut
1.

Yvonne Broberg (5) entledigas från uppdraget som ledatuot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

2.

Ann-Katrin Järåsen (5) väljs som ledatuot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

3.

Carina Nordqvist (5) entledigas från uppdraget som ersättare i
kOlmuunstyrelsens arbetsutskott.

4.

Yvonl1.e Broberg (5) väljs som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

5.

Eva Nordvall (5) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens
samhällsutskott.

6.

Ann-Katrin Järåsen (5) väljs som ersättare i kommunstyrelsens samhällsutskott.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 39

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 22 Val av ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt
ersättare i kommunstyrelsens samhällsutskott
Beslutet skickas till
Yvonne Broberg
Eva Nordvall
Carina Nordqvist
Ann-Katrin Järåsen
Lars-Erik Mattsson
Emelie Ollen
Lilian Olovsson
Håkan Laack
Anna-Lena Carlsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 40

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2013-01-07

§ 23 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KST 2013/4

Sammanfattning av ärendet
KOlmnunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt
en av kOlm11unstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
konununstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
länulad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning avanmälda delegeringsärenden 2013-01-02

Kommunstyrelsens beslut
KOlmnunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 41

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 24 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna ll,eddelande delges kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkonma meddelanden till kOlmnunstyrelsen 2012-10-17-2012-12-05

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utd ragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 42

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

§ 25 Detaljplan för del av Västanå 1 :65 (Toria
Väst)
Dnr KST 2011/158

Sammanfattning av ärendet
Helmia Fastigheter AB har förvärvat mark väster om nuvarande anläggning vid Toria
och tagit fram handlingar för antagande av ett förslag till detaljplan i ett område dels
inom västra delen av gällande detaljplan för Toria Center och dels utvidgning västerut.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har att ta ställning till om handlingarna ska god
kännas att överlämnas till kommunfullmäktige som har att ta ställning till O1Tl planen
ska antas.
(Handläggning enligt PBL - SFS 1987:10 då ärendet påbörjades före 2011-05-02).
Bakgrund
Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av handelsområdet. Området föreslås
planläggas för att möjliggöra utveckling av verksamheterna på befintliga Toria Center,
butik, verkstad och bilförsäljning. För att skapa utrymme för detta flyttas
drivmedelsförsäljning, återvinning och parkering längre västerut mot det nya området.
Även möjligheter för, snabbmatsrestaurang, ny in/utfart för leveranser och parkering
m .fl. åtgärder övervägs.
Det nya området omfattas i sin helhet av strandskyddsbestämmelser rnedan ändringar
i området som ingår i nu gällande detaljplan genom planförfarandet medför att
upphävt strandskydd återinförs och åter prövas i den nya planen.
I och med att strandskydd gäller för området har normalt planförfarande bedömts vara
nödvändigt. En del av det nya planområdet är redan ianspråktaget för handel och den
tillagda marken utgörs av hygge efter avverkning av skog på platsen.
Program (samråd del 1)- och markägarsamråd (samråd del 2) har genomförts. I
samband med sam.råd del2 har planområdet utvidgats ca 15 meter västerut.
Sedan även utställning genomförts kan ärendet lämnats över till k01mnunstyrelse och
k01mnunfullmäktige för antagande. Ett utställningsutlåtande ingår i beslutsunderlaget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 43

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § 25 Detaljplan för del av Västanå 1:65 (Toria Väst)
Innan plan kan antas ska också finnas påskrivna avtal mellan kOlmnunen och trafik
verket respektive mellan konununen och exploatören angående anslutning avområ
d et till E16. Dessa avtal har upprättats.

Tidigare beslut
Gällande detaljplan Västanå 1:65 m.fl. (Toria) som delvis berörs av den nya planen
möjliggör utbyggnad av befintlig anläggning med större ytor för handel och bilservice.
Miljö- och byggnämnden antog planen den 25 mars 2009 och den fick laga kraft den 23
april 2009.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2011-03-21 att bevilja plan tillstånd och
ge miljö-, bygg- och räddningsnämnden i uppdrag att handlägga planärendet och
teckna planavtal med exploatören.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2011-08-25 att planarbetet genomförs
med normalt planförfarande utan programskede.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2011-09-22 att godkälma handlingar
för samråd. Samrådet har genomförts under tiden 2011-09-26 till och med 2011-11-18.
För samrådet har upprättats en samrådsredogörelse vars synpunkter arbetats in i
planhandlingar för utställning.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2012-05-24 att godkänna
samrådsredogörelsen för samråd del 2 enligt PBL 5 kap. 21 §, SFS: 1987:10 och
planhandlingar för utställning godkändes att ställas ut enligt PBL 5 kap. 23 §, SFS:
1987:10.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutade 2011-09-22 att godkänna
utställningsutlåtandet 2012-12-04 enligt PBL 5 kap. 27 §, SFS: 1987:10 för detaljplan för
del av Västanå 1:65 m.fl. (Toria Väst) samt att planhandlingar för antagande godkänns
att lämnas över till kommunfullmäktige för beslut enligt PBL 5 kap. 29 §, SFS: 1987:10.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 44

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2013-01-07

forts ks 2013-01-07 § § 25 Detaljplan för del av Västanå 1 :65 (Toria
Väst)
På dagens sammanträde informerar stadsarkitekt Torbjörn Almroth att nedanstående
förutsäth-ungar är uppfyllda och därn,ed kan fullmäktige anta planen:
1. I utstä llningsutlåtande omnämnda avtal m ellan Trafikverket(kommunen respektive

kommunen/exploatören angående trafiklösningar finns och h ar skrivits p å av alla
parter.
2. Anmälan enligt miljöbalken 12 kap. 6§ har gjorts och komplettering om detta har
införts i planbeskrivningen 2013-01-03. Villkor för genomförandet av planen enligt
anmälan har av Länsstyrelsen skriftligen lämnats till exploatören.

Handlingar i ärendet
Planhandlingar:
1.Plan- och genomförandebeskrivning 2013-01-03
2.Plankarta med bestämmelser 2012-12-04
3.Utställningsutlåtande 2012-12-04
4.Preliminär geoteknisk PM WSP 2011-09-13
5.Kapacitetsutredning mars 2012 WSP
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-12-13 § 180

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Västanå 1:65 (Toria Väst).

Beslutet skickas till
Kommunfullmäkti ge
Hehnia Fastigheter AB
Miljö-, b ygg- och räddningsnäJmlden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

