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§ 93 Utdebitering 2015
Dnr KST 2014/241

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunen fastställer oförändrad utdebitering för 2015 till 22:50 kr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94 Budget/plan 2015-2017
Dnr KST 2014/241

Sammanfattning
Budgetberedningen påböljades den 22 april 2014. Vid det sammanträdet har nämnder
och kommunstyrelsen berättat om sina verksamheter och presenterat sitt arbete med
kommande års budget. Då det sammantaget var flera osäkerheter beslutades det om
att mötet skulle återupptas den 19 augusti i samband med ordinarie arbetsutskotts
sammanträde.
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om förutsättningar inför budget/plan 2015
2017.

Förutsättningar för beräkning av budget 2015 och plan 2016-2017
•

Oförändrad skattesats 2015; 22:50

•

Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund
för beräkningen av budget/plan 2015-2017.

•

Befolkningen beräknas minska med 75 personer under 2015 och för 2016-2017
beräknas en minskning med 150 personer per år.

•

Det rekommenderas att använda SKL:s antaganden när det gäller pris- och
löneuppräkningar.

•

Internpriser får höjas med max 1,7 % (verkligt kostnadsökningsindex enligt SKL
justerat för befolkningsminskning)

•

Sociala avgifter för 2015 beräknas med 39 % (38,46 %) (39 % för 2014).

•

Internränta för 2015 föreslås vara 3,2 % (4,2 % för 2014). Justering i budget för
denna sänkning görs efter antagandet av ramar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

Beräkningar av ramar
Föreslagna ramar för budget/plan 2015-2017 är beräknad efter en fördelningsmodell
som bygger på pris- och löneuppräkning samt justering för prognostiserad
befolkningsförändring. Befolkningsförändringen är beräknad för BUN och SN med de
åldersgrupper som huvudsakligen är deras kunder. För övriga gäller ett genomsnitt
över alla åldrar.
Det föreslås att 2 % av intäkterna skall utgöra resultat per år för planperioden och att
överskjutande intäkter skall avsättas att delas ut under året och vid behov. Detta för att
säkerställa att eventuella verksamhetsförändringar (volym eller kvalitet) vid behov kan
finansieras utan att minska på avsatt resultat.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Ärende taxor återremitteras. Jämförelsesiffror för taxor mot föregående år ska tas
fram och beslut tas i samband med detaljbudgeten för 2015.

2.

Befolkningsutvecklingen beräknas bli -75 personer för 2015 och för 2016-2017 -150
personer per år.

3. Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund
för beräkningen av budget/plan 2015-2017
4.

I budget/plan 2015-2017 används SKL:s antaganden när det gäller pris- och
löneuppräkningar och justerat med befolkningsförändring.

5.

Sociala avgifter för 2015 skall beräknas enligt SKL:s prognos; 39 %

6.

Internränta för 2015 skall beräknas enligt SKL:s rekommendation; 3,2 %, vilket är
en sänkning med 1 %. Denna justering görs i samband med detaljbudgetarbetet.

7.

Internpriser får höjas maximalt 1,7 % som motsvaTar pris- och löneindex inklusive
justering för befolkningsminskning.

8. Investeringsutrymmet för 2015 beslutas vara värdet av avskrivningar plus resultat.
9. Kommunen koncentreraT sig på ett finansiellt mål som ligger till grund för hela
kommunens ekonomiska stabilitet och finansiella utveckling. Målet är att
nettokostnadsandelen inklusive finansnetto skall vara högst 98 % per år för
planperioden.
10. De nya ramarna för budget/plan 2015-2017 antas:

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö-, bygg och räddningsnämnd
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa driftnetto
Avskrivningar
Pensionsutbetalningar
Kapitalkostnader
Verksamhetsförändringar
VERKSAMHETSNETTO
Skatteintäkter
Generella stb och utjämning
Kommunal fastighetsavgift
LSS-utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
INTÄKTER
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

2015

2016

2017

-1 500
-135500
-234000
-287000
-19500
-50
-1500
-679050
-34000
-22000
61 000
-6650
-680700
472 800
199400
24600
10300
2000
-14500
694600
13900

-1 600
-140000
-235000
-292000
-20000
-50
-1500
-690150
-34000
-23000
61 000
-5350
-691 500
483400
200000
24600
10100
2000
-14500
705600
14100

-1 600
-143000
-239000
-297000
-21 000
-50
-2000
-703650
-34000
-24000
61 000
-2000
-702650
498 100
196800
24600
10000
2000
-14500
717000
14350

Beslutet expedieras till
Ekon omiavdelningen
Samtliga nämnder

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden tillkommer:
1. Tillstyrkande angående beslut om serviceutveckling på landsbygden.
2. Undersköterskeutbildning på Komvux.
3. Slyprojekt i KIm·älvdalen.
4. Renovering av ishockeyrink i Sysslebäck.
5. Landsbygdsutveckling -lanthandlarna.
6. Information om bredbandsutbyggnad.

Arbetsutskottets beslut
Redovisade ändringar godkänns.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Ansökan om bidrag Stål & Verkstad
Dnr KST 2014/392

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om ansökan om bidrag från Stål och
Verkstad, ett kluster inom Region Värmland. Bidragansökan har behandlats tidigare
och då sades de att ärendet skulle utredas ytterligare innan beslut tas.
Synpunkter framkom om att Stål och Verkstad för närvarande inte har någon större
koppling till Torsby kommun, varför förslag på avslag ges.

Handlingar i ärendet
Bidragsansökan från Stål och Verkstad
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-10 § 80

Arbetsutskottets beslut
Stål och Verkstads ansökan om bidrag avslås.

Beslutet skickas till
Stål och Verkstad
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Bidrag till hjärtstartare
Dnr KST 2014/328

Sammanfattning av ärendet
Angela Birnstein informerar om ansökan om bidrag till hjärtstartare som inkommit
från PRO Södra Finnskoga. Angela ger förslag på att knyta hjärtstartarna till
utvecklingsprojektet för lanthandlarna och att finansieringen då kan ske via projektet
för Service nära dig. Angela föreslår också att ärendet med hjärtstartarna praktiskt sett
bör hanteras av säkerhetssamordnare Susanne Thellberg. Susanne skulle då kunna
ansvara för att rätt utrustning köps in och att utbildningen av ansvariga för
hjärtstartarna kommer till stånd samt att fungerande praktiska rutiner utarbetas.

Handlingar i ärendet
Ansökan om bidrag till hjärtstartare
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 § 40

Arbetsutskottets beslut
1. Finansiering av hjärtstartare föreslås ske via projektet Service Nära Dig

2. Ärendet med hjärtstartarna ska från kommunens sida organisatoriskt drivas av
säkerhetssamordnare Susanne Thellberg.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Susanne Thellberg
Elisabet Olsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98 Månadsuppföljning - juli
Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om kommunstyrelsens månadsuppföljning
till och med juli.
Finnskogscentrum blev dyrare än beräknat, framförallt har fasadarbetet blivit dyrare.
Teknisk chef Jan Esping förklarar att kommunen haft svårt att påverka det, eftersom
projektet bedrivits gemensamt med Värmlands museum. Tekniska avdelningen har
beställt en särredovisning av projektets kostnader för att på så sätt kunna analysera
vilka kostnader som hör till museet och vilka kostnader som avser själva byggnaden.

Handlingar i ärendet
Månadsuppföljning till och med juli - kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
2. Tekniska avdelningen ombeds återkomma med en specificerad kostnadsanalys
rörande Finnskogscentrum till kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästa
sarnmanh·äde.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Uldragsbeslyrkande
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§ 99 Ansökan om fritidsbidrag
Dnr KST 2014/528

Sammanfattning av ärendet
Torsby båtklubb ansöker om ett föreningsbidrag för att täcka kostander för ny
anslutning och installation av färskvatten vid Fridhems småbåtshamn.
Kostanden för anslutning och installation av färskvatten beräknas till 40 000 kr exkl.
moms.
Under sammanträdet framkommer olika förslag. Ett förslag är att kommunen skulle
kunna stå för investeringskostanden medan båtklubben får stå för driftskostnaden. Det
andra förslaget är återremiss. En fysisk abonnent krävs och ärendet bör därför gå
tillbaka till tekniska avdelningen för vidare uh·edning.

Handlingar i ärendet
Ansökan om bidrag från Torsby Båtklubb

Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremisseras till tekniska avdelningen för vidare utredning i samråd med
Torsby Båtklubb.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
Torsby Båtklubb

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100 Inbjudan till seminarium tör
biblioteksplaner - ett verktyg tör utveckling
Dnr KST 2014/563

Sammanfattning av ärendet
Kulturchef Annika Wredenberg, som är ny på uppdraget presenterar sig för
arbetsu tskottet.
Det har kommit en inbjudan till ett seminarium om biblioteksplaner från Region
Värmland. Annika Wredenberg och Agneta Strandberg från kulturavdelningen
kommer att närvara. På sammanträdet ges förslag på att två politiker, en från vardera
blocket bör åka med som representant.

Handlingar i ärendet
Inbjudan till seminarium om biblioteksplaner från Region Värmland

Arbetsutskottets beslut
En politiker från vartdera blocket utses att åka på seminariet. Anmälan sker till
kommunsekreterare Johanna Lundkvist.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

~~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 101 Svar på medborgarförslag - Naturrum i
Torsby
Dnr KST 2013/57

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Sandberg har skickat in ett medborgarförslag om Naturrum i Torsby:
"För att möta den ökade efterfrågan på attraktiva naturupplevelser, höja
besöksnäringen, skapa fler arbetstillfällen och ge de personer som redan nu arbetar
med vandringar, fiske eller andra naturaktiviteter ett större kundunderlag föreslår jag
en etablering av ett naturrum i kommunen..."
I Sverige finns drygt 30 stycken naturrum. De flesta drivna av Naturvårdsverket.
Kosterhavet, Laponia och Höga kusten är några. Det finns även några kommunalt
drivna naturrum. I Värmland finns ett naturrum i Mariebergsskogen som drivs av
Karlstads kommun via ett kommunalt bolag.
Tanken är att man med regelbunden programverksamhet och utställning ska leda in
besökaren i naturen. Ett naturrum ligger därför oftast i eller nära ett naturreservat eller
skyddsområde. Ett rätt skött och underhållet naturum är en egen besöksanledning
men det medför också kostnader då inga avgifter får tas ut av besökare.
Kraven på naturum från Naturvårdsverket är.
100 kvadratmeter utställningsyta
75 % tjänst
150 öppetdagar
100 program/år
6 månaders öppet
20000 besök/år. Inget absolut krav men en riktlinje.
N aturvårdsverket kan ge 300 000 kr/år i driftsbidrag, men det kan förändras över tid
på grund av ökande konkurrens om bidagsmedlen, enligt Naturvårdsverkets
handläggare. Inga bidrag utgår till investeringar från Naturvårdsverket. Det finns inga
stora inkomstmöjligheter för ett naturrum eftersom inträdet är gratis. Inl<omster

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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kommer i så fall från verksamheter som souvenirshop, kafeförsäljning och guidningar.
Till kostnadsbilden hör eventuella investeringar som nybyggnation, utställning mm. I
Karlstad har naturrum ca 100 000 besökande inklusive kafebesökama. Man har för
närvarande kostnader på ca 2 miljoner och intäkter på 1 miljon.
Under sammanträdet diskuteras Torsby kommuns förutsättningar och man kommer
fram till att man i dagsläget inte har några ekonorniska resurser till inrättande av
naturrum.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag av Kerstin Sandberg
Svar på medborgarförslag av Ingemar N ordström 2014-07-09

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Torsby kommun har för närvarande inga ekonorniska resurser för att etablera
ett naturrum i kommunen.

2.

Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Ingemar N ordström
Korrununstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102 Information om flyktingmottagande och
mottagande av ensamkommande barn
Dnr KST 2013/573

Sammanfattning av ärendet
Biträdande socialchef Felicia Weinberg informerar om mottagande av
ensamkommande flyktingbarn i kommunen. Antalet platser har utökats från 14 till 16
från och med 2014-07-14. Felicia informerar också om att det finns ett behov av
ytterligare lokal. Lokalfrågan handläggs av socialförvaltningen i samråd med tekniska
avdelningens chef Jan Esping.
Inströmningen av asylsökande till Sverige är stor nu och svårigheten ligger i att
tillhandahålla platser i den utsträckning och med den hastighet som Migrationsverket
har behov av.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 103 Svar på motion angående crossbana för
de yngsta crossåkarna i Torsby kommun
Dnr KST 2014/510

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat en motion angående crossbana för de yngsta crossåkarna i
Torsby kommun:

"Torsby kommun har lanserat sig som en motorsportskommun. Kommunen saknar
och har alltid saknat en laglig motorcrossbana. En icke godkänd plats har utnyttjats av
de som brukar denna sport. (en för ändamålet icke godkänd grustäkt på området Väls
och som är privatägd)
Vänsterpartiet föreslår att:
Denna bana skall enbart vara till de yngre crossåkarna och förslagsvis KAN den läggas
i stenbrottet i Valbergsområdet. Att göra i ordning i stenbrottet skulle inte vara någon
stor kostnad, samt att de som skall använda banan har den på ett rimligt avstånd. Att
ha banan i detta område skulle inte medföra några som helst störningar i närområdet.
Detta ser vi som en ren utveckling av Valbergsområdet."
Bakgrund: Vänsterpartiet föreslår i rubricerad motion att Torsby kommun skall
anlägga en motorcrossbana avsedd för de yngre motorcrossåkarna och man pekar ut
kommunens bergtäkt i Valberget som lämplig plats för banan.
Svar: Mikael Löfvenholm har på uppdrag av tekniska avdelningen svarat på motionen.
Tekniska avdelningen ansvarar inte för utvecklingen av Torsby Sportcenter. Utredaren
kan se svårigheter i åtkomst av bergtäkten med hänsyn till hinderfrihet för flyget,
vilket bör utredas.
Under sammanträdet diskuteras hinderfriheten runt flygplatsen. Förslag ges på att låta
Flygplatsstyrelsen i samråd med TransportstyreIsen utreda huruvida bergtäkten är
lämplig för inrättande aven crossbana.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Handlingar i ärendet
Motion angående crossbana för de yngsta crossåkama i Torsby kommun
Svar på motion av Mikael Löfvenholm 2014-08-06

Arbetsutskottets beslut
Motionen skickas på remiss till Flygplatsstyrelsen för utredning av hur frågan med
hinderfrihets för flygverksamheten påverkar möjligheten till att inrätta en crossbana i
Valberget.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Flygplatsstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 104 Svar på motion om trafikmiljön vid
korsningen Tingshusgatan- Vitsandsvägen
Dnr KST 2014/421

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) har lämnat en motion om att säkra trafikmiljön:
"Korsningen vid TingshusgatanNitsandsvägen utgör idag en säkerhetsrisk eftersom
den är en av Torsby mest trafikerade med bilar, bussar och andra fordon.
Korsningens övergångställen är placerade på ställen som gör det svårt för t.ex. bilister
att i tid möta fotgängare som ska korsa vägen. Det ska även tilläggas att bara några
hundra meter från Vitsandsvägen finns Frykenskolan, vilket innebär att elever
dagligen rör sig via detta område. Vi bör naturligtvis se till att våra skolelever på ett så
säkert sätt som möjligt kan ta sig till och från skolan.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på:
Att Torsby Kommun ändrar trafikmiljön vid korsningen TingshusgatanNitsandsvägen
i syfte att förbättrasäkerheten för fotgängare och cyklister."
Mikael Löfvenholm har på uppdrag av tekniska avdelningen svarat på motionen.
Bakgrund: Gustav Olsson anser att korsningen TingshusgatanNitsandsvägen utgör en
säkerhetsrisk och han yrkar att Torsby kommun ändrar trafikmiljön i korsningen i
syfte att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister.
Svar: Tekniska avdelningen utreder trafikförhållanden i ett större sammanhängande
område mellan Södra Industrigatan - Bangårdsgatan - Tingshusgatan - Vitsandsvägen
- Läroverksgatan, där trafikmiljön i korsningen TingshusgatanNitsandsvägen ingår.
Området ingår i kommunens gång- och cykelvägsatsning.

Handlingar i ärendet
Motion av Gustav Olsson (M) om att säkra trafikmiljön vid korsningen
TingshusgatanNitsandsvägen
Svar på motion av Mikael Löfvenholm 2014-08-05
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Korsningen vid Tingshusgatan-Vitsandsvägen ingår i kommunens utredning
inför gång- och cykelvägsatsningar i tätorten och kommer därmed att vara
föremål för översyn i samband med detta.

2.

Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Kommunstyrelsen
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§ 105 Svar på medborgarförslag angående
parkering vid Altharvägen i Torsby
Dnr KST 2014/393

Sammanfattning av ärendet
Sune Larsson har lämnat ett medborgarförslag enligt följande:
"Föreslår att parkering förbjuds på bägge sidor Altharvagen, Korsningen Nya
Torgatan - Prostgårdsallekorset. Detta innan något förfärligt händer. Det parkeras hur
som helst. Och vi som bor i detta område har svårt att ta oss ut och in på våra hyrda
parkeringsplatser på ett h'afiksäkert sätt. Kommun och polis tycks inte bry sej, kanske
för de inte ser olägenheten som vi upplever. Har tidigare lämnat medborgarförslag om
parkering-Vaktbolag men Torsby Kommun hade inte rätten att anlita sådant,
egendomligt,? i Sunne Kommun är det fixat."
Svar: Torsby kommun har en lokal trafikföreskrift om stannade och parkering, på
Altharvägens norra sida mellan Skepparegatan och Nya Torggatan (se bilagor),
därutöver begränsas parkeringsmöjligheterna på Altharvägen av parkeringsförbud i
anslutning till infarter och gatukorsningar. Problemet som består av
att enskilda bilister nonchalerar parkeringsförbudet, är känt och kommunen kommer
att gå ut med ytterligare information.
Under sammanträdet diskuteras frågan om parkeringsvakt. Idag är det Polisens
uppgift att se till så att parkeringsreglerna efterföljs. Det är dock möjligt för kommunen
att upphandla ~änsten från ett vaktbolag, vilket är en fråga som ska utredas ytterligare.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag av Sune Larsson angående parkering vid Altharvägen
Svar på medborgarförslag av Mikael Löfvenholm 2014-08-05

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunen kommer att gå ut med ytterligare information om parkeringsförbud i
området och i samband med detta hänvisa till befintliga parkeringar.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
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Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Kommunstyrelsen
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§ 106 Svar på motion om att bilda bolag
(Torsby Energi AB) som långsiktigt arbetar
med energifrågor
Dnr KST 2012/386

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) har lämnat en motion som lyder:
"Undertecknad framlägger om att Torsby Kommun bildar själv eller tillsammans med
andra aktörer i Nordvärmland ett bolag som långsiktigt arbetar med energifrågor, dvs
utvecklar system och samarbete för att producera och leverera energi i olika former till
energiförbrukare på marknaden. Detta är en väsentlig infrastrukturfråga för Torsby
Kommuns framtid."
Denna motion inlämnades till fullmäktige 2012-06-25 men har ännu inte behandlats.
Anders Wiss (M) lämnade 2013-10-21 in en motion till fullmäktige som löd:
"Torsby kommun är en stor energiförbrukare. Säkerställa framtidens behov av energi
är angeläget för att kunna utföra kommunens kärnverksamhet enligt medborgarnas
önskemål. Energi köps från flera leverantörer med olika produktionsformer samt
leveranssätt. Det arbetas idag med vattenkraft, vindkraft, solenergi, eldning,
fjärrvärme, pellets m.m. Hur framtidens energi framställs och levereras vet vi litet om.
Undertecknad motionerar om att kommunfullmäktige beslutar att långsiktigt skaffa
sig rådighet över energi, produktion och leveransformer i hela kommunen. Det gäller
även att arbeta med energisparåtgärder på olika sätt. Detta arbete med Torsby Energi
kan ske i egen regi eller i samarbete med andra intressenter."

Handlingar i ärendet
Motion om Torsby Energi AB (ub)
Svar på motion av Mikael Westin 2014-06-18
Motion om Torsby Energi (KST 2013/636)
Kommunfullmäktige 2014-05-19 § 72
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Mikael Westin
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 107 Svar på revisionsrapport om effektiv
administration
Dnr KST 2014/462

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Revisorerna i Torsby kommun har uppdragit till Deloitte att granska om
kommunstyrelsen bedriver arbetet med att effektivisera den centrala administrationen
på ett ändamålsenligt sätt.
"För att besvara ovanstående övergripande revisionsfråga har en granskning av
bemanningsutveckling, kostnader för administrationen, (genomförd benchrnarking
jämförelser inom kommunen och mellan kommuner) samt egna vidtagna åtgärder i
effektiviseringssyfte granskats. Intervjuer har genomförts med berörd personal och
aktuell dokumentation har studerats.
Efter genomförd granskning anser vi att svaret på revisionsfrågan, om
kommunstyrelsen bedriver arbetet med att effektivisera den cenh'ala administrationen
inte är helt tillfredsställande. Det finns möjlighet till att ge tydligare styrsignaler genom
att uppsätta konkreta mål eller ge uppdrag och därmed uppnå en bättre styrning av
effektiviseringsarbetet."
Följande sammanfattande synpunkter och rekommendationer lämnas i rapporten:

* Se över administrationen i kommunens hela organisation. Detta i syfte att få en
genomlysning och därmed kunna utarbeta genomtänkta effektiviseringsåtgärder
* Överväg alternativet att centralisera hela kommunens adrninish'ation, även
nämndernas
* Höj kompetensnivån och lägg ansvaret för mer kvalificerade arbetsuppgifter på
kansliet. Därmed kan högre ~änstemän avlastas och större utrymme skapas för
strategiarbete som långsiktigt gynnar kommunen
* Upprätta en kommunövergripande strategi för rekrytering tillsammans med en
bemanningsplan
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Administrativ chef Anne-Marie Edberg har utarbetat ett förslag till svar enligt nedan:
"Punkt se över administrationen osv.: År 2010 genomfördes en organisationsöversyn
av förvaltningarna utifrån de förändringar som skedde då kommunen minskade på
antalet nämnder. Översynen medförde att vissa uppgifter samordnades och att
strukturen ändrades för vissa tjänster inom främst kansliavdelningen på
kommunstyrelsen. Efter det har mindre översyner skett när personal slutat eller gått i
pension.
Någon totalöversyn av all adminish'ation i kommunen finns inte planerad i dagsläget
men för närvarande pågår det en översyn av den politiska organisationen som kan
generera förändringar i tjänstemanna-organisationen. I och med detta avvaktar vi med
en översyn av all adminish'ation.
Punkt överväg alternativet att centralisera hela kommunens administration: Om en
översyn av administrationen i kommunen görs kommer även alternativet om
centralisering att beaktas.
Punkt höj kompetensnivån: Revisorerna uttalar sig om kompetensnivån efter att ha
pratat med en medarbetare och endast fått utbildningsnivå på övriga medarbetare.
Kompetens är inte enbart den fOlmella kompetensen utan består av ett antal
komponenter. Kompetens som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som kansliet
ansvarar för idag finns i organisationen. Om det finns önskemål att kansliet ska utföra
andra arbetsuppgifter så borde de tydligt framföras till avdelningen. När eventuella
förändringar görs ställs kompetenskrav upp mot de uppgifter som ska utföras.
För att få utrymme till mer kvalificerade uppgifter på kansliet behöver man se över
nuvarande arb etsfördelning som i en del fall kan utföras av annan del i organisationen.
Punkt upprätta en kommunövergripande strategi: Kommunen kommer att upprätta
en rekryteringspolicy. Ansvaret för bemanningsplaner har varje verksamhet då det
ligger inom respektive chefs budget- och verksamhetsansvar."

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport om effektiv administration
Svar på revisionsrapport av Ann-Margreth Edberg 2014-08-12
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ställer sig bakom de svar på revisionsrapporten som redovisats
ovan.

Beslutet skickas till
Ann-Margreth Edberg
Kommunstyrelsen
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§ 108 Översyn av den politiska organisationen
i Torsby kommun
Dnr KST 2014/214

Uppdraget
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars, § 28 gav kommunchef Thomas
Stjerndorff i uppdrag att sätta samman en tjänstemannagrupp som skall se över den
politiska organisationen. Kommunchefen utsåg bitr. kommunchef Anders Björck till att
utreda ärendet.

Sammanfattning
Utifrån analyser av både organisationsteorier samt fallstudier avseende förändring av
de kommunpolitiska organisationerna så föreslås en mindre förändring av den
befintliga strukturen. Med erfarenhet från andra kommuner skulle en större omdaning
av organisationen kräva en betydligt längre tid för främst dialog- och
förankrings arbetet. Hur lång en sådan process är varierar från kommun till kommun
men tar normalt 2-4 år för att man skall få en så bra fllnktionalitet som möjligt på den
nya organisationen då den träder i kraft. Uh'edningens förslag innebär att
nämndstrukturen lämnas oförändrad men däremot så innebär förslaget att antalet
ledamöter i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
ändras från 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare till 9 ordinarie ledamöter och 9
ersättare. Vad det gäller miljö-, bygg och räddningsnämnden så föreslås att antalet
ledamöter ändras från 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare till 7 ordinarie ledamöter
och 7 ersättare.

Mål med översynen
Kommunfullmäktiges ordförande har tillsammans med gruppledarna i fullmäktige
diskuterat förändringsmöjligheter i syfte att öka medborgardialogen samt anpassa den
politiska organisationen utifrån den befolkningsmässiga minskning som har skett.
Enligt de direktiv som lämnats till undertecknad skall det inte tillföras några
ytterligare ekonomiska resurser till det politiska arbetet utan det skall ske en
omfördelning inom befintlig budget.
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Juridiska förutsättningar
Det har skett en stor förändring avseende möjligheten och förutsättningarna att
organisera de kommunala verksamheterna utifrån kommunallagen sedan lagen trädde
ikraft 1991. Tidigare var den kommunalpolitiska organisationen med styrelser och
nämnder mer och tydligare reglerad. Det fanns krav om att vissa nämnder skulle
finnas . De förändringar i kommunallagen som skett medger en större frihet för
kommunerna att själv bestämma hur verksamheten skall organiseras och vilka
nämnder och styrelser som skall finnas. Kommunstyrelsen har dock fortsatt i enlighet
med 1991 års lagstiftning en särställning, då styrelsen skall vara beredande för
fullmäktige, samordna samt utöva uppsikt över övriga nämnder och eventuellt
gemensamma nämnders verksamhet.

Omvärlden
I och med att kommunallagen avseende hur en kommun skall vara organiserad har
blivit friare, har det skett en rad förändringar ute i kommunerna och då främst under
senare delen av 2000-talet. En stark trend som fanns under främst 1990-talet men som
fortsatt lever vidare i vissa kommuner är bestälIar - utförarorganisationen. Det innebär
att en eller flera nämnder är beställare av främst ~änster och andra nämnder/ företag är
utförare av dessa ~änster, det sker en konkurrensutsättning av de av kommunen
traditionellt producerade ~änsterna . Detta var en trend som uppstod i Storbritannien
genom New public management. Problematiken med denna modell initialt sett var att
beställarfunktionerna var otydliga då de utformade upphandlingsunderlagen.
Strukturen med att följa upp de upphandlade ~änsterna var även de bristfälliga varför
många kommuner upplevde denna modell som adminish"ativt tung och komplicerad.
Ett antal kommuner övergav modellen ganska snabbt då de ansåg att den var alltför
resurskrävande och svårhanterlig. I många kommuner upplevde brukarna/
~änstemottagarna att kvaliten på de levererade ~änsterna blev sämre. De kommuner
som fortfarande använder modellen har utvecklat den så att den har blivit betydligt
enklare att administrera. Man har samtidigt skärpt kraven i upphandlingsunderlagen i
syfte att säkra kvaliten på de ~änster som levereras.
Den trend som idag är den dominerande är att man tar bort traditionella nämnder som
barn- och utbildningsnämnd och socialnämnd och lägger dessa ansvarsområden i
utskott under kommunstyrelsen. Det är främst i mindre kommuner som vi ser denna
utveckling, skälet som man uppger till förändringen är att kommunen skall få en bättre
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och tydligare styrning. Ett annat skäl är att intressekonflikter som av tradition finns i
vissa kommuner mellan skolan och de sociala verksamheterna skall försvinna genom
denna omstrukturering. Det utryck som används för denna typ av interna stridigheter
är att det sker en sektorisering mellan nämnderna, man blir som nämnd en
"sektorsväktare". Genom att ta bort nämnderna har man som mål att försöka få till
stånd ett sektorsövergripande tänk som skall se till både delarna och helheten. Det är
även ganska vanligt då man genomför denna typ av organisatorisk förändring att man
inför fasta eller tillfälliga beredningar underställda kommunfullmäktige. Antalet
beredningar varierar mellan en och fyra men det finns naturligtvis de kommuner som
har fler beredningar även om det är relativt ovanligt. Syftet med beredningar varierar
från kommun till kommun, men vad som generellt uppges i kontakter med andra
kommuner är att beredningarna skall fokusera på framtids-, utvecklingsområde,
medborgardialog och/eller lokalt demokratiarbete. Är det tillfälliga beredningar så är
det oftast ett smalare område som man har fokus på, det kan som exempel vara någon
form av policyfråga för kommunen.
En annan tydlig trend vad det gäller förändringar av den politiska organisationen är
att antalet nämnder minskas genom sammanslagningar. Dvs att färre nämnder får ett
ansvar för fler verksamheter, som exempel kan nämnas att fritid -och kulturnämnder
slås samman med utbildningsnämnden eller att man skiljer ut verkställande
verksamheter och lägger dem under en nämnd och att de verksamheter som ansvarar
för myndighetsutövning läggs under en annan nämnd.
En tredje trend som kan ses främst i mindre kommuner är att antalet nämnder kvarstår
till antalet och verksamhetsansvar, dock så minskas antalet ledamöter i nämnderna.
En erfarenhet jag kan dra efter samtal med olika kommunföreträdare är att det tar
relativt lång tid innan förändringarna sätter sig och att det blir en tydlig bild över
ansvarsfördelning, roller, beslutsordningar med mera. Det finns de kommuner som
upplever att det har tagit upp till en hel mandatperiod innan den politiska
beslutsstrukturen blivit tydlig. De kommuner som har tagit bort nämnderna och lagt
verksamheterna i utskott under kommunstyrelsen vill betona vilden av att vara tydlig i
1'011- och ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det
finns även tendenser till att man flyttar över"sektorsväkteriet" från nämnden till
utskottet under kommunstyrelsen. Andra synpunkter som har framkommit är
diskussionen om en maktkoncentration till kommunstyrelsen då man tar bort nämnder
och lägger verksamheterna i utskott under Ks. Man anser att modellen förstärker Ks
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makt än mer och cederar Kf:s betydelse. De som förespråkar modellen anser att det blir
tydligare vilken roll Ks respektive Kf har. Inför organisationsförändringar i flera av
kommunerna som jag har varit i kontakt med har man lagt ned mycket tid på att
diskutera igenom hur ansvarsfördelningen skall se ut. Genom dessa diskussioner så
har många frågetecken och otydligheter som tidigare funnits lösts upp.
Kommunfullmäktige har tagit en tydligare roll och styr Kommunstyrelsen genom mål,
riktlinjer och budget.
Under sammanträdet diskuteras de tre olika alternativen. Det ges förslag på att
förslaget ska gå ut på remiss till de partier som finns representerade i
kommunfullmäktige. Det ges också förslag på att det då bör skickas m ed ett exempel
som påvisar hur mandatfördelningen skulle se ut utifrån förslag 1.

Dagens politiska organisation
Torsby kommuns politiska organisation från 1/4 2013

Torsby Utveckling AB
(IIUaammans med ndrfngellvot)

Kommun
styrelsen

( 0) I<ri slodnlngnil mndon arbotar ondas t n:lf olltraordm:l r h ä ndeIso fomrigaor .

C') Vplnll mnden nrbet"r normolt s ett enda st de år det nr allmOnna v al eller EU-vnl.
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Förslag på hur den politiska strukturen kan förändras i Torsby
kommun
Det finns tre förslag på hur d en politiska organisationen kan förändras.
Förslag 1

Kommun
fullmäktig e

Valbe redning

Kommun 
styrelsen

Torsby
Flygplats AB

9 ledamöter

Fritid i Nord
Värmland AB
(tillsammans med

naringslivel)

Social
nämnden
9 ledamö ter

Miljö- . bygg
och räddnings
nämnden

Överförmyndar
nämnden

7 ledamöter
(~)

KrisledningnärTV1den arbetar endast när extraordinär händelse föreligger .

( .... ) Valnämnden arbetar normalt sett endast de å r det ar allmänna val eller EU-val.
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Förslag 2

Torsby
Bostäder AB

Kommun

styrelsen

Torsby
Flygplats AB

9 ledamöter

Fritid i Nord
Värmland AB

Torsby Utveckling AB
(ölsammans med naringsiwl)

(bllsanvnans med

näringsiwl)

Överförmyndar
nämnden
(") Krisledningnämnden arbetar endast när extraordinär h ändelse f öreligger.
( O' ) Valnämnden arbetar normalt sett endast de å r det ar allmanna val eller EU-wl.

Förslag 3

Kommun
fullmäktige

Torsby
Bostäder AB

Kommun
styrelsen

Torsby
Flygplats AB

91edarmler

Fritid i Nord
Värmland AB

Torsby Utveckling AB
(u nsarrmans med

n aringsi~l)

Socia l och
omsorg

Utbildning
S ledamöter

S ledamöter

Miljö-, bygg- och
raddningsnämnd

Valnämnden (**)

7 ledamöte r

(')

i I

Överförmyndar
nämnden

I

rO) ValnälTVlden arbetar normalt selt endast de år del är allmänna val eller EU-val.
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Med utgångspunkt ifrån de ovanstående förslagen på ny politisk organisation så är
förslag 1 det som är tidsmässigt realistiskt om förändringarna skall träda ikraft efter
valet i september 2014, det vill säga i och med den nya mandatperioden. Altemativ 2
och 3 kräver en större hantering och genomgång avseende beslutsstruktur,
ansvarsfördelning och formalia så som arbetsordning och delegationer och så vidare. I
och med att förändringalna i de två sista förslagen är relativt stora så krävs en mer
omfattande förankringsprocess inom de politiska leden. Som tidigare nämnts så är
diskussionen om rollfördelningen mellan främst Ks och Kf ganska omfattande i modell
2 och 3.

Förslag på förändringar av den politiska organisationen
För att nå de politiska målen med denna utredning, dvs att öka medborgardialogen
utan att mer ekonomiska resurser tillförs samt anpassa den politiska organisationen
utifrån de befolkningsförändringar som har skett i kommunen så föreslås att
nämndstrukturen bibehålls men att antalet ledamöter i nämnderna förändras.
Förslaget innebär att antalet ledamöter i respektive kommunstyrelsen, socialnämnden
och bam- och utbildningsnämnden minskas från 11 ordinarie ledamöter och 11
ersättare till 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare i respektive styrelse/nämnd. Antalet
ledamöter i miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslås minska från 9 ordinarie
ledamöter och 9 ersättare till 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
De ekonomiska konsekvenserna av förändringama beräknas till ca 40 000 - 50 000
kronor per år exklusive ersättning för förlorad arbetsinkomst, vilket kan användas för
att öka medborgal·dialogen. Summan för förlorad arbetsinkomst är inte medräknad då
det varierar stort mellan individer och nämnder så det är svårt att få en rättvis bild
över kostnaden.

Uppgifter kopplade till en förändring av den politiska organisationen
Vad som tidigare nämnts b eroende på vilket förslag som kommunfullmäktige beslutar
om så kan förändringarna komma att påverka den politiska beslutsstrukturen. Det kan
innebära att de politiska beslutsorganens arbetsordningar, reglementen och
delegationer behöver ses över och justeras. Vad det gäller den verkställande
organisationen så behöver strukturen anpassas efter den eventuellt nya politiska
organisationen, även här kan delegationer, beslutsstruktur behöva ses över.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2014-04-07

Arbetsutskottets beslut
1. Förslaget går ut på remiss till de partier som idag finns representerade i
kommunfullmäktige.
2. Förslaget kompletteras med en beskrivning av möjlig mandatfördelning utifrån
förslag 1 med förra årets valresultat som bas.
3. Ärendet tas upp igen på kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-14.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Partier som är representerade i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidium
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 35

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 109 Yttrande i programsamråd angående
planprogram för Herrgårdsdammen
Dnr KST 2014/555

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott gav 2013-08-19 Miljö- bygg- och
räddningsnämnden i uppdrag att upprätta planprogram för Herrgårdsdammen.
Det område som avgränsats som "Herrgårdsdammen" ligger mitt i Torsby tätort i
direkt anslutning till centrum. Programområdets yta är drygt 16 hektar och inrymmer
Torsby herrgård och lämningar från Torsby bruk. Genom hela området rinner
Röjdälven av vilken Herrgårdsdammen är en del.
Programmets syfte är att är att ge underlag för fortsatt planläggning runt
HerrgårdsdaImnen. Programmet ska beskriva viljeinriktningar och ge riktlinjer för
kommande planering och är därför översiktlig till sin karaktär. Detaljplanering kan
sedan korruna att ske genom att en eller flera detaljplaner arbetas fram för området.
Målet är delvis att stärka ath'aktiviteten för de centrala delarna i Torsby och främja
områdets användning för rekreation och friluftsliv, samt att undersöka möjligheten för
bostäder i attraktiva och servicenära lägen.
Miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutade 2014-06-25 att godkänna
prograInförslaget för samråd samt att godkänna en behovsbedörnning angående
miljökonsekvensbeskrivning. Samrådsyth'andena kommer när yttrandetiden har gått
ut att sammanställas och redovisas i en samrådsredogörelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget ytterligare att anföra.

Handlingar i ärendet
Inbjudan till yttrande i programsamråd angående planprograIn för Herrgårdsdammen

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget ytterligare att anföra.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 36

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

Beslutet skickas till
Torbjörn Almroth
Jon Wiggh

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 37

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 110 Partnerskap E16 Gävle-Oslo 2014 samt
2015-2017
Dnr KST 2014/520

Sammanfattning av ärendet
Det har från Partnerskap E16 Gävle-Oslo inkommit en ansökan om medfinansiering av
fortsatt partnerskap.
I förslaget föreslås att Torsby kommun ska betala 80 000 kr för perioden 2015-2017.
(Klipp in eller gör tabell som finns i skrivelsen)
Under sammanträdet ifrågasätts förslaget på finansieringsbelopp då Torsby som är en
relativt liten kommun, ska betala mest av de berörda kommunerna. Förslag ges istället
på att medfinansieringen ska vara 40 000 kr/år för åren 2015-2017.

Handlingar i ärendet
Medfinansiering av fortsatt partnerskap E16 under perioden 2015-2017

Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun finansierar Partnerskap E16 Gävle-Oslo med 40 000 kr per år under
åren 2015-2017.
2. Finansiering sker via ansvar 0211, verksamhet medfinansiering projekt.

Beslutet skickas till
Partnerskap E16 Gävle-Oslo
Lilian Hellström

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 38

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 111 Övrig information och frågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
Det har framkommit önskemål om en lägesrapport avseende det nuvarande läget i
bredbandsutbyggnaden.
Cecilia Sjöden, IT-avdelningens huvudansvarige i frågan, berättar om
bredbandsutbyggnaden i Torsby kommun. Det dyker bl.a. upp en fråga om det är
möjligt att kommunen ska kunna fungera som en slags paraplyförening för alla
fiberföreningar i kommunen. Cecilia informerar om att IT-avdelningen avvaktar de
nya riktlinjerna ilandsbygdsprogrammen. Länsstyrelen kommer att hålla information
om dess under början av september månad.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 39

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 112 Skrivelse om störande bilkörning i
Torsby centrum
Dnr KST 2014/561

Sammanfattning av ärendet
Det har till Torsby kommun inkommit en skrivelse om störande bilkörning vid torget i
Torsby centrum. Vid sammanträdet diskuteras den kommunala ordningsstadgan och
att Polisen inte kan ingripa förrän efter kl. 23.00 och det framkommer synpunkter om
att den kommunala ordningsstadgan bör ses över och eventuellt revideras.

Arbetsutskottets beslut
Anders Björck får i uppdrag att se över den kommunala ordningsstadgan utifrån
innehållet i den inkomna skrivelsen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 40

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 113 Samarbete kring produktion av tv
program - "Green Planet Week"
Dnr KST 2014/564

Sammanfattning av ärendet
För sjätte året i rad planeras en vecka för ökat engagemang i klimatfrågorna, i år kallat
Green Planet Week. Ambitionen är att bredda programmet med att genomföra
konferenser, seminarier och filmvisning valje dag.
På sammanträdet diskuters huruvida detta kan vara en del av marknadsföringsplanen
och i så fall inrymmas i marknadsföringsbudgeten.

Arbetsutskottets beslut
Ansökan från arrangörerna för Green Planet Week överlämnas till kommunchef
Thomas S~erndorff föl' hantering enligt kommunens marknadsföringsplan.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 41

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 114 Förtydligande angående projektet Lokala
servicelösningar
Dnr KST 2014/406

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun driver tre projekt som handlar om serviceutveckling på
Landsbygden. "Service Nära Dig- i Torsby kommun" (SERVITO) som medfinansieras
av Tillväxtverket, "Testprojekt- Servicepunker", som finansieras av Torsby kommun
och investeringsprojektet "Lokala servicelösningar" som medfinansieras av
Länsstyrelsen (se Länsstyrelsens beslut bilaga 1).
För de två första besluten finns beslut om medfinansiering från Torsby kommun men
för det h"edje projektet finns enbart en muntlig överenskommelse. Projektet avslutas 31
december 2014 och vi behöver ett formellt beslut om medfinansiering för att kunna
upparbeta de sista kostnaderna och kunna hämta hem medfinansieringen från
Länsstyrelsen.
I projektet ingår bland annat toalett i Östmark och Ambjörby, kunddatorer till
servicepunkterna, åtelämningslådor för biblioteksböcker, soptunnor för folk på
resande for, turistinfOlmation i butik mm. (se projektansökan bilaga 2)

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Elisabet Olsson 2014-08-18

Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun medfinansierar projekt Lokala Servicelösningar med 100 000 kr.
2. Finansiering sker via ansvar 0211, EU-konto.

Beslutet skickas till
Elisabet Olsson
Thomas S*rndorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 42

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2014-08-19

§ 115 Undersköterskeutbildning på komvux
Dnr KST 2014/623

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas Stjerndorff informerar om behovet av att även Torsby kommun
anordnar utbildningsplatser vid undersköterskeutbildningen på Komvux vid
Stjerneskolan. Tanken är att det ska finnas 20 platser. Äldreomsorgschef Ulla-Lena
Larsson har påbötjat ett urval i den personalgrupp som redan tjänstgör i kommunen.
Kostnaden för 20 elever på två år beräknas till 1 000 000 kr och förslaget är att det
finansieras via arbetsmarknadsavdelningens medel.
Thomas Stjerndorff ansvarar för uppdraget och utskottet önskar återrapport om hur
ärendet fortlöper.

Arbetsutskottets beslut
1.

En undersköterskeutbildning startas på Stjerneskolans Komvux, med plats för
20 elever.

2.

Finansiering på 1000000 kr sker via arbetsmarknadsavdelningens budget.

Beslutet skickas till
Thomas Stjerndorff
Ekonomiavdelningen
Gösta Kihlgren

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 43

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 116 Bioenergi, beredskapsarbete och
landskapsvård
Dnr KST 2012/184

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas S~erndorff informerar om projekt: Bioenergi, beredskapsarbete
och landskapsvård. Projektet är en fortsättning på det framgångsrika projektet Fri Sikt
Klarälven. Projektet syftar till att ta tillvara bioenergi i Klarälvdalen och söka
avsättning främst vad gäller uppvärmning av diverse lokaliteter i området. Tanken är
även att få fram den ursprungliga landskapsbilden vid vissa centrala punkter och
komplettera detta med planer för landskapsvård. Projektet förutsätter ett nära
samarbete med markägare vid Klarälven. Projektet är ettårigt och löper under en
försöksperiod. Ett antal arbetstillfällen kommer att tillskapas för landskapsvården och
kostnaden är beräknad till 1 000 000 kr.
Thomas S*rndorff ansvarar för uppdraget och ombeds återrapportera om hur
projektet fortlöper.

Arbetsutskottets beslut
1. Projekt Bioenergi, beredskapsarbete och landskapsvård beviljas 1 000000 kr.
2. Finansiering sker via arbetsmarknadsavdelningens budget.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 44

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 117 Investering av ishockeyrink i Sysslebäck
Dnr KST 2014/624

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas S*rndorff informerar om att ishockeyrinken i Sysslebäck är i
behov aven uppfräschning. Kostnaden uppskattas till 500 000 kr med montering.
Under sammanträdet diskuteras ishockeyrinkens skick och det konstateras att den är i
stort behov aven renovering.

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsätta 500000 kr till renovering av
ishockeyrinken i Sysslebäck.
2. Finansiering gärs via investeringskontot.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Thomas S*rndorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 45

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 118 Landsbygdsutveckling
Dnr KST 2014/625

Sammanfattning av ärendet
Thomas S~erndorff informerar om planerna för landsbygdsutveckling i Torsby
konunun. Torsby kOnunlill har varit med i pilotprojektet Serviceprojektet, fokus har
varit på lanthandlarna. Lanthandlarna är bl.a. tänkt att vara knytpunkter i
utvecklingsarbetet. För att ytterligare stärka landsbygden vill Torsby konunun gå
vidare med utvecklingsarbetet. Tanken är att vid sidan av h'aditionellt
näringslivs arbete och arbete med besöksnäringen fokusera på landsbygdsnära frågor
och på så sätt tillskapa en helhet som inrynuner dessa tre områden som har en m ycket
stor betydelse för Torsby konununs utveckling. Konununens landsbygdsutvecklare
konuner att påbörja arbetet med en systematisk genomlysning av konununens olika
byar med omnejd för att kartlägga och planera olika åtgärder tillsanunans med
konununchefen. Dessa områden kommer att bilda grund för de medborgardialoger
som konununfullrnäktiges presidium kontinuerligt planerat att genomföra.

Arbetsutskottets beslut
l. 2 miljoner kronor avsätts tilllandsbygdsutveckling i kommunen.

2. Finansiering sker inom konununstyrelsens budget.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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sid 46

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 119 Hyra av lokal i Slättene 1: 109 och
lokalhya Piltzsalen
Dnr KST 2014/591

Sammanfattning av ärendet
PRO Dalby Norra har skickat en skrivelse angående den lokal de hyr vid gamla
brandstationen i Sysslebäck. Hyran är högre än vad de klarar av och de tycker den är
hög jämfört med andra föreningars hyreskostander. De nämnde bl.a. att Finnskoga
Bridgeförening hyr en lokal på 80 kvm i före detta arbetscentralens lokaler för 515
kr/månad.
Kommunalråd Ann-Katrin Järåsen skulle vilja ha en översyn av hyresavtalen, för att på
så vis undvika att någon förenings hyra är oproportionerligt mycket högre än någon
annan förenings.
Förslag ges på att PRO Dalby Norra får använda sin lokal Slättene 1:109 hyresfritt året
ut under tiden tekniska avdelningen utreder hyressättningen. Hyran för Piltzsalen på
300 kr kvarstår, då det är möjlighet att använda lokaler kostnadsfritt på
Kvistbergsskolan under kvällstid.

Arbetsutskottets beslut
1. PRO Dalby Norra får använda lokalen Slättene 1:109 hyresfritt året ut under tiden
som tekniska avdelningen utreder hyressättningen.
2. Hyra för Piltzsalen på 300 kr kvarstår, då det är möjligt att använda
Kvistbergsskolan kostnadsfritt för sådana aktiviteter.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen
PRO Dalby Norra

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 47

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-08-19

§ 120 Meddelanden
Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden
2014-06-04 - 2014-08-12.

Arbetsutskottets beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

