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§ 187 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Sammanfattning av ärendet
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
Nämndinitiativ om revidering av regler om personalförmåner.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 188 Verksamhetsredovisningkommunstyrelsen
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, ska
kommunstyrelsens verksamhet redovisas på dagens sammanträde.
Kornmunchef Thomas S*rndorff informerar om verksamheten och det
besparingsarbete som pågår inom fritidsavdelningen, kansliavdelningen, tekniska
avdelningen och kostavdelningen, inom områdena besöksnäring och
upphandling/inköp, samt när det gäller leasingbilar.
Det är svårt att rekrytera personal inom en del yrkesområden.
Thomas S*rndorff meddelar att planerad överföring av miljöstrateg från miljö-, byggoch räddningsnämnden till kommunstyrelsen inte genomförs under 2016.
Arbetsmarknadsavdelningen har bland annat stort ansvar för integration och
verksamheten är därför mycket ansträngd i dagsläget.
Thomas S*rndorff avslutar med att beskriva kornmunens integrationsarbete som leds
av förvaltningschefsgruppen.

Kommunstyrelsens beslut
Kornmunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 189 Riktlinjer för förmånsbil
Dnr KST 2015/817

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns revisorer, genom dess ordförande Anitha Syvertsson, har tagit del av
de riktlinjer som kommunens tjänstemän upprättat avseende tjänstebilar, och
förteckning över vilka tjänstemän och förtroendevalda som innehar tjänstebil samt
respektive fordons förmånsvärde.
Revisorerna efterlyser en större tydlighet avseende följande tre punkter:
•

Vilka befattningar som har rätt att inneha tjänstebil.

•

En tydligare definition avseende miljökrav med en maximal tillåten nivå för
koldioxid-utsläpp.

•

En tydligare definition av tjänstebilens maximala pris inklusive utrustning.

Bih·. kommunchef/HR-chef Anders Björck har tagit fram följande förslag på svar på
revisorernas tre punkter:
•

Det finns ingen möjlighet att begränsa att förmånsbilarna endast kan beviljas
till en speciell grupp anställda inom kommunen då kommunen inte får
diskrimera arbetsgrupper eller enskilda arbetstagare.

•

Vad det gäller ett förtydligande av miljökraven så finns det en oklarhet
avseende utsläppsnivåer. Vi har valt att använda Transportsstyrelsens och
skatteverkets definition. Komplettering av riktlinjerna kommer att ske så snart
det finns tydligare regler inom området.

•

Vad det gäller förmånsbilens maximala pris så ska riktlinjerna förtydligas med
att det offererade priset avseende förmånsbilen inte får överstiga 7,5 basbelopp
för bilen och 1,0 basbelopp för extrautrustning.

Som ett förtydligande har förvaltningen i sitt förslag till svar gjort antagandet att
revisorerna avser förmånsbilar när man använt sig av begreppet tjänstebilar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 189, Riktlinjer för förmånsbil
Handlingar i ärendet
skrivelse från kommunrevisionen 2015-11-10.
Anders Björcks ljänsteskrivelse 2015-11-16.

Kommunstyrelsens beslut
En enig kommunstyrelse ställer sig bakom föreslaget svar till revisorerna.

Beslutet skickas till
Revisionsgruppen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 190 Nämndinitiativ, revidering av regler om
personalförmåner
Dnr KST 2015/877

Sammanfattning av ärendet
Moderaternas ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har lämnat in ett
nämndinitiativ om att revidera kommunens regler om personalfö1måner.

Handlingar i ärendet
Nämndinitiativ 2015-11-30 från Moderaterna.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 191 Månadsuppföljning till och med oktober,
alla förvaltningar
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljningen för Torsby
kommun till och med oktober 2015. Den visar på ett prognostiseratunderskott på totalt
5 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på drygt 30 000 kronor som främst
beror på att ett flertal utbildningar har hållits för de förtroendevalda, samt kostnad för
licenser, support och inköp av läsplattor. Kostnad för revision har hittills varit lågt
under året vilket täcker större del av underskottet. För helår prognosliseras ett resultat
i nivå med budget.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsen
prognosliserar att totalt sett hamna i nivå med budget. Underskottet inom tekniska
avdelningen och fritidsavdelningen bedöms kunna täckas av överskott inom
kommunledningskansliet och från fastighetsförsäljning.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på totalt 7 miljoner kronor.
Nämndenprognostiserarett underskott vid årets slut på ca 4,9 miljoner kronor, varav
2,9 miljoner kronor avser gymnasieskolan, 1,9 miljoner kronor grundskolan och
100 000 kronor förvaltningsövergripande verksamhet.
Socialnämnden redovisar ett underskott på närmare 3,4 miljoner kronor, en ökning
med 900 000 kronor. Orsaken till att avvikelsen har ökat under oktober är att ett
avgångsvederlag har utbetalats. För helårprognostiserasett resultat i nivå med
budget. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott med drygt 5
miljoner kronor, vård och omsorg ett överskott med 2 miljoner kronor,
handikappomsorgen ett överskott med 3 miljoner kronor och
förvaltningsövergripande verksamhet ett resultat i nivå med budget.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar ett underskott på närmare 160 000
kronor, och prognosliserar ett resultat i nivå med budget.
Valnämnden har inga planerade val under 2015.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 191, Månadsuppföljning till och med oktober, alla
förvaltningar
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på närmare 400 000 kronor.
Arvoden till ställföreträdarna har blivit dyrare än beräknat, kostnader för utbildning
av politiker har varit högre än budgeterat och bidrag från Migrationsverket har inte
kommit in i samma omfattning som budgeterats. För helår prognostiseras ett
underskott på 100 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Ekonom Inger Thörngrens månadsuppföljning 2015-11-26 till och med oktober 2015.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Utifrån utfallet per den 31 oktober och avvikelsen i prognosen, ser
kommunstyrelsen med oro på hur verksamheterna ska kunna uppnå
prognostiserat resultat.

2. Kommunstyrelsen påminner nämnderna om att visa fortsatt restriktivitet i
syfte att hålla kostnaderna nere resten av året.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 192 Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsens
avdelningar, kommunfullmäktige och
valnämnden
Dnr KST 2015/145

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-23 om budget/plan 2016-2018.
Med tanke på de stora utmaningar man upplevde inom socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden, justerades tidigare beslutade ramar till förmån för dessa två
stora nämnder. Övriga (kommunstyrelsen, miljö-, bygg- och räddningsnämnden och
överförmyndarnämnden), utom kommunfullmäktige som fick en liten uppräkning,
fick däremot en minskad ram i relation till den som kommunfullmäktige antog i
december 2014. Över planperioden kommer dessa förvaltningar och nämnder att få
ramar i 2015 års nivå.

Detaljbudget 2016
För kormmmstyrelsen innebär beslutet en besparing på 4,5 miljoner kronor. l miljon
kronor har enligt beslut återförts till förmån för bilhanteringen i samarbete med
SamhalL Utöver detta hru· 500 000 kronor flyttats från kommunchefens verksamheter
till barn- och utbildningsnämnden för att finansiera löneökningar för lärare.
Besparingar har gjorts inom kommunledningskansliet, tekniska avdelningen och
fritidsavdelningen, kost- och städavdelningen, ekonomiavdelningen och HRavdelningen.
Lön för feriearbete har varit i samma nivå under flera år. Det som utmärker sig för
Torsby kommun är att alla ungdomar som söker får någon form av feriearbete. Detta
bör vägas in när förslag ska tas fram om lämplig nivå på lön för feriearbete.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 192, Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsens avdelningar,
kommunfullmäktige och valnämnden

Resultatbudget/plan

Budget
2016

Kommunfullmäktige

-1600

Fullmäktige
Revision
Kommunstyrelsen

-968
-632
-130 630

Kommunalråd
Kommunledningskansliet

-2 400
-56 540

Ekonomiavdelningen
IT-avdelningen
HR-avdelningen
Tekniska avdelningen

-6 500
-3 970
-7 770

Fritidsavdelningen
Kulturavdelningen
Kost- och städavdelning
skogsförvaltningen
Fastighetsförsäljning
Valnämnden

-27 960
-14 910
-11 270

o
690

o
-50

Driftnetto

-132 280

Handlingar i ärendet
Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsen 2015-11-02 med avdelningarnas
redovisningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 215.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 192, Detaljbudget 2016 för kommunstyrelsens avdelningar,
kommunfullmäktige och valnämnden
Kommunstyrelsens beslut
l.

Kornmunstyrelsen ställer sig bakom förslag på detaljbudget 2016 för
kommunstyrelsens avdelningar, kornmunfullmäktige och valnämnden.

2.

Kornmunchefen får i uppdrag att se över möjligheten för bemanning av
turistbyrån i Syssiebäck under sornmarperioden.

3.

Kornmunchefen får i uppdrag att se över lönenivån för feriearbetande
ungdomar.

4.

Kornmunstyrelsen föreslår ett tillägg i kost- och städavdelningens
verksamhetsmål om att utöka inköp av kött från djur uppfödda enligt svensk
djurrättslagstiftning.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Thomas Stjerndorff, kornmunchef
Ninni Boss, kost- och städchef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193 Detaljbudget 2016, Torsby kommun
Dnr KST 2015/145

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns budget för 2016 innebär ett resultat på 14 151 tkr enligt beslut i
kommunfullmäktige 2015-06-23. Kommunstyrelsen har den 30 november gjort en sista
avstämning av detaljbudget för 2016. Uppdatering av intäkter har gjorts enligt prognos
från SKL. skatteintäkterna och LSS-u~ämningen ökar samtidigt som bidrag och
fastighetsavgiften minskar i motsv arande nivå. Budget för avskrivningar och kapitalkostnader har tagits fram och uppdaterats. Dessa uppdateringar påverkar inte
resultatet totalt. Ett resultat på 14 151 tkr motsvarar 2% av skatter och bidrag.
Till kommunstyrelsens sammanträde den 30 november har barn- och utbildningsnämnden lämnat in ett äskande om ett ramtillskott på 8 mnkr där 5,5 rnnkr avser
förskola och grundskola och 2,5 mnl<r avser S*rneskolan. Ä ven socialnämnden har
lämnat in ett äskande till kommunstyrelsens sammanträde. Nämnden äskar 5 mnkr i
syfte att undvika avveckling av lägenheter i särskilda boenden och fortsatt
underfinansiering av individ- och familjeomsorgen. Reinvesteringarna uppgår enligt
plan till32,5 mkr vilket är i likhet med de beräknade avskrivningarna för 2015.

Handlingar i ärendet
Detaljbudget 2016, Torsby kommun 2015-11-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 216.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Intäktsuppdateringen har gjorts utifrån senaste prognos från SKL, vilket
innebär att skatteintäkterna och LSS-u~ämningen ökar samtidigt som bidragen
och fastighetsavgiften minskar i motsvarande nivå.

2. Kapitalkostnader och avskrivningar har uppdaterats och förändringen är utan
resultatpåver kan.
3. Barn- och utbildningsnämndens har lämnat ett äskande om totalt 8 mnkr.
Budgeten har förstärkts med 6 mnkr som finansieras genom att beslutad POavsättning återförs till förmån för nämndens budget. 2 rnnkr finansieras från
migrationsmedel och tillfaller nämnden som en intäkt under 2016.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. ks § 193, Detaljbudget 2016, Torsby kommun
4.

Övriga äskanden lämnas utan beaktande.

5. Torsby kommuns finansiella mål för 2016 är:
- Resultatet skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.
- soliditeten skall uppgå till minst 37 %.
-Det egna kapitalet skall utvecklas positivt.
6.

Resultatbudget/plan för 2016lämnas enligt nedanstående förslag till
kommunfullmäktige för kännedom och beslut.
2016
Budget
enligt beslut

RESUL lATBUDGET/PLAN

KF 2015-06-23

Justeringar
KS förslag
till KF
2015-11-30

Budget 2016
in kl
föreslagna
justeringar
-1 600

-1 600

Kommunfullmäktige

-130 630
-240 700
-296 809
-19 400
-50

Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg och räddningsnämnd
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

-6 000

-1 500

Summa driftnetto
Avskrivningar
Pensionsutbetalningar
Återföring extra PO-avsättning
Kapitalkostnader
VERKSAMHETSNETTO

-1 500
-6 000

-696 689

-34 000
-23 000

-5 030

-39 030
-23 000
6 000
59 300
-693 419

6 000
5 030

o

skatteintäkter
Generella stb och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

483 930
194 980
24 700
11 960
1 000
-9 000

2 220
-1 810
-670
260

INTÄKTER

707 570

o
o

Justerarens signatur

14151

Utdragsbestyrkande

630
700
809
400
-50

-690 689

54270
-693 419

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

-130
-246
-296
-19

486 150
193 170
24 030
12 220
1 000
-9 000
707 570
14151
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Forts. ks § 193, Detaljbudget 2016, Torsby kommun
Protokollsanteckning
Moderaterna lämnar en protokollsanteckning som biläggs denna paragraf.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~moderaterna
TORSBYS ENDA ARBETARPARTI

Protokollsanteckning

Torsby den 30 november 2015

Räddningstjänsten i Vitsand
l Moderaternas rambudgetförslag föreslog vi full kostnadstäckning
för räddningstjänsten. Om kommunfullmäktige antagit det förslaget
hade vi undvikit miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag på
försämringar i Vitsand. Tyvärr valde fullmäktige att göra
nedskärningar inom räddningstjänsten.
Det står nu dock klart att räddningstjänsten i Vitsand tillfälligt får en
oförändrad organisation i väntan på en utredning som ska se över
hela räddningstjänstens organisation. Utredningen beräknas vara
klar våren/sommaren 2016. Tills dess finns finansiering. Däremot
finns inget planer eller förberedelser för vad som händer resterande
del av året i detaljbudgeten för 2016.
Det självklart viktigt att invänta vad utredningen säger för att kunna
planera ekonomiskt långsiktigt för räddningstjänsten, men med
tanke på det försämrade ekonomiska läget Torsby Kommun står
inför är Moderaterna oroade för räddningstjänstens ansvarsområde.
Det enda rimliga i nuläget hade varit att planera finansiering för
räddningstjänsten och samtidigt invänta den pågående utredningen.
På så vis hade vi kunnat garantera trygghet. Moderaterna har vid
flertalet tillfällen bjudit in till diskussion för att skapa långsiktig
finansiering, men varken Socialdemokraterna, Centerpartiet eller
Liberalerna är intresserade. Uppenbarligen är inte räddningstjänsten
en prioriterade fråga för majoritetspartierna.

Torsby kommun
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§ 194 Förnyelse av lånalöfte 2016
Dnr KST 2015/839

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-09 om nyupplåning och omsättning av lån för
kommunen under 2015. Sammanlagt har kommunen haft rätt att teckna nya lån om
92 150 000 kronor samt att sätta om lån som under året förfaller till betalning.
Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en generell
borgen om 158 000 000 kronor.
Under 2015 har kommunstyrelsen inte beviljat ytterligare lån. Någon upplåning har
inte skett under 2015. Därmed uppgår låneramen under 2016 oförändrat till
92 150 000 kronor.
Torsby Bostäder AB har aviserat att man har för avsikt att påbörja nybyggnation av
lägenheter omgående, och har därför begärt en ökning av den kommunala borgen med
22 000 000 kronor. Därför kommer Torsby kommun under 2016, eller tills nytt beslut
fattas, ingå kommunal borgen för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser till ett totalt
högsta lånebelopp om 180 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebeloppet är beräknad på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp samt en marginal för kommande investering/underhållsåtgärder.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Birnsteins ljänsteskrivelse 2015-11-20.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under
2016 med 92 150 000 kronor.

2. Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016.
3.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby
Bostäder ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
180 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

6pc2tJ;J--R~

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

Forts. ks § 194, Förnyelse av lånelöfte 2016
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 195 TUAB:s VD informerar
Dnr KST 2015/765

Sammanfattning av ärendet
Lina Sundberg tillträdde som VD för TUAB (Torsby Utvecklings AB) 2015-06-01 och
har inbjudits till kornmunstyrelsen för en presentation och information.
Hon informerar om vad hon arbetat med tidigare och om TUAB:s uppdrag och
pågående verksamhet.
TUAB fungerar som en länk mellan företag och offentlig verksamhet och riktar sig
främst till små företag med 0-6 anställda. I oktober fanns det l 736 företag i Torsby
kommun, varav över 90 % är små företag.
TUAB bedriver bland annat rådgivning, företagsbesök, starta-eget-kurser,
bokföringskurser, och rådgivning/föreläsningar för elever på S*meskolan inom Ung
Företagsamhet. TUAB ingår även i LED-gruppen (Lots för enkel dialog) som arbetar
med service till etablerare och företagare.
TUAB medverkar också i ett antal projekt: Tillväxtrnotor, Affärskraft, Tillväxt och
lönsamhet, Lokal Lojal och Scandinavian Heartland (BID-projekt).
Integration, kompetensförsörjning och digitalisering är utmaningar framöver.
Förhoppningen är att få igång integrationsprojekt med småföretag, dialog mellan skola
och näringsliv samt digitalisering för handeln.

Kommunstyrelsens beslut
Kornmunstyrelsen tackar Lina Stmdberg för informationen.

Beslutet skickas till
Lina Sundberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 196 BIO-projektet, Scandinavian Heartland
Dnr KST 2015/105

Sammanfattning av ärendet
Projektledare Eva Larsson har inbjudits till kommunstyrelsen för att lämna en
nulägesrapport om Bill-projektet (Business Improvement District) som är en del av
projektet Scandinavian Heartland.
Förutom Torsby ingår kommunerna Orsa, Ludvika, Rättvik och Filipstad i projektet.
Syftet med projektet är att utveckla städer, orter, platser och destinationer, samt att
stärka områdets affärsverksamhet och attraktion. Detta ska ske i samverkan mellan
den offentliga och privata sektorn och man samarbetar även med organisationen
Svenska stadskärnor.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar Eva Larsson för informationen.

Beslutet skickas till
Eva Larsson

Justerarens signatur

~ q~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 197 Information om myggbekämpning
Dnr KST 2015/838

Sammanfattning av ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens vice ordförande Marianne Ohlsson och miljöoch hälsoskyddsinspektör Erica Björndotter rapporterar från en träff där Forshaga
kornmun redovisat sitt arbete med myggbekämpning.
Forshaga kornmun har tagit ett helhetsgrepp med insatser såsom slyröjning, betesdjur,
gasolfällor och biologisk bekämpning. Bekämpningen har m edfört stora kostnader och
det är viktigt att alla kommuner längs Klarälven hjälps åt.

Handlingar i ärendet
Forshaga kornmuns information om myggbekämpning.

Kommunstyrelsens beslut
Kornmunstyrelsen tackar Marianne Ohlsson och Erica Björndotter för informationen.

Beslutet skickas till
Marianne Ohlsson
Erica Björndotter

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 198 Taxa för lotteritillstånd 2016
Dnr KST 2015/763

Sammanfattning av ärendet
Fritidschef Kicki Velander föreslår oförändrad avgift för lotteritillstånd 2016, vilket
innebär 400 kronor/lotteri.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 212 .

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxa för lotteritillstånd är oförändrad 2016, vilket innebär 400 kronor/lotteri.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 199 Utbetalning av lokalt partistöd 2016
Dnr KST 2015/758

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2014-06-23 nya regler om lokalt partistöd. Reglerna
föranleddes av förändringar i kommunallagen från 1 februari 2014. Reglerna tillämpas
från och med mandatperioden 2014-2018, dvs från och med verksamhetsåret 2015, och
det krävs årliga beslut av fullmäktige innan utbetalning kan ske.
Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. För 2016 uppgår grundstödet
till16 268 kronor per parti som är representerat i kommunfullmäktige. Mandatstödet
uppgår tillll 020 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Utbetalning av partistödet
kan enbart ske till ett politiskt parti som är en juridisk person och som har en lokal
partiförening. Det betyder att betalningsmottagaren inte får vara en privatperson eller
en regional eller nationell partiorganisation.
De partier som tar emot lokalt p<ntistöd för 2016 ska senast 30 juni 2017 redovisa för
kommunfullmäktige hur det lokala partistödet använts i det lokala demokratiarbetet
För det lokala partistöd som utbetalats för 2015 ska redovisningen lämnas till
kommunfullmäktige senast 30 juni 2016.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 217.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar om
utbetalning av lokalt partistöd 2016 sker enligt följande:
Socialdemokraterna, 14 mandat
Moderaterna, sex mandat
Centerpartiet, fyra mandat
Sverigedemokraterna, tre mandat
Vänsterpartiet, två mandat
Folkpartiet, ett mandat
Miljöpartiet, ett mandat

Justerarens signatur

itJ tJo

170 553 kr
82 390 kr
60 349 kr
49 329 kr
38 309 kr
27288 kr
27288 kr

Utdragsbestyrkande

e~ c2_o;J-:-;.2~

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 199, Utbetalning av lokalt partistöd 2016
2. Partierna ska lämna in uppgifter till ekonomiavdelningen om mottagare av det
lokala partistödet.
3. Partierna påminns om att redovisningen av hur det lokala partistödet för 2015
använts i det lokala demokratiarbetet ska lämnas till kommunfullmäktige
senast 30 juni 2016.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 200 Nytt arvodesreglemente från och med
2016
Dnr KST 2015/311

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 uppdrog till bitr. kommunchef/I-ffi-chef
Anders Björck att, genom en omvärldsanalys, göra en översyn av arvodesreglementet
och ta fram förslag på förtydliganden i reglementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 beslutade att lämna framtaget förslag på
remiss till samtliga partier i kommunfullmäktige. Utifrån inkomna remissvar gjorde
arbetsutskottet 2015-10-13 ändringar som nu lagts in i förslaget till nytt reglemente.

Handlingar i ärendet
Förslag till nytt arvodesreglemente från och med 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 197.
Remissvar från Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet de gröna, Torsby
Nordvärmlands Socialdemokratiska Arbetarekommun och Moderaterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Framtaget förslag till nytt arvodesreglemente från och med 2016 översänds till
kommunfullmäktige för fortsatt hantering.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

o/ c2o;J --!ol~

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 201 Svar på motion om den anonyma maten
Dnr KST 2013/202

Sammanfattning av ärendet
Alf Larsson, Centerpartiet, har lämnat en motion om att sätta stopp för den anonyma
maten i kommunens offentliga kök där han föreslår att kommunen tar fram en
livsmedelspolicy som med Miljöstyrningsrådet som grund ställer högre krav på miljö
och djuromsorg i upphandlingen. Policyn ska också göra det möjligt att bryta ner
upphandlingen så att det underlättar för mindre företag att lägga anbud.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Kost- och städchef Ninni Boss, 0560-16119,
ninni.boss@torsby .se
Utredningsmetod: Beskrivande metod.
Svar på motionen
I Torsby kommun är det fler än kostenheten som gör inköp av livsmedel till sina
respektive verksamheter. Kostenheten ansvarar för tillagning av huvudmåltider till
förskolor, skolor, äldreomsorg och sjukhuset. Många enheter har eget ansvar för
frukost och mellanmål. Dessutom görs inköp till gruppboenden, cafeterior och
fritidsgårdar. Idag finns kostrutiner för barn- och utbildningsnämnden och
kostprogram för vård och omsorg. Dessa rutiner och program beskriver olika
ansvarsområden och ska följas av respektive enhet i samarbete med kostenheten.
I Vision och mål2020 har kost- och städavdelningen inskrivet att inköp av ekologiska
livsmedel ska utökas successivt. I nuvarande livsmedelsavtal är cirka 950 produkter
upphandlade, varav 125 är ekologiska. Miljöhänsyn samt social och etisk hänsyn ska så
långt som möjligt beaktas vid kommande livsmedelsupp handling.
Ett livsmedelspolitiskt program ska avse alla verksamheter.
För att ett gemensamt livsmedelspolitiskt program ska kunna gälla för hela
kommunen, krävs det att alla samarbetar med det programmet, vilket inte sker idag.

Handlingar i ärendet
Motion från Alf Larsson 2013-03-17. Bilaga l.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 219.

Justerarens signatur

~

Q&

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 201, Svar på motion om den anonyma maten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Motfön tlll kol)1mtH1fullmäl<tige i Torsby kommun
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sid 29

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 202 Svar på motion om livsmedelpolitiskt
program i Torsby kommun
Dnr KST 2015/185

Sammanfattning av ärendet
Alf Larsson, Centerpartiet, har lämnat en motion där han föreslår att det utarbetas ett
livsmedelspolitiskt program för Torsby kommun för alla verksamheter där mat
serveras. Programmet ska ligga till grund för kostenhetens och verksamheternas
tillagning och distribution. Närodlade råvaror, bröd m .m. och om möjligt ekologiska
varor ska eftersträvas.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Kost- och städchef Ninni Boss, 0560-16119,
ninni.boss@torsby .se
Utredningsmetod: Beskrivande metod.
Svar på motionen
I Torsby kommtm är det fler än kostenheten som gör inköp av livsmedel till sina
respektive verksamheter. Kostenheten ansvarar för tillagning av huvudmåltider till
förskolor, skolor, äldreomsorg och sjukhuset. Många enheter har eget ansvar för
frukost och mellanmål. Dessutom görs inköp till gruppboenden, cafeterior och
fritidsgårdar. Idag finns kostrutiner för barn- och utbildningsnämnden och
kostprogram för vård och omsorg. Dessa rutiner och program beskriver olika
ansvarsområden och ska följas av respektive enhet i samarbete med kostenheten.
I Vision och mål2020 har kost- och städavdelningen inskrivet att inköp av ekologiska
livsmedel ska utökas successivt. I nuvarande livsmedelsavtal är cirka 950 produkter
upphandlade, varav 125 är ekologiska. Miljöhänsyn samt social och etisk hänsyn ska så
långt som möjligt beaktas vid kommande livsmedelsupphandling.
Ett livsmedelspolitiskt program ska avse alla verksamheter.
För att ett gemensamt livsmedelspolitiskt program ska kunna gälla för hela
kommunen, krävs det att alla samarbetar med det programmet, vilket inte sker idag.

Handlingar i ärendet
Alf Larssons motion 2015-02-15. Bilaga l.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 220.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 202, Svar på motion om livsmedelpolitiskt program i Torsby
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

·rarsoy· kommun.
Kommrmstyrelsen·
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sid 31

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 203 Upphandlingspolicy för Torsby kommun
Dnr KST 2015/708

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog nuvru:ande upphandlingspolicy 2004-05-27.
Förslaget på revidering av upphandlingspolicyn har anpassats till förändringar i LOU
(lagen om offentlig upphandling), bl.a. höjd direktupphandlingsgräns. Det har även
skett en fokusering på kommunens totalekonomi och samordning av upphandlingar
för att tillvarata de ekonomiska fördelar som samordning kan ge. Vidare så har
begreppet hållbar utveckling getts en större helhetssyn.

Handlingar i ärendet
Förslag 2015-09-29 till reviderad upphandlingspolicy.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 199.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Den reviderade upphandlingspolicyn för Torsby kommun antas.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

~
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 204 Riktlinjer för Torsby kommuns
upphandlingsverksamhet
Dnr KST 2015/709

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog nuvarande riktlinjer för upphandling 2004-0S-10. På grund av
ändring av lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver nya riktlinjer tas fram.
Nya regler gällande direktupphandling trädde i kraft 2014-07-01. Förutom en höjd
direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation av upphandlingar vars värde
överstiger 100 000 kronor, ska en upphandlande myndighet eller enhet besluta om
riktlinjer för användning av direktupphandling. Syftet med kravet på riktlinjer är bl. a.
att se till att upphandlande myndigheter och enheter tillämpar strategiskt
förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid direktupphandling.
Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att myndigheten tillvaratar konkurrensen
vid direktupphandlingar.
De största förändringarna jämfört med tidigare riktlinjer är:
•

Höjning av övre gräns av direktupphandling från 222 SOO SEK (S basbelopp)
tillSOs 800 SEK (28% av EU:s bestämda tröskelvärde 1 806 427 SEK).

•

Verkställighet höjs från 22 2SO SEK (O,S basbelopp) tillSOs 800 SEK (28% av
EU:s tröskelvärde).

•

Utförligare regler för direktupphandling.

Inköpschef Mats Ågren har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott gjort
justeringar i de föreslagna riktlinjerna.

Handlingar i ärendet
Förslag 201S-09-29 på reviderade upphandlingsriktlinjer för Torsby kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 201S-10-13 § 200.

Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjerna för Torsby kommuns upphandlingsverksamhet antas.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 33

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 204, Riktlinjer för Torsby kommuns
upphandlingsverksamhet
Beslutet skickas till
Mats Ågren

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 205 Revidering av tidigare beslut om
bredbandsutbyggnaden
Dnr KST 2013/856

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-07 om stamfiberutbyggnad och ytterligare
utbyggnad utanför stamfiberbyggnation. Sedan dess har förhållanden gällande
finansiering förändrats och regler för finansiering ur EU:s Regionala utvecklingsfond
(ERUF) som medfinansierar stamfiberutbyggnaden har tillkommit. Med anledning av
detta behöver ett nytt beslut tas enligt nuvarande förutsättningar.

Handlingar i ärendet
Bredbandssamordnare Cecilia Sjödens förslag 2015-11-09.
Bakgrundsbeskrivning.
Protokoll från KS 2014-01-07 § 6.
Planerad byggnation av ortssammanbindande nät 2016- 2018.
Behovsanalys Värmland bredband, del l.
Karta behovsanalys Värmland del l.
Handlingsplan för RV bredbandsfinansiering.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens tidigare beslut revideras enligt bredbandssamordnare Cecilia
Sjödens förslag.

Beslutet skickas till
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 35

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 206 Revidering av bredbandsstrategi och
handlingsplan
Dnr KST 2012/332

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande bredbandssh·ategi för Torsby kommun och handlingsplan för
fiberutbyggnad i Torsby kommun utarbetades och beslutades av kommunfullmäktige
2012-06-25.
Regler för finansiering av stamfibernät och regler för fiberföreningars utbyggnad av
accessnät har förändrats över tid liksom de förutsättningar som gällde 2012. Med
anledning av detta bör både bredbandsstrategin och handlingsplanen ses över och
revideras efter aktuella regelverk och förutsättningar.

Handlingar i ärendet
Bredbandssamordnare Cecilia Sjödens ~änsteskrivelse 2015-11-09.
Bredbandsstrategi för Torsby kommun.
Handlingsplan för fiberutbyggnad i Torsby kommun.

Kommunstyrelsens beslut
Cecilia Sjöden får i uppdrag att se över bredbandsstrategi och handlingsplan för
fiberutbyggnad i Torsby kommun och presentera förslag på omarbetning.

Beslutet skickas till
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

er~/r-;;L~

Torsby kommun

sid 36

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 207 Förtroendevaldas arvoden 2016
Dnr KST 2015/778

Sammanfattning av ärendet
Det är föreslaget att korrununalrådets arvode höjs från 2016-01-01 till 50 100 kr/månad
enligt av korrununfullmäktige beslutad princip.
Förtroendevaldas arvoden föreslås som följd av detta att höjas enligt nedanstående
förslag:
Uppdrag

Arvode/mån. 2016

Arvode/mån. 2015

Korrununstyrelsens ordf
Korrununstyrelsens v. ordf
Socialnämndens ordf
Socialnämndens v. ordf
Socialnämndens au ordf
Barn- och utbildningsnämndens ordf
Barn- och utbildningsnämndens v. ordf
Barn- och utbildningsnämndens au ordf
Miljö-, bygg- o räddningsnämndens ordf
Miljö-, bygg- o räddningsnämndens v ordf
Korrununfullmäktiges ordf
Överförmyndarnämndens ordf
Torsby Bostäders AB ordf
Fritid i Nordvärmlands ordf
Torsby Flygplats AB ordf
Revisor i korrununen
Valnämndens ordf
Valnämndens ordf vid valår

50100
10 020
7 520
4 010
4 010
6 510
3 000
3 000
s 010
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
l 500
5 000
10 000

48100
9 600 (20 %)
7 200 (15 %)
3 850 (8 %)
3 850 (8 %)
6 250 (13 %)
2 900 (6 %)
2 900 (6 %)
4 800 (10 %)
2400(5%)
2 400 (5 %)
2 400 (5 %)
2400(5%)
2 400 (5 %)
2400(5%)
l 450 (3 %)
5 000 (årsarvode)
10 000 (årsarvode)

(20 %)
(15 %)
(8 %)
(8 %)
(13 %)
(6 %)
(6 %)
(10 %)
(5 %)
(5 %)
(5 %)
(5 %)
(5 %)
(5 %)
(3 %)
(årsarvode)
(årsarvode)

Utöver månadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode.
Korrununstyrelsens ordförande har utöver kommunalrådslönen rätt till ersättning från
korrununalbolag i de fall denne innehar ordförandeposten i bolaget.

Justerarens signatur

tt 9&

Utdragsbestyrkande

~o20/J--~v

Torsby kommun

sid 37

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 207, Förtroendevaldas arvoden 2016
Om socialnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/hon
årsarvode även för detta uppdrag. Är barn- och utbildningsnämndens ordförande
också ordförande i arbetsutskottet får han/hon även arvode för detta uppdrag.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar m.m. ersätts enligt samma regler
som gäller för ledamot.
Timarvode för inställelsetimmer är 170 kr och 112 kr för påföljande timmar.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 231.

Jäv
På grund av jäv deltog inte Ann-Katrin Järåsen (S) i beslut nr l.

Yrkande
Arbetsutskottets förslag:
•

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om en
höjning av kommunalrådets arvode från och med 2016-01-01 enligt presenterat
förslag som följer den princip som kommunfullmäktige beslutat.

•

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om en
höjning av övriga förtroendevaldas arvoden från och med 2016-01-01 enligt
presenterat förslag som följer den princip som kommunfullmäktige beslutat.

Gustav Olsson (M) och Mikael Persson (M) föreslår en oförändrad arvodesnivå med
anledning av kommunens ekonomiska läge.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 38

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 207, Förtroendevaldas arvoden 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om en
höjning av kommunalrådets arvode från och med 2016-01-01 enligt presenterat
förslag som följer den princip som kommunfullmäktige beslutat.
2. Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om en
höjning av övriga förtroendevaldas arvoden från och med 2016-01-01 enligt
presenterat förslag som följer den princip som kommunfullmäktige beslutat.
Alf Larsson (C), Anna Melin Nyström (C) och Marianne Ohlsson (S) deltar ej i beslut
nr2.

Reservation
Gustav Olsson (M) och Mikael Persson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 39

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 208 Samrådsyttrande, detaljplan för Torsby
4:44 m.fl. (Hammaren)
Dnr KST 2015/806

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har fått förslag på detaljplan för Torsby 4:44 m.fl. på remiss från
miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Remissen har hanterats genom att berörda avdelningar inom kommunstyrelsen fått
möjlighet att inkomma med yttrande. Med utgångspunkt från de inkomna yttrandena
så föreslås kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget till detaljplan för de
rubricerade områdena.

Handlingar i ärendet
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björcks tjänsteskrivelse 2015-11-17.
Inbjudan till samråd från miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-11-05.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till detaljplan för Torsby 4:44 m.fl.
(Hammaren).

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vy o2tJIJ--Iol.~

Torsby kommun

sid 40

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 209 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under perioden
2015-10-27--2015-11-23.

Handlingar i ärendet
Sammanställning, inkomna meddelanden.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 41

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 21 O Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KST 2015/12

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän
enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas
till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att
återkalla lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Sammanställning 2015-11-23, redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 42

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 211 Övergripande kommunikationsstrategi
Dnr KST 2015/800

Sammanfattning av ärendet
Korrununfullmäktiges presidium har lämnat förslag om en övergripande
korrununikationsstrategi för Torsby korrunun som lyder:
Torsby korrunun har flera olika korrununikationskanaler som man använder sig av i
sin korrununikation och informationsspridning för att ge kunskap om korrunrmens
~änster, service och myndighetsansvar. Korrunrmen ska också ge kunskaper om
invånarnas rättigheter och skyldigheter som medborgare och användare av
korrununens ~änster.
Genom medborgardialog vill korruntmens politiker uppmuntra invånarna att delta i
den demokratiska processen och ge dem kunskap om deras rättigheter och
skyldigheter. Detta skapar goda relationer mellan invånare, förtroendevalda,
medarbetare, företagare och andra intressenter genom korrununikation.
I detta ser korrununfullmäktiges presidium ett behov av en översyn av vår
korrununikationsstrategi för Torsby korrunun. En plattform för vår information internt
som externt. Sh"ategin ska ge vägledning i hur korrununen blir en tydlig och enhetlig
avsändare.
Syftet med strategin är att skapa effektivitet i och helhetssyn på korrununens
korrununikationsinsatser. Den ska bidra till att uppfylla de övergripande målen för den
korrununala verksamheten.
Goda relationer med medarbetare, allmänhet, näringsliv och massmedia är viktigt för
Torsby korrunun. Därför behöver vi vara öppna, tillmötesgående, aktiva och snabba i
våra kontakter oavsett om det gäller positiva eller negativa nyheter.
Därför föreslår vi att korrununstyrelsen gör en översyn av sin korrununikationsstrategi.
Strategin ska också omfatta de olika beslutsprocesserna som sker inom nämnders och
styrelsers förvaltningar och hur de korrununiceras med allmänheten.

Handlingar i ärendet
Korrununstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 230.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 43

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 211, Övergripande kommunikationsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
En översyn av kommunstyrelsens kommunikationsstrategi ska genomföras. Strategin
ska också omfatta de olika beslutsprocesserna som sker inom nämnders och styrelsers
förvaltningar och hur de kommuniceras med allmänheten.

Beslutet skickas till
Thomas Sljerndorff, kommunchef

Justerarens signatur

rit

q~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 44

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 212 Öppettider på klämdagar och
lätthelgaftnar 2016
Sammanfattning av ärendet
Följande dagar är klämdagar/lätthelgaftnar under 2016:
5 januari

Lätthelgafton, dag före Trettondag Jul

24mars

Lätthelgafton, skärtorsdagen

4maj

Lätthelgafton, dag före Kristi himmelfärd

6maj

Klämdag, dag efter Kristi himmelfärd

23 juni

Lätthelgafton, dag före midsommarafton

4november

Lätthelgafton, dag före Alla helgons dag

23 december

Lätthelgafton, dag för julafton

30 december

Lätthelgafton, dag före nyårsafton

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 233.

Kommunstyrelsens beslut
Klämdagar/lätthelgaftnar 2016 enligt ovan håller kommunkontoret, kommunens del av
samverkanskontoret i Sysslebäck, socialkontoret Björkarna, barn- och
utbildningsnämndens kansli, rektorsexpeditionerna på de olika skoloma i kommunen,
räddningsljänstens expedition samt biblioteken öppet kl. 8-12.
Torsby bibliotek har dock öppet till kl. 16lätthelgaftnar som infaller under skoltid.
Samtliga avdelningar ska ha minimibemanning.
Öppettiderna annonseras i Torsbybladet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 45

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11 -30

forts. ks § 212, Öppettider på klämdagar och lätthelgaftnar 2016
Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Kulturavdelningen
HR-avdelningen
Samtliga förvaltningar

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 46

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 213 Revidering av förbundsordningen för
Värmlands läns kalkningsförbund
Dnr KST 2015/341

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Bengt Epperlein vid Värmlands läns kalkningsförbund har översänt
förslag på revidering av förbundsordning för beslut i respektive medlemmars
fullmäktige.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 232.
Förslag på revidering av förbundsordning för Värmlands läns kalkningsförbund
2015-10-16.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige rekommenderas att anta revidering av förbundsordningen för
Värmlands läns kalkningsförbund.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Tors by kommun

sid 47

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 214 Firmatecknare för Stiftelsen Maria
Anderssons och Per Bengtssons fond
Dnr KST 2015/865

Sammanfattning av ärendet
Från och med den l januari 2010 ska samtliga stiftelser vara registrerade hos
länsstyrelsen i stiftelseregistret oavsett om stiftelsen är skyldig att upprätta
årsredovisning eller inte. Stiftelser vars tillgångar endast får användas till förmån för
bestämda fysiska personer ska dock inte vara registrerade.
Följande gäller enligt länsstyrelsen:
Samtliga stiftelser som har bildats före den l januari 2010 ska ha anmälts för
registrering senast den 31 december 2015.
Stiftelsen Maria Anderssons och Per Bengtssons fond ska registreras och firmatecknare
ska utses.
Förslag äJ.· att utsedda personer som är valda till styrelsen som ledamöter och ersättare
också väljs som firmatecknare för stiftelsen.

Handlingar i ärendet
Ekonom Kristel Pärlins tjänsteskrivelse 2015-11-25.

Kommunstyrelsens beslut
Följande firmatecknare utses:
stiftelsen Maria Anderssons och Per Bengtssons fond ska tecknas av två i förening av
Ledamot

Ersättare

Rektor vid Kvistbergsskolan

Rektors ersättare

Nils Erik Melin

Ingemar Dahlström

AlfLarsson

DagNyström

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 48

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 214, Firmatecknare för stiftelsen Maria Anderssons och Per
Bengtssons fond
Beslutet skickas till
De valda
Kristel Pärlin
Länsstyrelsen Värmland

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 49

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 215 Firmatecknare för stiftelser i
socialnämnden
Dnr KST 2015/867

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga stiftelser vara registrerade hos
länsstyrelsen i stiftelseregistret oavsett om stiftelsen är skyldig att upprätta
årsredovisning eller inte. Stiftelser vars tillgångar endast får användas till förmån för
bestämda fysiska personer ska dock inte vara registrerade.
Följande gäller enligt länsstyrelsen:
Samtliga stiftelser som har bildats före den 1 januari 2010 ska ha anmälts för
registrering senast den 31 december 2015.
Inom socialnämnden finns tre stiftelser som är berörda av detta. Dessa ska registreras
och firmatecknare ska utses. Nedanstående stiftelser ska registreras och firmatecknare
ska utses:
Sociala samstiftelsen för särskilda boenden
Sociala samstiftelsen för barn- och ungdom
Stiftelsen Wilhelm Olssons fond
I reglementet för socialnämnden § 18 står:
"Av tal, handling och skrivelser i nämndens namn ska undertecknas av ordföranden
eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer."
Socialnämnden beslutade 2015-11-17 § 118 att socialchefen utses att kontrasignera
avtal, andra handlingar och skrivelser. Bitr. socialchef utses som ersättare för
socialchef.
Förslag är att utsedda personer inom socialnämnden för signering av avtal, andra
handlingar och skrivelser också väljs som firmatecknare för ovan nämnda stiftelser.

Handlingar i ärendet
Ekonom Kristel Pärlins ~änsteskrivelse 2015-11-25.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 50

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 215, Firmatecknare för stiftelser i socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Följande firmatecknare för ovan nämnda stiftelser utses:
Socialnämndens ordförande eller, vid förfall för denne, vice ordförande och
kontrasigneras av socialchef.
Bitr. socialchef utses som ersättare för socialchef.

Beslutet skickas till
De valda
Kristel Pärlin
Länsstyrelsen Värmland

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 51

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 216 Firmatecknare för stiftelser i barn- och
utbildningsnämnden
Dnr KST 2015/866

Sammanfattning av ärendet
Från och med den l januari 2010 ska samtliga stiftelser vara registrerade hos
länsstyrelsen i stiftelseregistret oavsett om stiftelsen är skyldig att upprätta
årsredovisning eller inte. Stiftelser vars tillgångar endast får användas till förmån för
bestämda fysiska personer ska dock inte vara regish·erade.
Följande gäller enligt länsstyrelsen:
Samtliga stiftelser som har bildats före den l januari 2010 ska ha anmälts för
registrering senast den 31 december 2015.
Inom barn- och utbildningsnämnden finns två stiftelser som är berörda av detta. Dessa
ska registreras och firmatecknare ska utses. Nedanstående stiftelser ska registreras
samt att firmatecknare ska utses:
Samstiftelsen för kommunens grundskolor
Samstiftelsen för kommunens elever vid gymnasieskola
I reglementet för barn- och utbildningsnämnden§ 34 står:
"Av tal, handling och skrivelser som beslutas av nämndens namn skall undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av
anställd som nämnden bestämmer."
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007-08-30 §85om att skolchefen utses att
kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser. Bitr. skolchef utses som ersättare
för skolchef.
Förslag är att utsedda personer inom barn- och utbildningsnämnden för signering av
avtal, andra handlingar och skrivelser också väljs som firmatecknare för ovan nämnda
stiftelser. Bitr. skolchef bör dock bytas mot skolintendent

Handlingar i ärendet
Ekonom Kristel Pärlins tjänsteskrivelse 2015-11-25.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 52

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 216, Firmatecknare för stiftelser i barn- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Följande firmatecknare för ovan nämnda stiftelser utses:
Barn- och utbildningsnämndens ordföranden eller, vid förfall för denne, vice
ordförande och kontrasigneras av skolchef.
skolintendent utses som ersättare för skolchef.

Beslutet skickas till
Kristel Pärlin
Länsstyrelsen
De valda

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 53

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 217 Budget 2016 för bidrag till enskilda vägar
Dnr KST 2015/421

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har lämnat förslag till kommunfullmäktige på budget 2016 för
bidrag till enskilda vägar. Förslaget innehöll bland annat en sänkning från lO % till5 %
av årligt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag. Enligt förslaget ska införande av
5 % i bidrag prövas i ett år och därefter utvärderas. Om väghållningen inte kan klaras,
ska möjlighet finnas att ansöka till kommunstyrelsens arbetsutskott om ytterligare
bidrag upp till lO %.
Kommunfullmäktige 2015-06-23 återremitterade ärendet i sin helhet till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att det årliga bidraget till enskilda vägar
med statsbidrag utbetalas med lO%.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 201.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande budget 2016 för bidrag till enskilda vägar fastställs:
Årligt driftbidrag
Årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag
utbetalas med 10 %, vill<et beräknas belasta budgeten med
Årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag
(de så kallade 1:50 vägarna) utbetalas som föregående år med
sammanlagt
Extra bidrag om 5 000 kronor till Klarabro - Tutstadholmens
VFS slopas.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~ ;lt!/[--/~

l 300 000 kronor

40 000 kronor

Torsby kommun

sid 54

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

forts. ks § 217, Budget 2016 för bidrag till enskilda vägar
Iståndsättningsarbeten
För iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande
iståndsättningsarbeten samt nya ansökningar under 2015
och 2016, ska bidrag utbetalas 2016 med 10% till enskilda vägar
med statsbidrag och med 40 % i bidrag till enskilda vägar som
ej erhåller statsbidrag, vilket beräknas belasta budgeten med
55 000 kronor
Summa kommunala vägbidrag 2016

l 395 000 kronor

I ovanstående sammanställning ingår inte ersättning i samband med översvämningar
eller andra naturkatastrofer.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
tf; m
a7t-h_}e

Q)(.);?,ua/7)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 55

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 218 Svar på medborgarförslag om
ljuddämpare på gräsklippare och att lämna
utvalda gräsytor oklippta
Dnr KST 2015/517

Sammanfattning av ärendet
Lars Jacobsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunens gräsklippare ska
förses med ljuddämpare och att en del utvalda gräsytor på försök ska lämnas oklippta
så att insekter och fåglar, mångfalden, gynnas.
Svar på medborgarförslaget
Ljuddämparna på kommunens gräsklippare är godkända och dimensionerade för
maskinens motor. Ljudet på de större maskinernas klippaggregat är högre än
motorljudet, men kan inte dämpas.
Tekniska avdelningen kommer att lämna några ytor av de som nu klipps oklippta,
bland annat en yta på Herrgårdsområdet
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13 § 205.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget är besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Lars Jacobsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 56

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-11-30

§ 219 Svar på skrivelse om trafiksituationen
Torsby tätort
Dnr KST 2015/648

Sammanfattning av ärendet
SKPF avd. 65, genom dess ordförande Solveig Nilsson, har lämnat in en skrivelse om
trafiksituationen i Torsby tätort som beskrivs som alltmer besvärlig särskilt på
helgkvällar och nätter. Trafiksituationen medför stor otrygghet som tillsammans med
övriga störningar från trafiken gör att många äldre känner oro. SKPF menar att även
om det är polisen som är skyldig att ha tillsyn över trafiken, så är det kommunen som
utformar trafikmiljön, lokala bestämmelser och lokala trafikföreskrifter. SKPF föreslår
att problemen diskuteras i kommunstyrelsen och fullmäktige och att kommunen tar
fram ideer om åtgärder för att förbättra situationen, inte minst för de äldre som ofta rör
sig sakta i en alltmer hetsig trafikmiljö.
GVA-chef Mikael Löfvenholm sammanfattar sitt svar till SKPF med att Torsby
kommun har ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete och att kommunen arbetar med
ordningsfrågor genom kompletteringar av ordningsföreskrifterna. Det är dock ett
grannlaga arbete att genomföra hastighetssänkande åtgärder och stifta ordningsregler
utan att inskränka den enskildes frihet och försämra komforten mer än nödvändigt.
Kommunstyrelsen menar att miljön i centrala Torsby under helgkvällar och nätter är
en fråga för Lokala samverkansgruppen där representanter från kommunen och
polisen ingår.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 227.
Mikael Löfvenholms svar till SKPF avd. 65. Bilaga l.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Kommunstyrelsen antar Mikael Löfvenholms svar till SKPF avd. 65 som sitt.

2. Torsby kommun tackar SKPF för synpunkterna, som kommunen kommer att
använda i det fortsatta trafiksäkerhets- och miljöarbetet

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 219, Svar på skrivelse om trafiksituationen i Torsby tätort
3.

Kommunstyrelsen lämnar frågan om miljön i centrala Torsby under
helgkvällar och nätter vidare till Lokala samverkansgruppen för hantering.

Beslutet skickas till
SKPF avd. 65
Lokala samverkansgruppen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2015-11-04

Ksau

Svar på skrivelse från SKPF avd. 65 beträffande trafikproblem i Torsby
tätort.

Bakgrund
SKPF avd. 65 har inkommit med skrivelse, där man beskriver att trafiksituationen i
Torsby tätort blir allt mer besvärlig. SKPF menar att trafikanterna kör för fort, särskilt
kvällar och helger, "inte ens skyltning om 30 km/tim vid skolor och daghem",
respekteras.
Trafiksituationen medför stor otrygghet som tillsammans med övriga störningar från
trafiken, gör att många äldre känner oro.
Man anser från SKPF att, även om det är polisen som är skyldig att ha tillsyn över
trafiken, så är det kommunen som utformar trafikmiljön, lokala bestämmelser och
lokala trafikföreskrifter och man föreslår att problemen diskuteras i kommunstyrelsen
och fullmäktige och att kommunen tar fram ideer om åtgärder. Kanske en policy.

Tekniska avdelningens redogörelse
Kommunen har ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete, vilket bland annat innebär att
tekniska avdelningen genom kontakt med allmänheten samt trafikräkning och
hastighetsmätningar lokaliserar och genom hastighetssänkande åtgärder minimerar
risker i trafiken. När det gäller de lokala ordningsföreskrifterna, ser kommunen över
dessa på liknande sätt.
Kommunfullmäktige beslutade som exempel, enligt protokoll dat. 2014-12-15 att
komplettera den lokala ordningsstadgan§ 7 så att "utsändning från fordon av tal och
hög musik, med så hög volym att den uppenbart stör den allmänna ordningen och
trafikanter, som vistas på allmän plats, inte får ske inom det område som omslutes av
Röjdälven/Ragvaldsgatan-Bangårdsgatan-Hantverkaregatan-Kyrkogatan i
Gräsmarksvägen oavsett tidpunkt på dygnet".
Länsstyrelsen upphävde 2015-01-15 den kompletterande skrivningen med hänvisning
till Ordningslagen (1993:1617) och att Länsstyrelsen skall upphäva föreskrift som
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strider mot denna lag. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Man menar från Länsstyrelsen att kommunens föreskrift är oklart formulerad och att
det inte går att övervaka efterlevnaden av föreskriften.
Torsby kommun har överklagat Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Sammanfattning
Torsby kommun har ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete samt att kommunen arbetar
med ordningsfrågor genom kompletteringar av ordningsföreskrifterna. Det är dock ett
grannlaga arbete att genomföra hastighetssänkande åtgärder och stifta ordningsregler
utan att inskränka den enskildes frihet och försämra komforten mer än nödvändigt.

Tekniska avdelningens förslag till svar på skrivelse från SKPF avd. 65
Torsby kommun tackar för informationen som komrriunen kommer att använda i sitt
fortsatta trafiksäkerhets- och miljöarbete.
Torsby kommun tekniska avdelningen
Mikael Löfvenholm
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§ 220 Information om projekt Lokal
destinationsutveckling
Dnr KST 2015/609

Sammanfattning av ärendet
Hushållningssällskapet i Värmland och Visit Värmland har lämnat in en ansökan till
Tillväxtverket för ett samarbetsprojekt med namnet Lokal destinationsutveckling och
med Hushållningssällskapet som projektägare.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-07 § 153 att medverka i projektet och bidra med
15 000 kr per år 2016 och 2017. Ytterligare 13 av länets kommuner, Länsstyrelsen
Värmland och Värmlands Museum har varit beredda att medverka finansiellt i
projektet.
Region Värmlands styrelse har därefter beslutat att stötta projektet ekonomiskt under
förutsättning att projektägarskapet flyttas från Hushållningssällskapet till Visit
Värmland. Visit Värmland bedömer dock att man i nuläget inte har resurser att driva
projektet. Med anledning av detta har ansökan hos Tillväxtverket dragits tillbaka.
Kommunchef Thomas S*rndorff lämnar ytterligare information i ärendet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 § 203.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

2.

Kommunchef Thomas S*rndorff återkommer till kommunstyrelsen med mera
information.

Beslutet skickas till
Thomas S~erndorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 221 Avslutning
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ann-Katrin Järåsen avslutar kommunstyrelsens sista sammanträde för året
med att önska alla en god jul och ett gott nytt år.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

