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övriga deltagare

Inger Laren (FP)
Anders Björck, bitr. kommunchef/HR-chef, Torsby kommun§ 178-191
Angela Birnstein, ekonomichef, Torsby kommun
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Jon Wiggh, planarkitekt, § 180 och 184
Annika Wredenberg, kulturchef, § 183
Mikael Löfvenholm, GVA-chef, § 192-201
Hilary Högfeldt, teknisk samordnare,§ 192-201
Sune Eriksson, renhållningsingenjör, § 198
Cecilia Sjöden, bredbandssamordnare, § 199
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§ 178 Transport- och logistiklösningar för
Torsby kommun
Dnr KST 2014/864

Sammanfattning av ärendet
Anna Öhgren Boden (VD TUAB/näringslivsutvecklare) informerar om en ansökan
angående medfinansiering till förstudie för nya logistiklösningar på landsbygd. Syftet
medförstudien är att hitta mer hållbara och effektivare transport- och
logistiklösningar/tjänster för företag i en glesbygdskommun.
Utredningen som TUAB vill göra i denna förstudie är initierad av det lokala
näringslivet i Torsby som ser stora utmaningar när det gäller varu- och
godstransporter, både av ekonomiska, tillgänglighets- och miljömässiga skäl.
TUAB ansöker om en medfinansiering på totalt 35 000 kr i likvida medel från Torsby
kommun och förstudien kommer att genomföras under 2015.

Handlingar i ärendet
Ansökan om medfinansiering från TUAB 2014-11-19

Arbetsutskottets beslut
l.

Medfinansiering på totalt 35 000 kr för förstudie om nya logistiklösningar på
landsbygd beviljas.

2.

Finansiering sker via ansvar 0211, verksamhet ED-medel.

3.

Anna Öhgren Boden utses till projektansvarig.

Beslutet skickas till
Anna Öhgren Boden
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2014-12-09

§ 179 Ansökan om projektmedel från
Hushållningssällskapet
Dnr KST 2014/931

Sammanfattning av ärendet
Hushållningssällskapet har tillsammans med ett flertal kommuner i Värmlands län
bedrivit en aktiv landsbygdsrådgivning under flera år. Arbetet har stöttats av bl. a.
Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland.
Landsbygden är fortfarande i behov av stöttande resurser och inför år 2015 har
Hushållningssällskapet arbetat med att utveckla de stödjande insatser som levereras
tilllandsbygdens företagare. Hushållningssällskapet ansöker om 125 000 kr i
medfinansiering för år 2015.
Anna Ögren Boden (VD TUAB/näringslivsutvecklare) föreslår att vi plockar delar av
det som projektet erbjuder i och med att vi till viss del redan har de resurserna genom
landsbygdsutvecklare Elisabet Olsson och TUAB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att bidrag om 50 000 kr beviljas och att
innehållet av projektet utformas utifrån kommunens behov.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Hushållningssällskapet- företagsutveckling på landsbygden

Arbetsutskottets beslut
l.

Hushållningssällskapet beviljas bidrag om 50 000 kr för projektet
Företagsutveckling på landsbygden. Innehållet utformas utifrån Torsby
kommuns behov.

2.

Finansiering sker via ansvar 0211, verksamhet 00118 (medfinansiering projekt).

Beslutet skickas till
Anna Öhgren Boden
Elisabet Olsson
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 180 Planprogram för Herrgårdsdammen
Dnr KST 2014/555

Sammanfattning av ärendet
Ärendet: Efter programsamråd sommaren 2014 har 20 skriftliga yttranden kommit in.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att ta ställning till samrådsredogörelsen där dessa
yttranden besvaras samt att godkänna det bearbetade programmet för att överlämnas
till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för beslut.
Bakgrund: I augusti 2013 tog kommunstyrelsens samhällsutskott b eslut om att ett
planprogram för området omkring Herrgårdsdammen skulle arbetas fram. Ett
program upprättas i ett tidigt skede av planeringsprocessen för att ge riktlinjer för
kommande detaljplanering och på en övergripande nivå slå fast områdets
markanvändning.
Under sommaren 2014 har ett förslag till program varit föremål för samråd där alla
haft möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Vid samrådstidens slut hade 20
skriftliga yttranden kommit in till kommunen.
Allmänhet och företagare har visat stort intresse för programarbetet och många
synpunkter har inkommit. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-01 tillsattes
en arbetsgrupp med politiker och ~änstemän att arbeta vidare m ed projektet.
En samrådsredogörelse där alla yttranden b esvaras har nu arbetats fram. Vidare har ett
bearbetat förslag till program upprättats. Dessa kan nu överlämnas till arbetsgrupp
och kommunstyrelse för fortsatt handläggning.
Tidigare beslut
Beslut 2013-08-19, i kommunstyrelsens samhällsutskott om att upprätta planprogram.
Ordförandebeslut 2014-06-03 för miljö-, bygg- och räddningsnämnden om att
godkänna programförslaget för samråd samt att godkänna behovsbedömning.
Beslut 2014-12-01, i kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp att cu:beta vidare m ed
projektet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Handlingar i ärendet
Handlingar i ärendet finns tillgängliga i planrummet plan 2 i kommunhuset i Torsby
samt på kommunens webbplats torsby.se/herrgardsdammen.
Samrådsredogörelse 2014-12-03
Förslag till program 2014-12-03
Tjänsteskrivelse av Jon Wiggh 2014-12-03

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l . Samrådsredogörelsen för planprogram 2014-12-03 Herrgårdsdammen
godkänns.
2. Program för Herrgårdsdammen, 2014-12-03 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Jon Wiggh
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 181 Information från Sveriges Regionala
Flygplatsers Förening
Dnr KST 2014/950

Sammanfattning av ärendet
Peter Larsson (Sveriges regionala flygplatser förening, SRFF) informerade om
föreningens arbete och svarade på dagsaktuella frågor.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Thomas Stjerndorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 182 Kontaktperson för
medborgarskapsceremonier
Dnr KST 2014/863

Sammanfattning av ärendet
Från med den l april2015 h·äder en ny lag i kraft om medborgarceremonier. Den nya
lagen innebär att respektive kommun minst en gång per år ska genomföra en ceremoni
för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.
Personer som bjuds in till ceremonin ska ha förvärvat svenskt medborgarskap under
de senaste 18 månaderna på annat sätt än vid födsel.
Utifrån den nya lagstiftningen så bör kommunen utse en kontaktperson gentemot
bland annat länsstyrelsen. För Torsby kommuns del föreslås att kulturchef Annika
W redenberg blir kommunens kontaktperson.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2014-12-02

Arbetsutskottets beslut
Kulturchef Annika Wredenberg utses till kommunens kontaktperson avseende lagen
om medborgarskapsceremonier.

Beslutet skickas till
Annika Wredenberg
Länsstyrelsen i Värmland

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 183 Vänortsbesök till och från
Grosskrotzenburg våren 2015
Dnr KST 2014/852

Sammanfattning av ärendet
Kulturchef Annika Wredenberg föredrar ärendet och informerar om samarbetet med
Grosskrotzenburg. Både idrottsföreningar och skolor har haft ett samarbete och utbyte.
Samarbetet har också utmynnat i företagsutbyten och praktikplatser.
Under år 2015 planeras ett utbyte i två etapper, den 30 april- 3 maj åker bl.a.
Stjerneskolan elever i tyska till Grosskrotzenburg. Den 4- 7 juni får Torsby besök från
Grosskrotzenburg.
Resorna bekostas av de resande, men gruppen önskar ett bidrag till en gemensam
jubileumsmiddag för att fira det 50-åriga samarbetet.

Handlingar i ärendet
Skrivelse av Ann-Katrin Järåsen 2014-11-13

Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet beviljar bidrag för jubileumsmiddagen, dock högst 30 000 kr.
2.

Finansiering sker via ansvar 021, verksamhet internationellt arbete.

Beslutet skickas till
Ann-Katrin Järåsen
Annika Wredenberg
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 184 Remiss angående ansökan om tillstånd
till vindkraftpark vid ställsäterberget
Dnr KST 2012/510

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har beretts tillfälle att lämna yttrande över tillståndsansökan med
tillhörande kompletteringar för vindpark vid Stöllsäterberget. Eventuellt yttrande ska
vara Miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 12 januari 2015.
Bakgrund: WPD Onshore Stöllsäterberget AB planerar en vindkraftpark på
ställsäterberget och har lämnat en tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen i
Dalarnas län. Stöllsäterberget ligger på gränsen mellan Torsby och Malung-Sälens
kommun och parken kommer enligt ansökan byggas på båda sidor om länsgränsen. I
arbetet med vindbruksplan för Torsby kommun har mmådet inte pekats ut som
särskilt skyddsvärt.
Torsby kommun har redan tagit ställning tilllokaliseringen av parken genom ett
tillstyrkande i kommunfullmäktige 2014-04-22.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer lämna ett separat yttrande över
eventuell miljöpåverkan från den tilltänkta parken.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Jon Wiggh 2014-12-02
Kommunfullmäktige 2014-04-22 § 47

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun avstår från att yttra sig, eftersom vi tidigare tillstyrkt etableringen av
vindkraftparken.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 185 Information om undersökningstillstånd
vid Nollaberget i Råbäcken
Dnr KST 2014/720

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-10-20 informerade Torbjörn Almroth om
en ansökan från företaget Orezone AB. Bergsstaten hade då skickat en underrättelse
om att företaget lämnat en ansökan om undersökningstillstånd enligt minrallagen.
Bergsstaten har nu beslutat att bevilja företaget undersökningstillstånd och berörd
fastighet är alltså Råbäcken 1:8.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-10-20 § 127

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2014-12-09

§ 186 Månadsuppföljning till och med
november för kommunstyrelsen
Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet
För kornmunstyrelsen redovisas ett överskott på drygt 10 mnkr för perioden januarinovember 2014. Budgeterade medel för fiberutbyggnad hos !T-avdelningen samt
medel till CV-projektet under HR-avdelningen har blivit sparsamt brukat.
Under kommunledningskansliet återstår en stor del av de budgeterade AF A-medlen
för pågående och nystartade projekt. Utfallet förväntas närma sig budget allteftersom
kostnader i samband med ovanstående projekt uppstår samt genom att överskott på
HR-avdelningen kornmer användas till att täcka det underskott som prognostiseras för
tekniska avdelningen.
Kornmunstyrelsen förväntas hålla budget för perioden 2014-01-01-2014-12-31.

Handlingar i ärendet
Månadsuppföljning till och med november 2014 kornmunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut
Månadsuppföljning till och med november 2014 för kornmunstyrelsen läggs till
handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 187 Ansökan om bidrag till filmprojekt
Dnr KST 2014/876

Sammanfattning av ärendet
Jägarförbundet Värmland ansöker om bidrag för filmprojektet "På spaning efter
jaktens själ". Jägareförbundet Värmland har tillsammans Svenska Jägareförbundet och
flera andra länsföreningar tagit fram en serie kortfilmer som heter "På spaning efter
jaktens själ". Filmerna är cirka 7-12 minuter/film. l första omgången har 10 filmer gjorts
och satts samman på en DVD.
Värmland valde i mars 2013 Johanna Nilsson från Syssiebäck som representant. Filmen
spelades in hösten 2013 i Syssiebäck och hade premiärvisning i samband med Svenska
Jägareförbundets jaktlunch den 25 september 2014 på Söder i Stockholm, då även
tv-profilen Lotta Lundgren närvarade.
Kostnaden för filmproduktionen är 45 000 kr per länsförening och Jaktförbundet
Värmland ansöker nu om ett bidrag på 15 000 kr.
Ekonomichef Angela Birnstein föreslår att Thomas Stjerndorff får i uppdrag att
beslutat huruvida bidrag ska utgå. Vidare påpekar Angela vikten av att riktlinjerna för
bidragsgivning följs.

Handlingar i ärendet
Bidragsansökan från Jägarförbundet Värmland

Arbetsutskottets beslut
Kommunchef Thomas S*rndorff får i uppdrag att hantera bidragsansökan från
Jägarförbundet Värmland, med beaktande på de riktlinjer som finns framtagna för
bidrags givning.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Thomas Stjerndorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 188 Ansökan om bidrag för år 2015Förening Emigration och Historia
Dnr KST 2014/696

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Emigration och Historia i Östmark ansöker om sammanlagt 150 000 kr i
bidrag för år 2015. Föreningen har fått utökade lönekostnader.
Ekonomichef Angela Birnstein har i och med beslut i kommunstyrelsen 2013-01-07 fått
en delegering på att betala ut bidrag till föreningen från 2014. I och med det utökade
ansökningsbeloppet kan dock inte ekonomichefen besluta i ärendet.
Under sammanträdet diskuteras ärendet och arbetsutskottet föreslår att ärendet
remitteras till kulturchef Annika Wredenberg och arbetsmarknadschef Gösta Kihlgren
för vidare hantering.

Handlingar i ärendet
Bidragsansökan från Föreningen Emigration och Historia i Östmark

Arbetsutskottets beslut
Ärendet remitteras till kulturchef Annika W redenberg och arbetsmarknadschef Gösta
Kihlgren för vidare hantering.

Beslutet skickas till
Annika Wredenberg
Gösta Kihlgren
Lilian Hellström

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2014-12-09

§ 189 Förnyelse av lånelöfte 2015
Dnr KST 2014/929

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2014 fattat beslut om nyupplåning och
omsättning av lån för kommunen under 2014. Sammanlagt har kommunen haft rätt att
teckna nya lån om 80 150 000 kr 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 kr.
Sedan detta beslut har kommunstyrelsen beviljat ytterligare lån om 12 000 000 kr att
finansiera en investering av en vattenledning i Branäs. Några nya lån har inte tagits
under 2014. Detta gör att den totala låneramen kommer att uppgå till 92 150 000 kr.
Tillsvidare är förutsättningar för Torsby Bostäder AB oförändrad, varför en ändring av
den kommunala borgen inte har begärts. Därför kommer Torsby kommun även under
2015 eller tills nytt beslut fattas, ingå kommunal borgen 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.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein 2014-12-09

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l . Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d .v.s. öka kommunens skulder
under år 2015 m ed 92 150 000 kr.

2. Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att omsätta lån, d .v.s. låna upp belopp
motsvirrande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015.
3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
158 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 190 Förteckning över beslutsattestanter
Dnr KST 2014/930

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningar har i uppdrag att årligen komplettera detaljbudgeten med förteckning
över befattningar och ersättare för befattningar som har rätt att besluta om och
attestera kostnader inom de olika verksamheterna.
En förteckning av beslutsattestanter (befattningar) och deras ersättare (befattningar)
ska årligen överlämnas till kommunstyrelsen i samband med att detaljbudgeten antas.
Att bemanna befattningarna är verkställighet på förvaltningsnivå.
Förteckning över beslutsattestanter ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein 2014-11-17

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2014-12-09

Förteckning över kommunstyrelsensattestanter fr o m 2015-01-01
Ansvar

02100000
02110000
02111000
02111100
02111200
02111300
02111400
02112000
02112100
02112200
02115000
02120000
02130000
02210000
02310000
02311000
02311100
02311200
02311300
02311400
02311500
02311600
02314000
02314100
02314200
02314210
02314220
02314230
02314300
02500000
02501000
02510000
02600000
02610000

Befattning -Ordinarie
Kommunalråd
Kommunchef
Näringslivs- och strategiavdelningen
Besoks näringsstrateg
Arbetsmarknadsstrateg
Informationsstrateg
EU-strateg
Administrativ chef
Ansvarig poolbilar
Administratör
Biträdande kommunchef
Ekonomichef
!T-chef
HR-chef
Teknisk chef
Fastighetschef
Fastighetsinqenjör underhåll
Fastighetsingenjör risk
Fastighetsingenjör energi
Fastighetsinoeniör Syssiebäck
Fastighetsingenjör drift
Arbetsledare elförråd
Områdeschef GVA
Renhållningsingenjör
GVA-ingenjör
Gatuinqeniör
VA-ingenjör VA-nät
Mätingenjör
VA-ingenjör VA-verk
Kostchef
Ansvarig Bergåsen
städledare
Fritidschef
Fritidsförest Tranan

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Attestant
Ann-Katrin Järäsen
Thomas Sljerndorff
Thomas Stjerndorff
Mats Olsson
Gösta Kihlgren
Annetta Laurilzen Karlsson
Elisabeth Olsson
Ann-Margreth Edberg
Anna Gerdin
Annelie Lindberg
Anders Björck
Angela Birnstein
T f Björn Gottfridsson
Anders Björck
Jan Esping
Hilary Högfeldt
Peder Persson
Mats Agren
Jan Larsson
Peder Loqvist
PärOlsson

Befattning - Ersättare
Kommunstyrelsens vice ordförande
Biträdande kommunchef
Biträdande kommunchef
Turistbyråföreståndare Torsby
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Kommunchef
Administrativ chef
Administrativ chef
Kommunchef
Controller
Driftansvarig administration/skolan, bredbandssamordn.
Rehabsamordnare
Områdeschef GVA
Teknisk chef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef
Fastighetschef

Attestant
Alf Larsson
Anders Björck
Anders BjörckLena Henriksson
Thomas Sljerndorff
Thomas Stjemdorff
Thomas Stjerndorff
Thomas Stjerndorff
Ann-Margreth Edberg
Ann-Margreth Edberg
Thomas Stjerndorff
Mikael Westin
Gottfridsson l Nord l Sjödem
Christina Bengtsson
Mikael Lövfanholm
Jan Esping
Hilary Högfeldt
Hilary Högfeldt
Hilary Högfeldt
Hilary Högfeldt
Hilary Högfeldt

Benny Nilsson
Mikael Löfvenholm
Sune Eriksson
Per-Arne Lövqvist
Fredrik Värmsjö
Vakant
Lennart Pewe
Tomas Olsson
Ninni Boss
Ulla Boden
Ann Johansson
Kick i Velander
Ylva Olsson

Teknisk chef
Områdeschef GVA
Områdeschef GVA
Områdeschef GVA
Områdeschef GVA
Områdeschef GVA
Områdeschef GVA
Ansvarig Bergåsen
Kostchef
Kostchef
Platsansvarig TorsbvBadet
Fritidschef

Jan Esping
Mikael Lövfenholm
Mikael Lövfanholm
Mikael Lövfanholm
Mikael Lövfanholm
Mikael Lövfanholm
Mikael Lövfanholm
Ulla Boden
Ninni Boss
Ninni Boss
Peter Jonsson
Kicki Velander

Sida
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Ansvar

02620000
02630000
02640000
02650000
02700000
03000000
99000000

Befattning - Ordinarie
Fritidsförest Hole
Fritidsförest Torsby
Ansvarig Sysslebäcksbadet
Ansvarig Torsbybadet
Kulturchef
skogsförvaltning
Finansförvaltning

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Attestant
Ylva Olsson
Jörgen Johansson
Jan Karlstam
PeterJonsson
Annika Wredenberg
Jan Esping
Ange!a Simstein

Befattning -Ersättare
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Fritidschef
Bibliotekschef
Teknisk samordnare
Controller

Attestant
Kicki Velander
Kicki Velander
Kicki Velander
Kicki Velander
Agneta Strandberg
Hilary Högfeldt
Mikael Westin

Sida
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§ 191 Svar på motion om beredning av
motioner
Dnr KST 2014/461

Sammanfattning av ärendet
Det har till Kommunfullmäktige i Torsby kommun överlämnats en motion från
Miljöpartiet, Karl-Erik Keck. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna ärendet för
handläggning till kommunstyrelsen.
Motionen lyder enligt följande;
"Är önskvärt att det, i samband med besvarandet av motioner, redovisas hur de har
handlagts, uh·etts och av vem med kontaktuppgifter."
Hantering av motionen
Av motionärens förslag så framgår att det behöver finnas en tydligare struktur i
kommunens motionssvar, d.v.s. m etod för handläggning och utredning ska redovisas
samt vem utredaren är och dennes kontaktuppgifter. Vad det gäller redovisning av
metod för handläggning och utredning bör varje handläggare i sitt förslag till yttrande
kort redogöra för tillvägagångssättet. Vem ansvarig utredare är och kontaktuppgifter
till denne bör detta på ett tydligt sätt framgå av protokoll från de instanser som
behandlar ärendet, det bör vara en rutin i p rotokollskrivandet

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck2014-11-24

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
l.

Handläggningen av motionssvar ska förtydligas i form av redovisning av
utredningsmetod samt vem som varit ansvarig handläggare och dennes
kontaktuppgifter.

2. Motionen anses bifallen.

Beslutet skickas till
Korrununstyrelsen, Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 192 Uppföljande granskning av tidigare
lämnade revisionsrapporter
Dnr KST 2014/314

Sammanfattning av ärendet
Deloitte har på uppdrag av revisorerna i Torsby kommun genomfört en uppföljande
granskning av tidigare avlämnade revisionsrapporter, där syftet varit att få konstaterat
i vilken mån rekommendationerna i rapportema fått tillämpning i kommunen.
Den uppföljande granskningen visar på att åtgärder vidtagits, men att det i vissa fall
tagit ganska lång tid. Bl.a. nämns att nytt reglemente för intern kontroll och för
dokument- och ärendehantering uppdaterades långt efter det att rekommendationerna
lämnades. Granskningen visar också på att målen avseende arbetet med kvinnofrid
samt barn som bevittnat våld antogs först 2013, trots att rekommendationerna
lämnades 2010. Även när det gäller granskningen avseende kommunens hantering av
personbilar samt förekomsten av kö1joumaler, konstateras att förbättringar skett, men
att det fortfarande finns punkter att arbeta med.
Torsby kommun har noterat synpunktema från revisorerna och kan instämma i några
påpekanden:
•

Kommunen behöver förkorta tiden mellan kritik från revisorerna och
genomförande av de rekommendationer som revisorerna ger.

•

I de fall det är externa inh·essenter är involverade i förändringar kan
kommunen intensifiera arbetet med att påverka berörda intressenter till
genomförande av föreslagen förändring.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Ann-Margreth Edberg 2014-11-24
Revisionsrapport uppföljande granskning 2014-10-06

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tackar för synpunkterna och kommer att beakta dessa
fortsättningsvis.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Ann-Margreth Edberg
Konununstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193 Kvarntorps finngård
Dnr KST 2011/721

Sammanfattning av ärendet
Byggnaderna på Kvarntorps finngård är sedan 1964 förklarade som byggnadsminne
enligt 3 kap. Kulturminneslagen med ett skyddsområde som omfattar inägomarken.
(Länsstyrelsen beslutade 2012-06-04, ärende 435-534-2012, att inte förklara området
kring Kvarntorps finngård som kulturreservat enligt 7 kap. 9§ miljöbalken (1998:808).
Området kring finngården är också riksinhesse för kulturvårdsmiljö enligt 3 kap. 6§
Miljöbalken.
Kommunen har avtal med Lekvattnets Hembygdsförening där föreningen svarar för
att minnesgården hålls öppen för besökare
Kommunen har också avtal med föreningen för Finngården Kvarntorps Fortlevnad för
djurhållning på området så att inägamarken kring minnesgården hålls öppen samt viss
mejerihantering. Inom området finns en arrendebostad där hyresgästen svarar för
tillsyn av gården under de tider då minnesgården hålls stängd.
Jan Esping har fått i uppdrag att utreda och lämna förslag på framtida skötsel av
kulturmiljön kring finngåJ:den.
Förslag till skötselplan
•

Området för skötselplanen begränsas av markområdet markerat på kartan
enligt bilaga l.

•

Inägamarken ska hållas öppen.

•

Marken närmast minnesgården klipps med handgräsklippare.

•

Övrig inägomark inhägnas och betas av djur under sommaren. Avtal med
djurhållare tecknas. Maskinslåtter med främst slåtterbalk görs där betning inte
räcker. Traktorer med högt marktryck bör undvikas.

•

Området väster ut till Kvarnälven; Mycket varsamt skogsbruk där enskilda
träd fälls och sly och ungskott rycks.

•

Området norr om minnesgården samt skogen ner till kraftstationen;

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Skogen kring stigarna till Kvarnälven med kraftstationen sköts med mycket
varsamt skogsbruk där storskogsmiljön värnas. En skyddande skogsskärm mot
norr bevaras. C:a 100meters bredd.
•

Området söder om inägomarken. Södra Lekvattnet 1:42;
Skogen mot Kvarnälven sköts med mycket varsamt skogsbruk där
storskogsmiljön och kvarnrester värnas. Skogen rakt söder ut mot Kroksjön
sköts så att sjöutsikten bevaras.

•

Området nordost. Södra Lekvattnet 1:40;
Inägamarken och gamla vägen hålls öppen.

•

Byggnaderna;
En byggnadsvårdsplan har 2010 sammanställts av Morrika Björklund,
Värmlands Museum, och ska användas som vägledande för de
underhållsarbeten av byggnaderna som utförs.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Jan Esping 2014-11-24

Arbetsutskottets beslut
l . Förslag till skötselplan antas.

2.

Finansiering av driftkostnader sker genom överföring av kostnader till
kommunens skogsförvaltning. Drift och förvaltning av arrendebostaden
omfattas inte.

Beslutet skickas till
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 194 Sammanslagning av Valbergsgårdens
investeringsprojekt
Dnr KST 2014/927

Sammanfattning av ärendet
Under 2013 och 2014 har en stor orobyggnation på Valbergsgården skett.
Orobyggnation är fördelad mellan byggnationen av ett trygghetsboende med 37
lägenheter och en uppgradering av resten av fastigheten både invändigt och utvändigt.
Det finns två projekt som gäller uppgraderingen: 1076- Fasadbyte Valbergsgården och
1077- Valbergsgården takombyggnad.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Hilary Högfeldt 2014-10-29

Arbetsutskottets beslut
Delar av tekniska avdelningens investeringsbudget omfördelas. Projekt 1076 och 1077
slås ihop till ett projekt 1077- Fasad & utemiljö Valbergsgården.

Beslutet skickas till
Hilary Högfeldt
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 195 Inomhusklimatet i kommunhuset Torsby
Dnr KST 2014/575

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen har utrett de klimatproblem som skyddsombuden påpekat i
skrivelser daterade 2014-08-11 och 2014-10-02.
Ventilationsanläggningen i kommunhuset är installerad med värmeväxlare för
tillskottsvärme när utetemperaturen är låg. Dock saknas möjlighet att kyla tillförd
rumsluft Detta innebär att tilluften får samma temperatur som uteluften. Är det 25°C
ute så håller tillförd rumsluft 25°C. Att då öka luftväxlingen medför en upplevd
avkylning men temperaturen är fortfarande samma som uteluften.
Nedanstående tabell redovisar uppmätta inornhustemperaturer.
8/7-14/7

19/7-28/7

It

:S;25°C

:S;25°C

HR

~26°C

~26°C

Vån.3

~26°C

~26°C

Utetemperaturen under denna period var dagligen över 23°C. SMHI redovisar att
medeltemperaturen för juli månad var 4,6 grader över ett så kallat "normalår" och det
anses vara mycket.
Installerad teknisk utrustning typ kopiatorer och it-utrustning avger värme som läggs
till tillförd lufttemperatur. H-avdelningen är särskilt utsatt för detta.
En orobyggnation av den gemensamma ventilationsanläggningen för att bära kyla
kräver stora insatser både ekonomiskt och i tekniskt utförande. Frågan måste utredas
vidare innan projektering.
Kostnaden för kylanläggningar tillit, reception och konferensrum beräknas till650 000
kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets beslut
Under 2015 installeras en kylanläggning för it-avdelningen samt en för
växel/receptionen och konferensrum.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 196 Svar på medborgarförslag om byte av
värmesystem vid Finnskogscentrum
Dnr KST 2014/257

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn West har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Med anledning av ombyggnaden av Lekvattnets Skola till Torsby Finnkulturcenh·um
tycker jag och flera med mig att nuvarande uppvärmningssystem SKALL bytas ut till
ett modernt system t.ex. värmepump. Jag hörde att förslaget är att byta ut nuvarande
oljepanna till en ny. Tycker inte att detta ligger i tiden år 2014 när Kommunen har som
mål att få bort oljeberoendet. Lägg in detta under EPC projektet som Kommunen håller
på att genomföra. Det finns en stor yta norr om skolan som går att plöja ner en
jordvärmeslang på flera hundra meter om så krävs fin mark är det också. Hoppas att
mitt förslag blir genomfört."
Svar
Befintlig oljepanna är i gott skick och det har inte planerats något utbyte i samband
med ombyggnationen. Ett utbyte till en fastbränsleanläggning, typ pellets/flis, har vi
planerat att utföra senast år 2020.
Nödvändig markyta för förläggning av ytjordvärmeslang till en ny
värmepumpsanläggning kräver större markyta än vad som är tillgänglig inom
fastigheten. Grusplanen norr om byggnaden är totalt sett för liten och den behövs
parkeringsplats samt att halva planen är reserverad för sportaktiviteter.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Jan Esping 2014-11-26

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Jan Esping, Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197 Investeringsprojekt 2015
Dnr KST 2014/928

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen redovisar sina investeringsprojekt för år 2015. Avdelningen har
budgeterat för områdena:

•

fastigheter

•

Björnevi och Torsby Sportcenter

• kommunförrådet
• gata, park och lekplats

•

VA- nät

•

Vattenverk

• Gatubelysning
• Torsby Flygplats
I bilaga till paragrafen finns en sammanställning över tekniska avdelningens
investeringsbudget för år 2015 samt plan för åren 2016-2017.

Handlingar i ärendet
Redovisning av investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017

Arbetsutskottets beslut
Tekniska avd elningens investeringsbudget för år 2015 godkänns.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017
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Fastigheter
Björnevi & Torsby Sportcenter
Förrådet
Gata, park & lekplats
VA-Nät
Vattenverk
Reningsverk
Gatubelysning
Torsby Flygplats
SUMMA
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1170,00
0,00
0,00
4 550,00
2 600,00
0,00
2 250,00

11 720,00
0,00
0,00
5 600,00
2 800,00
0,00
25 000,00

200,00
l 000,00

0,00
l 750,00
400,00
1100,00
2 700,00
550,00
2 350,00
0,00
0,00

0,00
0,00

27 270,00

8 850,00

10 570,00

18 640,00
600,00
680,00
2 950,00
1150,00
800,00
l 250,00

(27 892)

,

0,00
0,00

2 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00

0,00
0,00
0,00
61 000,00
7 600,00
17 500,00
30 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
15 500,00
9 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45120,00

14 550,00

116100,00

25 350,00
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§ 198 Enkätundersökning om avfallshantering
Dnr KST 2014/954

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsingenjör Sune Eriksson informerar om en enkätundersökning om
avfallshantering. Torsby kommun får genomgående bra betyg för sin avfallshantering.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Sune Eriksson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 199 Information om bredbandsutbyggnad
Dnr KST 2013/856

Sammanfattning av ärendet
Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden informerar om bredbandsutbyggnaden i
kommunen.
Det är några områden däJ: kommunen behöver bygga stamfiber till stationer eller
motsvarande anslutningspunkter för att fiberföreningar ska kunna ansluta sina
områdesnät
Region Värmland kommer att sätta upp en turordningslista som ska ligga till grund för
den ordning kommunerna erhåller det stöd som Region Värmland avsatt och som ska
växlas upp med EU-medel. Varje kommun ska göra en ansökan på hela den del
respektive kommun blivit tilldelad enligt Region Värmlands handlingsplan för
bredbandsfinansiering.
Kommunernas turordning kommer att baseras på uppgifter om planerad
bredbandsutbyggnad, budgeterade medel för detta, tidsplan och behov samt status på
fiberföreningar. På grund av att EV-förordningen för Regionalfonden ännu inte är klar
är det oklart när en första ansökningsomgång för bredbandsmedel kan bli.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 200 Övrig information och frågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (FP) har ett önskemål om att det klart ska framgå, i svar på
medborgarförslag, vem som utrett ärendet och hur.
Vid dagens sammanträde har vi hanterat en motion med samma problemställning och
Inger anser alltså att samma typ av hantering som föreslås i svaret på motionen, ska
gälla även för hanteringen av medborgarförslag.
Vidare poängterar Inger Laren vikten av snabb respons på motioner. Om det skulle
vara så att en motion kräver en mer omfattande utredning, ska detta meddelas
kommunfullmäktige och kommunfullmäktige kan då ta ställning till vidare
handläggning.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ställer sig positiv till Inger Larens förslag och föreslår att hon lämnar
en motion till kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Inger Laren

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 201 Meddelanden
Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden
2014-11-05-2014-12-03.

Arbetsutskottets beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

