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§ 117 Information om kostverksamheten i
Stöllet
Dnr KST 2012/649

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas Stjerndorff informerade på arbetsutskottet 2012-11 -21 om ett
möte som han och kostchef Ninni Boss haft med rektorn på Klarälvdalens
folkhögskolan om möjligheten till samordning av kostverksamheten iStöIlet.
Anledningen till mötet var att få till stånd en diskussion kring kostverksamheten i
Stöllet eftersom förändringar skett/sker inom kOlmnunen. En avdelning har stängts på
Klarastrand och ytterligare en kommer att stängas. Högstadiet i Stöllet flyttade till
Torsby i höstas..
På dagens sammanträde redogör Stjerndorff för samordningen av kostverksamheten.

Handlingar i ärendet
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21 § 116

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Stjerndorff får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett samarbete mellan
Klarälvdalens folkhögskola och kOlmnunen när det gäller kostverksamheten i Stöllet

Beslutet skickas till
Thomas Stjerndorff

Justerarens signatur

Utdrags bestyrkande

Torsby kommun
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§ 118 Toaletter i Värnäs
Dnr KST 2011/352

Sammanfattning av ärendet
Enligt flera tidigare protokoll har det utretts vad som behövs vid upprättande aven
omstigningsterminal i Värnä's.
Ett återkommande önskemål har varit bland annat en toalett. Förhandlingar har pågått
och slutförts.
Driften kommer att skötas av bensinstationen, kostnaderna bärs av Torsby kommun,
tekniska avdelningen.
Investeringskostnader uppgår till 600 000 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2012-11-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Toalett byggs enligt plan och 600 000 kr finansieras från eget kapital.
2. Driftkostnaderna bärs av tekniska avdelningen.
3. KOlmnunchef Thomas S*rndorff får i uppdrag att ta fram ett driftavtal.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Thomas S*rndorff
Angela Birnstein

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

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Emigration och Historia i Öshnark ansöker om verksamhetsbidrag för år
2013 i samma nivå som tidigare år, 110000 sek. Bidraget skall betalas till föreningen
och avser i första hand finansieringen av löner.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Bimstein, 2012-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 arbetsmarknadsenheten i Torsby
Korrunun.

3.

Ärendet delegeras till ekonomichefen.

4.

Finansiering sker från kOlmnunchefens ansvar 0211, konto medlemsavgifter.

Beslutet skickas till
Angela Bimstein
Föreningen Emigration och Historia i Öshnark

Justerarens signatur

~cW1~

Utdragsbestyrkande

9q
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§ 120 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 företagsamhet 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 konunun har varit medfinansiär i med 70 000 sek (28 000 kr år 2011, 28 000 kr år
2012 och 14000 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 konunun), vilket för
Torsby kOllli1LUn betyder det i första hand för 2013: 33400 sek (avdrag för beviljade
medel inom EU-projektet) samt med fördel även för 2014 och 201549200 kr per år.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1.

2.

Torsby konunun 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.
Finansieringen sker från kOlrununchefens ansvar 0211, konto medlemsavgifter.

Beslutet skickas till
Ung Företagsamhet Värmland
Angela Birnstein

Utd ragsbestyrkande
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§ 121 Ansökan om stöd - Internationell
Filmfestival om klimatet 2013 "The Green
Planet"
Dnr KST 2012/637

Sammanfattning av ärendet
Global kunskap har sedan flera år stått som arrangör av festivalen "The Green Planet"
i Torsby. De har årligen fått ett bidrag för arrangemanget av bland annat Torsby
kommun. För 2013 söker Global kunskap ett bidrag om 150 000 kr.

Handlingar i ärendet
Global kunskap: Ansökan om stöd - Internationell Filmfestival om klimatet 2013 "The
Green Planet", 2012-11-13
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2012-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1.

Torsby kommun beviljar ett bidrag till arrangemanget med 60 000 kr.

2.

Uppdrag ges åt kommunchefen att förhandla om interna lokalhyror och inköp
av biljetter.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein
Thomas S*rndorff
Global kunskap

Justerarens signatur

~cJl

Utdragsbestyrkande
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§ 122 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 73350 000 sek.
Dessutom har Torsby Bostäder AB i en särskild skrivelse redogjort för sin finansiella
ställning inför 2013 och bett att reducera den kommunala borgen inför kommande 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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen har under 2013 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
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.
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forts ksau 2012-12-11 § 122 Ramar för nyupplåning och omsättning av
lån samt borgen under 2013
3.

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 123 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
kommunen som sägs upp. Omställningsfonden handlägger och bistår kommunen i
denna process dock ansvarar komlntmen för att besluta om att betala ekonomiska
förmåner till den enskilde. I och att med att denna delegation saknas i den nu gällande
delegationsordrungen föreslås att följande komplettering görs:
HR-chefen ges i delegation att besluta om förmåner till den enskilde i enlighet med
Omställningsav talet KOM-KL. Som ersättare till HR-chefen utses kommunchefen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr kommunchef Anders Björck, 2012-12-04

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
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.

Beslutet skickas till
KOlmnunstyreisen

Justerarens signatur

Utdrags best yrkande
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§ 124 Kommunalrådets arvode 2013
Dnr KST 2012/689

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2002-09-26 § 72 att principen för nivån på
kommunalrådets heltidsarvode från och med 2004 ska motsvara ett genomsnitt av
chefsgruppens löneutveckling inklusive kommunchefens 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 .
Kommunalrådets arvode från 2013-01-01 föreslås uppgå till4S.175 kr /mån.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av personalchef Lena Bull, 2012-12-05

Jäv
Håkan Laack (5) deltar inte i handläggningen av ärendet.
Anna-Lena Carlsson (M) är ordförande för denna paragraf. Rune Mattsson (5) utses
som justerare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunalrådets arvode från 2013-01-01 uppgår till 45 175 kr/mån

Beslutet skickas till
Lena Bull
Håkan Laack
Lar-Erik Mattsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 125 Arvode för förtroendevalda 2013
Dnr KST 2012/690

Sammanfattning av ärendet
Det är föreslaget att kommunalrådets arvode höjs från 2013-01-01 till 45 7015 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 2013-01-01
Uppdrag

Arvode per månad

KOImnunstyrelsens ordf
Kommunstyrelsens v. ordf
Arbetsutskottets ordf Ks
Samhällsutskottets ordf Ks
Omsorgsnämndens ordf
Omsorgsnämndens vice ordf
Omsorgsnämndens arbetsutskotts ordf.
Barn- och utbildningsnämndens ordf.
Barn- och utbildningsnämndens v. ordf
Barn- och utbildningnämnden, ordf AU
Miljö-bygg och räddnings
nämndens ordförande
Miljö-bygg och räddnings
nämndens v. ordf
Kommunfullmäktiges ordf
Överförmyndarnämndens ordf.
Torsby Bostäders ordf
Fritid i Nordvärmlands ordf.
Torsby Flygplats AB ord
Revisorerna i kommunen

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Arvode per månad 2012

•
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forts ksau 2012-12-11 § 125 Arvode för förtroendevalda 2013
Valnämndens ordförande
Årsarvode

5000
10000 valår

5000
10000 valår

Kommunstyrelsens ordförande uppbär inga ytterligare arvoden utöver
kommunalrådslönen.
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 SaImna regler
som gäller för ledaInot.
Timarvodet för inställelsetimme 170 kr och 109 kr för påföljande tiImnar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av personalchef Lena Bull, 2012-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Förtroendevaldas arvoden höjs enligt ovanstående förslag från och med 2013-01-01.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Lena Bull
De kOlmnunala bolagen
Lars-Erik Mattsson
Samtliga nämnder

Justerarens signatu r

c-lcL1

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 126 Redogörelse tör preliminära riktlinjer tör
tjänstepension
Dnr KST 2012/696

Sammanfattning av ärendet
Personalchef Lena Bull informerar om preliminära riktlinjer för tjänstepension.
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har tagit upp
förhandlingar om ett nytt pensionsavtal. Avsikten är att träffa överenskommelse om
ett pensionsavtal som i sin helhet är avgiftsbestämt med samtliga motparter. SKL och
Pacta har sagt upp nu gällande pensionsavtal- KAP-KL - utifrån uppdraget att träffa
ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. KAP-KL upphör därför att gälla den 31 december
2012. I samband med uppsägningen har, i enlighet med parternas överenskomna
förhandlingsordning, förslag på nytt pensionsavtal överlämnats.
Når parterna en principöverenskommelse om helt avgiftsbestämt pensionsavtal
kommer KAP-KL att prolongeras. Förhandlingar om sådan principöverenskommelse
pågår.
Om en principöverenskommelse inte kan träffas saknas skäl för prolongation av KAP
KL, varför KAP-KL då kommer att upphöra att gälla den 31 december 2012.
För denna situation har SKL och Pacta tagit fram Preliminära riktlinjer om
tjänstepension. Dessa ensidiga riktlinjer ska tillämpas för de arbetstagare som anställs
eller får sin anställning omreglerad efter den 31 december 2012. För de arbetstagare
som är anställda eller anställs senast den 31 december 2012 fortsätter KAP-KL att gälla
i de individuella anställningsavtalen till dess att ett nytt helt avgiftsbestämt
pensionsavtal träffas som ersätter KAP-KL eller arbetstagaren tillträder en ny
anställning.
Riktlinjerna anger att tjänstepensionen i sin helhet ska vara avgiftsbestämd, med
avgiftsnivåer som är i paritet med övriga arbetsmarknaden.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts ksau 2012-12-11 § 126 Redogörelse för preliminära riktlinjer för
tjänstepension
Handlingar i ärendet
Sveriges korrununer och landsting, cirkulär 12:69: Redogörelse för preliminära
riktlinjer för ~änstepension

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. KOlmnunstyrelsen antar Riktlinjer för

~änstepension

att träda i kraft den 1 januari

2013.

2. Riktlinjerna träder i kraft i händelse av att KAP-KL inte prolongeras och därmed
upphör att gälla.

Beslutet skickas till
KOlmnunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 127 Lätthelgdagar och klämdagar 2013
Dnr KST 2012/658

Sammanfattning av ärendet
Lätthelgdag är dag före "en afton" . Klärndag är en arbetsdag mellan "röd" dag och en
ledig dag ex. lördag.
KOlmnunkansliet redovisar vilka dagar som är lätthelgdagar och klämdagar 2013:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trettondagsafton 4 januari
Skärtorsdag 28 mars
Valborgsmässoafton tisdag 30 april
8 maj, dag före Kristi himmelsfärds dag
10 maj
5 juni, dag före Nationaldagen
7 juni
20 juni, dag före midsOlmnarafton
1 november, dag före alla helgons dag
23 december, dag före julafton
27 december
30 december, dag före nyårsafton

Kommunkontoret, samverkanskontoret i Sysslebäck och övriga administrativa
avdelningar
Klärndagar/lätthelgaftnar har kommunkontoret, samverkanskontoret i Sysslebäck och
övriga administrativa avdelningar öppet mellan kl 8-12.
Personalen har full arbetsdag men kan beviljas ledighet om verksamheten medger.
Samtliga avdelningar skall ha mini bemanning.
Öppettiderna annonseras i Torsby Bladet och på kommunens hemsida.
Huvudbiblioteket och biblioteksfilialerna i Torsby kommun
Lätthelgdagar har biblioteket i Torsby öppet till kl 13.00 under icke skoltid och till kl
16.00 under skoltid, filialerna har stängt.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts ks 2012-12-11 § 127 Lätthelgdagar och klämdagar 2013
Dag före midsornmar-, jul- och nyårsafton har biblioteket öppet till kl 13.00, filialerna
har stängt.
Personalen har full arbetsdag men kan beviljas ledighet om verksamheten medger.
Bibliotekens sommartider börjar då skolan slutar för terminen och kommer att
annonseras i Torsby Bladet samt på kOlmnunens hemsida.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare Anna-Stina Eklund, 2012-12-04

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunkontoret, samverkanskontoret, övriga administrativa avdelningar och
biblioteken håller öpttet på klämdagar/lätthelgaftnar 2013 enligt ovanstående.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Annette Lauritzen Karlsson
Lilian Olovsson
Annelie Lindberg
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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kommunstyrelsens arbetsutskott
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2012-12-11

§ 128 Meddelanden
Dnr KST 2012/2

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meddelanden som konunit in till kommunstyrelsen under tiden
2012-10-18 - 2012-12-05

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2012-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 129 Rekrytering av skolchef
Dnr KST 2012/697

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande skolchef Fredric Norlin avslutar sin anställning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunchef Thomas S*rndorff får i uppdrag att starta en rekryteringsprocess aven
ny skolchef.

Beslutet skickas till
Thomas Stjerndorff

Torsby kommun

sid 20

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-12-11

§ 130 Testamente som tillfallit Klarälvdalens
folkhögskola
Dnr KST 2012/525

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas StjerndorH informerar om det testamente som tillfallit
Klarälvdalens folkhögskolas naturbrukslinje. Testamentet rör två stora skogsskiften.
Det finns flera juridiska och ekonomiska frågor att ta ställning till i detta ärende.
Folkhögskolan hör till Region Värmland som har inskrivet i sina stadgar att de inte får
äga fastigheter.
Kommunstyrelsen gav på kommunstyrelsen 2012-10-08 § 112 kOlmnunledningen i
uppdrag att tillsammans med Region Värmland utreda om det är möjligt att
genomföra mottagandet av skogsarvet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2012-10-08 § 112

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Thomas StjerndorH

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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