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§ 142 Verksamhetsredovisning fritidsavdel n in gen
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, har
fritidschef Kicki Velander bjudits in till dagens sammanträde för att berätta om sin
verksamhet.
Bad
Badanläggningarna i Torsby och Syssiebäck har haft många besökare under
sommaren, vilket hjälper upp den ansträngda ekonomin. Behovsanalys har gjorts av
Sysslebäcksbadets öppettider för att bättre anpassa öppettiderna till efterfrågan. En
analys ska även göras för Torsbybadet.
Kommunens årskurs 5 har 100% simkunnighet, vilket visar att simundervisning
inomhus för alla skolbarn är en bra modell.
Upprustningen av de kommunala badplatserna är genomförd bland annat med byte
av omklädningsrum till skärmar.
Gym
Även gymmen i Torsby och Syssiebäck har många besökare och är en viktig del av
folkhälsoarbetet
Fritidsgårdar
En behovsanalys av fritidsgårdarnas öppettider ska genomföras för att få en
anpassning till nya tider och nya behov.
Fritidsgårdarna arbetar för ett ökat samarbete med skolorna t.ex. kring skolcafeterior.
Sommarläger
Det årliga sommarlägret för barn i samarbete med skolan och socialljänsten
genomfördes i Östmark veckan efter midsommar.
Idrottshallar
Trycket på tid i hallarna är stort.
Stjernehallens golv byts ut, vilket blir ett lyft för inomhusidrotten.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 142, Verksamhetsredovisning - fritidsavdelningen
Volontärsverksamhet
Kicki Velander och kommunens aktiveringssamordare vill bygga upp en
volontärverksamhet riktad i första hand till seniorer. Frivilligsamordnare Signe
Isaksson har inbjudits till Torsby för att utbilda och informera om
volontärsverksamhet Hon kommer även till kommunstyrelsens sammanträde den
5 oktober och informerar.
Föreningar
Utbildningsprogrammet Vaccinera mot doping ska genomföras med föreningar i
kommunen och i samarbete med SISU och Värmlands Idrottsförbund.
Fritidsbank
En fritidsbank öppnas i Torsby under hösten tillsammans med
arbetsmarknadsavdelningen. Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek där man gratis
kan låna skänkt fritidsutrustning under 14 dagar.
Ekonomi
Kicki Velander avslutar med att redogöra för de åtgärder som genomförs för att klara
verksamheten inom budgetram.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för redovisningen.

Beslutet skickas till
Kicki Velander

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 143 Föreningstaxa för hyra av badanläggning
Dnr KST 2015/614

Sammanfattning av ärendet
Fritidsavdelningen föreslår att en ny taxa införs för föreningar som vill hyra
badanläggningarna Torsbybadet och Sysslebäcksbadet utanför öppettid.
Föreningstaxa har inte tillämpats tidigare i badanläggningarna, utan endast i
fritidsavdelningens sport- och gymnastikhallar samt på grönytor. Genom att införa
föreningstaxa ges möjlighet för föreningslivet i kommunen att hyra simhallarna till
något lägre pris.

Handlingar i ärendet
Fritidschef Kicki Velanders tjänsteskrivelse 2015-06-25.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l.

Föreningstaxa införs för hyra av Torsbybadets simhall utanför öppettid med
350 kronor per timme + entreavgift

2.

Föreningstaxa införs för hyra av Sysslebäcksbadets simhall utanför öppettid
med 350 kronor per timme + entreavgift

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144 Samråd om detaljplan för Mobergskölens
terminal- och handelsområde
Dnr KST 2015/2

Sammanfattning av ärendet
Malung-Sälens kommun har sänt u t detaljplan för samråd som avser Mobergskölen,
utbyggnad av flygplats m.m. Även Länsstyrelsen Dalarna har begärt mTorsby
kommuns synpunkter på detaljplanen.
Rörbäcksnäs flygplats har idag en bana utbyggd till en längd av 1199 meter och
bredd av 30 meter. 2013-02-11 beslutade Mark- och miljödomstolen att tillåta en
utbyggnad av flygplatsen till2 500 meter med 45 meters bredd. Flygplatsen kommer
därmed att kunna ta emot passagerarflyg och inrikta sig mot charter. Tillsammans med
en flygplatsterminal planeras ett nytt handelsområde där målgruppen är tänkt att vara
huister, invånare samt tillresande för gränshandel.
Detaljplanen syftar,till att, med stöd av den fördjupade översiktsplanen som tas fram
parallellt, möjliggöra den bebyggelse som föreslås vid flygplatsen i Mobergskölen i
form av en gemensam terminal- och handelsbyggnad. Utöver terminal- och
handelsbyggnaden kan kompletterande servicefunktioner komma att behöva uppföras
såsom bensinstation med biltvätt, hyrbilsfunktioner, utrymmen för polis och
räddnings~änst, bebyggelse för flygverksamheten etc.

Handlingar i ärendet
Samrådsinbjudan 2015-07-03 från Malung-Sälens kommun.
Begäran 2015-07-06 från Länsstyrelsen Dalarna om synpunkter på detaljplanen.
Miljö- och byggchef/stadsa.Tkitekt Torbjörn Almroths ~änsteskrivelse 2015-08-11.

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun har inget att erinra angående detaljplanens syfte att bygga ut
flygplatsen, m en vill påminna om att det i handlingarna framgår att en
handelsutredning ska genomföras. Detta är viktigt eftersom det i Långflon i Torsby
kommun, endast 24 km från flygplatsen, finns handel etablerad med 8 000 m 2 där
fortsatt och pågående utbyggnad med ytterligare lika stor yta planeras vara klar till
påsken 2016.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 144, Samråd om detaljplan för Mobergskölens terminaloch handelsområde
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Dalarna
Malung-Sälens kommun
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Planändring av detaljplan för delar av
T ors by 1:98 och Västanvik 1:396, nr 140
Dnr KST 2015/618

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroth föreslår att användning av mark
inom detaljplan för delar av Torsby 1:98 och Västanvik 1:396, nr. 140 utökas med
möjlighet till handel.
Inför etableringen av Konsumbutiken vid Toriakorset upprättades en detaljplan som
vann laga kraft i januari 2011. Det västra området är nu bebyggt med en ny butik för
Konsum medan det östra området med beteckningen "G" planerat för bilservice inte är
bebyggt. Intresset från drivmedelsbolagen har visat sig vara mycket lågt. Området bör
genom en planändring ges möjlighet också till annan användning än bilservice.
Det är angeläget att området bebyggs så att verksamheter från centrum ut mot E45/E16
tillkommer. Genom att ta i anspråk ytterligare mark in mot centrum kan infarten
Gräsmarksvägen på lite längre sikt bli en tydligare markerad genomfart i Torsby där
det några hundra meter in från Toriakorset finns fullservice, bland annat restauranger,
apotek och systembolag.

Handlingar i ärendet
Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroths tjänsteskrivelse 2015-08-11.

Arbetsutskottets beslut
l.

Arbetsutskottet ger positivt planbesked och uppdrar till miljö-, bygg- och
räddningsnämnden att handlägga en planändring av detaljplan för delar av
Torsby 1:098 och Västanvik 1:396, nr. 140.

2. Plankostnader belastar kommunstyrelsens budget.

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Detaljplan för Branäs 4:112 {Älgen norr)
Dnr KST 2015/626

Sammanfattning av ärendet
Öckerökronan AB ansöker om positivt planbesked för en ny detaljplan för Branäs 4:112
(Älgen norr). Planens syfte är att möjliggöra byggandet av sex nya fritidshus.
Planområdet är beläget omedelbart norr om kvarteret Älgen. Området har tidigare
använts som nerfart. Denna användning är inte längre aktuell.
Ansökan är skriftlig och uppfyller kraven enligt 5 kap. 3 §plan- och bygglagen (PBL).
Kommunen ska i sitt svar på ansökan ge besked inom fyra månader om man avser att
inleda planläggning samt bedöma när det är möjligt att plan kan antas, 5 kap. 5 § PBL,
l:a och 2:a st.

Handlingar i ärendet
Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroths ljänsteskrivelse 2015-08-17.
Ansökan om planbesked 2015-08-14.

Arbetsutskottets beslut
l.

Öckerökronan AB ges positivt planbesked enligt 5 kap. 2 § PBL att upprätta
detaljplan för Branäs 4:112 (Älgen norr).

2. Då planen bedöms komma att följa rekommendationerna i översiktsplanen
(ÖP) 2010 avser kommunen inleda planläggning enligt 5 kap. 5 § l:a st i PBL.
3.

Arbetsutskottet bedömer att planarbetet kan leda till beslut om antagande i
januari 2016, enligt 5 kap. 5 § l:a st. i PBL.

4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får i uppdrag att teckna planavtal och
handlägga ärendet.
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden administrerar uttagandet av avgift för
planbesked enligt gällande taxa.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 146, Detaljplan för Branäs 4:112 (Älgen norr)
Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Öckerökronan AB

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 147 Detaljplan för Branäs 4:22 (Älgen öst)
Dnr KST 2015/627

Sammanfattning av ärendet
Öckerökronan AB ansöker om positivt planbesked för en ny detaljplan, Detaljplan för
Branäs 4:22 (Älgen öst). Planens syfte är att möjliggöra byggandet av fem nya
fritidshus.
Planområdet ligger i östra slänten upp mot Branästoppen tvärs över vägen från
kvarteret Älgen. Vägen leder till toppstuga och lifthus.
Ansökan är skriftlig och uppfyller kraven enligt 5 kap. 3 §plan- och bygglagen (PBL).
Kommunen ska i sitt svar på ansökan ge besked inom fyra månader om man avser att
inleda planläggning samt bedöma när det är möjligt att plan kan antas, 5 kap. 5 § PBL,
1:a och 2:a st.

Handlingar i ärendet
Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroths tjänsteskrivelse 2015-08-17.
Ansökan om planbesked 2015-08-14.

Arbetsutskottets beslut
l.

Öckerökronan AB ges positivt planbesked enligt 5 kap. 2 § PBL att upprätta
detaljplan för Branäs 4:22 (Älgen öst).

2. Då planen bedöms komma att följa rekommendationerna i översiktsplanen
(ÖP) 2010 avser kommunen inleda planläggning enligt 5 kap. 5 § 1:a st i PBL.
3. Arbetsutskottet bedömer att planarbetet kan leda till beslut om antagande i
januari 2016, enligt 5 kap. 5 § 1:a st. i PBL.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får i uppdrag att teckna planavtal och
handlägga ärendet.
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden adminish·erar uttagandet av avgift för
planbesked enligt gällande taxa.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 147, Detaljplan för Branäs 4:22 (Älgen öst)
Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddnillgsnämnden
Öckerökronan AB

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 148 Gallring av den upphörda
fritidsnämndens handlingar
Dnr KST 2015/542

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden i Torsby kommun verkade mellan åren 1974 och 2010. Nämnden
upphörde 2010-12-31 och fungerar från och med 2011-01-01 som en avdelning tmder
kommunstyrelsen. Fritidsnämnden har från och med 1974 ända till dess att den
upphörde producerat handlingar och information i elektroniska system.
Allmänna handlingar får inte gallras utan stöd i lag, förordning eller annan föreskrift.
Fritidsnämndens handlingar saknar stöd i lag och förordning, men ett gallringsbeslut
fattat i nämnd räknas som aiman föreskrift och blir därför ett giltigt gallringsbeslut
Torsby kommun har tidigare beslutat om gallring exempelvis 1978.och 1990, men inget
av dem har reglerat handlingar uppkomna inom dåvarande fritidsnämndens
verksamhet. Detta innebär att kommunen förvarar en stor mängd handlingar, både i
arkivet i kommunkontorets källare och i fritidsavdelningens lokaler, handlingar som
rimligtvis borde ha varit gallrade om det funnits ett gallringsbeslut
Vid ett gallringsbeslut måste hänsyn tas till den enskildes och förvaltningens intresse,
till forskningen och till kulturarvet. Detta uppfylls genom att bevara en del handlingar
i den mån de har uppkommit i verksamheten.
Ett gallringsbeslut innebär att man får gallra handlingar och information i system, inte
att man måste. Detta innebär att om enstaka handlingar och serier av handlingar som
får gallras enligt beslut, men där handlingarna visar verksamheten på ett sätt som inga
andra gör eller har ett forskningsvärde, kan dessa bevaras.
En dokumenthanteringsplan för fritidsavdelningen kommer att tas fram hösten 2015
eller våren 2016.

Handlingar i ärendet
Arkivarie Christina Lechs ~änsteskrivelse 2015-06-25 med förteckning över handlingar
som bör bevaras hos fritidsnämnden i Torsby kommun 1974-2010.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 148, Gallring av den upphörda fritidsnämndens
handlingar
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
De handlingar som finns upptagna i förteckning i bilaga l ska bevaras för åren 19742010 i den mån de uppkommit i verksamheten. Övriga handlingar får gallras.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1: Förteckning över handlingar som bör bevaras hos fritidsnämnden i Torsby kommun
1974-2010.
Förteckningen tar upp de handlingar som bör bevaras om de inkommit eller upprättats i
fritidsnämndens verksamhet under åren 1974-2010. Övriga handlingar får gallras.
Finns det handlingar som bör gallras men där vi anser att det finns ett forskningsintresse eller att
de speglar verksamheten på ett sätt som inte återfinns i andra handlingar, bör de givetvis bevaras
istället för att gallras.
Fritidsnämndens handlingar som ska bevaras för åren 1974-2010 efter beslut i
kommunfullmäktige
Handling

Övrig kommentar

Protokoll från sammanträde med nämnd och utskott

Inklusive register och/eller
innehållsförteckningar.

Övriga protokoll

Ex kommitteprotokoll, MBL-protokoll,
protokoll från arbetsgrupper, protokoll
från organ där nämnden har haft
sekreteraransvar

Minnesanteckningar från möten

Ex APT, samverkan mellan
arbetsgivare och arbetstagare.

Delegationsbeslut
Diarier, diarieplaner och diarieförda handlingar

.

Även in- och utgående korrespondens
av vikt som inte är diarieförd bevaras.
Rutinmässig korrespondens kan
gallras.

Budget

slutligt budgetförslag.

Verksamhetsuppföljningar, verksamhetsberättelser
och årberättelser, verksamhetsstatistik

Eller motsvarande handlingar.
Underlaget till statistiken gallras.

Inventarieförteckningar
Avtal och kontrakt av stor vikt och/eller långvarig
karaktär

Om de inte är diarieförda.

Arkivexemplar av de skrifter, informationer,
broschyrer m.m. som framställts inom nämndens
verksamhetsområde, bildsamlingar, pressklipp och ev
information på hemsidor
Projekthandlingar
K valitetsdokument, process- och

organisationsbeskrivningar
Sammanställningar av enkätsvar

Enkätsvaren gallras om
sammanställning gjorts.

Dokumentation över friskvårdsinsatser riktade till
allmänheten
Sammanställningar och/eller beslut över givna
föreningsbidrag
Sammanställningar och/eller beslut över givna
stipendier och priser inklusive sammanställningar
över sökande till stipendier och priser
Års- och verksamhetsberättelser från föreningar

Gäller de föreningar som sökt bidrag
hos fritidsnämnden.

Föreningskataloger och förteckningar över verksamma
föreningar i kommunen
Förteckningar och register över kommunens fritidsoch idrottsanläggningar
Förteckning/register över lokaler som hyrts ut
statistik över besök och uthyrning
Simskaledagböcker

Eller motsvarande.

Beslut eller sammanställning över registrering av
lotterier
Beslut om tillstånd att anordna lotterier
Arkivredovisning

Kommer att skapas när nämndens
arkiv ordnas och förtecknas.
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§ 149 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljning till och med juli
2015 för kommunstyrelsens avdelningar, samt kommunfullmäktige.
Under första tertialet har ett flertal utbildningar hållits för de förtroendevalda, vilket
medför att personal- och kurskostnader är lite högre än budget. Avvikelsen kommer
dock att minska och vid slutet av året vara i nivå med budget.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på totalt 5 745 tkr. Överskottet kommer
främst från kommunledningskansliet och beror i stort på att lämnade bidrag för
landsbygd~utveckling har varit mycket lägre än budgeterat. Överskottet beror även på
att kostnader och intäkter i samband med projekt inte följer budgetåret, utan ofta
kommer oregelbundet och sträcker sig över flera år. Utfall sammanfaller därmed sällan
med budget, men varje projekt stämmer under respektive projektperiod.
Jlritidsavdelningen redovisar fortfarande underskott, men"inte lika stort som tidigare.
Tekniska avdelningen har hittills aktiverat färre investeringsprojekt än vad som
prognostiserats vilket leder tilllägre kapitalkostnader och därmed ett överskott.
Prognosen för kommunstyrelsen är ett utfall i nivå med budget för 2015.

Handlingar i ärendet
Ekonom Frida Johanssons uppföljning 2015-08-17, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige januari-juli 2015.

Arbetsutskottets beslut
l.

Arbetsutskottet fortsätter att bevaka åtgärdsarbetet inom de verksamheter som
redovisar ett budgetunderskott.

2. Månadsuppföljningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 150 Nybyggnation i kvarteret Enen
Dnr KST 2015/596

Sammanfattning av ärendet
Torsby Bostäder AB avser att bygga hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra. Bolaget
kommer att förvärva marken av Torsby kommun och en intresseanmälan har lämnats
till SABO för ett så kallat Kombo-hus Mini. Projektet är av sådan omfattning och
förutsättningarna av sådan art att det måste förankras hos kommunfullmäktige.
En preliminär kostnadsbedömning har gjorts och produktionskostnaden för huset med
23lägenheter (35m2 och45m2 i 3 våningar med hiss) uppskattas till25 000 000 kr. En
fastighetsvärdering utförd av extern part värderar huset till ca 14 700 000 kr. Enligt
gällande redovisningslag ska därför fastigheten skrivas ner med cirka lO 000 000 kr.
Detta kommer att påverka både resultat under färdigställandeål· och eget kapital med
motsvarande belopp.
Dessutom visar en långsiktig kalkyl av resultatet att fastigheten vid en hyresnivå på
l 350 kr/m2 och år kommer att gå med ett underskott på ca 2 000 000 kr över 10 år.
Torsby bostäder önskar nu ett ställningstagande av kommunfullmäl<tige i frågan om
nyproduktion av hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra, samt om
nedskrivningsförfarandet som redovisats ovan.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Birnsteins ~änsteskrivelse 2015-08-05.
Protokoll 2015-06-23 § 37, styrelsen för Torsby Bostäder AB.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Kommunfullmäktige föreslås ställa sig bakom Torsby Bostäder AB:s planer på

nybyggnation på området Enen södra.
2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisat nedskrivningsförfaran de.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 151 Svar på motion om etiska regler i
kommunens finanspolicy
Dnr KST 2015/539

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har, genom Eva-Lena Gustavsson, lämnat in en motion som lyder:
"Många känner till de tre ord på B som brukar räknas upp när vi talar om hur vi kan
minska vår klimatpåverkan; Bilen, Biffen och Bostaden. På senare år har ett fjärde B
lagts till - Börsen. I dagens samhälle är vi inte bara konsumenter, vi är också direkt
eller indirekt ägare och finansiärer genom aktier, fonder och pensionssparande.
Mycket av dessa tillgångar är idag investerade i fossilbolag. Faktum är att de fossila
reserver som svenska AP-fonderna äger genom sina investeringar motsvarar 93 ton per
pensionssparare. Det är nio gånger mer än utsläppen från vår årliga konsumtion.
Detta är inte bara ett hot mot klimat och miljö, och dänned vilket samhälle som
egentligen finns kvar till kommande generationer, det är också en stor finansiell risk
och dålig affär med tanke på att minst 80 % av funnen kol, olja och gas måste bli kvar
under marken om vi ska lyckas med våra ambitioner att hålla uppvärmningen under 2
grader.
Vi som kommun måste ta uppdraget att förvalta våra finansiella tillgångar på största
allvar. När man investerar pengar, kan man köpa aktier, fonder eller andra
investeringar som genererar inkomst. Divestering är motsatsen till investering - det
betyder helt enkelt att göra sig av med aktier, fonder och obligationer som är oetiska
eller moraliskt tveksamma. Investeringar i fossilindustrin är en risk för investerare och
för planeten jorden. Därför är det både tryggt för kommuninnevånarnas pengar och
framtid om vi kan välja ett hållbart sparande.
Vi socialdemokrater vill därför införa etiska regler i kommunens finanspolicy som
omfattar att vi ska di vester a för en fossilfri finansförvaltning och öppna upp för
möjligheten att finansiera större miljöinriktade projekt genom gröna obligationer."

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

forts. ksau § 151, Svar på motion om etiska regler i kommunens
finanspolicy
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: ekonomichef Angela Birnstein, 0560-160 28,
angela.birnstein@torsby.se
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner och myndigheter hanterar frågan.
Svar på motionen
Vid nästa uppdatering av finanspolicyn inför 2016 kommer etiska regler för
kommunens finansförvaltning att läggas till enligt följande:

Etiska regler
Kommunkoncernen strävar efter att vara en ansvarsfull placerare. Placeringarna ska
därför ske i företag som följer de internationella konventioner som Sverige har
undertecknat avseende mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och antikorruption.

Handlingar i ärendet
Motion 2015-06-11 .
Motionssvar 2015-08-04.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

E-r o<o/J--oo--:2~
Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 152 Kommunens inköpsfunktion
Dnr KST 2014/77

Sammanfattning av ärendet
På arbetsutskottets sammanträde 2014-06-10 presenterade ekonomiavdelningen Torsby
kommuns inköpsrutiner. Bland annat belystes följande frågor:
•

Hur ser inköpsorganisationen ut och hur bedrivs inköpen i verksamheten?

•

Vilka behov har vi och hur kan vi utveckla organisationen?

•

Hur ser vi på samarbete inom Värmlands län?

•

Har vi behov av ett inköps- och uppföljningssystem?

Arbetsutskottet lämnade följande förslag till kommunstyrelsen för beslut:
•

Att tillsätta en inköpssamordnare för att utveckla kommunens inköps- och
upphandlingsrutiner och för att fånga upp verksamhetemas behov.

•

Att flytta upphandlingsansvarig till ekonomiavdelningen för att säkerställa
samverkan på hela linjen.

•

Att avvakta med ny inköps- och uppföljningssystem tills den nya
organisationen är satt och att följa Aditros systemutveckling innan några beslut
om systembyte/tillägg görs.

På grund av de sparkrav som ålagts kommunstyrelsen och det ekonomiska läget för
hela organisationen har ärendet vilat. Under tiden har upphandlingsstrategen gått i
pension och ersatts med en tjänsteman från tekniska avdelningen som nu har tjänsten
som upphandlingschef under kommunchefen. Därför bör arbetsutskottets beslut
2014-06-10 upphävas och ärendet sändas för ny beredning till kommunchefen.
Dessutom bör målet i måldokumentet för Torsby kommun som handlar om denna
punkt anpassas till de nya förutsättningarna.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Bimsteins tjänsteskrivelse 2015-08-05.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

forts. ksau § 152, Kommunens inköpsfunktion
Arbetsutskotts beslut
l.

Arbetsutskottets förslag 2014-06-10 till korrununstyrelsen om korrunrmens
inköpsfunktion upphävs.

2.

Med hänsyn till de nya ekonomiska förutsättningarna överlämnas ärendet till
korrununchefen.

3. Målet i måldokumentet som handlar om denna punkt anpassas till de nya
förutsättningarna.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff, korrununchef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-08-18

§ 153 Särskild medlemsinsats till
Kommuninvest
Dnr KST 2015/293

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvests föreningsstämma fastställde 2015-04-16 nya stadgar för
Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en
möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera
särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som
följer av medlemskapet.
De nya lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av
finanskrisen har också påverkat Kommuninvest. Den uppbyggnad av kapitalet som
måste ske ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i
kraft.
Därför har kommunen nu möjlighet att sätta in hela delen för att nå den högsta
insatsnivån. Detta kan vara viktigt för Kommuninvests anseende och stärker dem i
relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer.
Den högsta insatsnivån per medlem är uttryckt i kronor per invånare. När kommunen
har uppfyllt sin skyldighet är man inte längre tvungen att betala den årliga insats som
annars skulle betalas. Det betyder att kommunen får behålla återbäring och ränta på
insatskapitalet.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Birnsteins tjänsteskrivelse 2015-08-05.
Kommuninvests förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l.

Torsby kommun betalar under 2015 hela beloppet om 3 581 383 kr till
Kommuninvest för att uppnå högsta insatsnivån.

2.

Finansiering sker från eget kapital.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

forts. ksau § 153, Särskild medlemsinsats till Kommuninvest
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 154 Begäran om stöd till föreningen RSMH i
Syssiebäck
Dnr KST 2015/608

Sammanfattning av ärendet
RSMH (Riksförbundet för social och m ental hälsa) är ett ideellt, partipolitiskt obundet
och religiöst neutralt kamratförbund i Sverige, som genom socialpolitisk kamp och
kamratstödjande verksamhet verkar för dem som hotas av, har, eller har upplevt
sociala eller psykiska svårigheter. Förbundet består av ca 120 lokalföreningar med
cirka 7 000 medlemmar. RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges
goda förutsättningar för att leva ett värdigt liv. Målet med kamratstöd är att bryta
isolering och ensamhet, att vända passivitet till aktivitet, att stärka självförtroendet och
återge initiativfö1måga samt att ge människor ett meningsfullt liv och en positiv syn på
tillvaron.
Kommunen fick i juni besök av företrädare för organisationen i Syssiebäck som idag
har en heltidsanställd och två halvtidsanställda som ledsagar, stödjer och söker upp
både äldre och funktionshindrade. Man ordnar med berättarstunder, föredrag samt
viss kursverksamhet, men främst vill man upprätta en opinionsbildande verksamhet
för att förbättra integration, tillgänglighet och delaktighet i samhället. I Cafe Kasam
erbjuder man lättare lunch och cafeservering eller bara en plats för umgänge. Stora
planer och ett stort engagemang kan kännas bland de anställda. Dock belastas alla av
ovissheten om föreningens framtid på grund av den ekonomiska situationen. Det är
därför som man nu vänder sig till Torsby kommun med vädjan om hjälp.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Birnsteins tjänsteskrivelse 2015-08-04.

Arbetsutskottets beslut
Angela Birnstein får i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen och tekniska
avdelningen se över möjligheten för RSHM i Syssiebäck att få konsulthjälp.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 155 Biblioteksplan för Torsby kommun
Dnr KST 2015/464

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet
Kommunens biblioteksplan gäller alla bibliotek i kommunen, inte enbart
folkbiblioteken. Planen ska ge en samlad bild av kommunens biblioteksverksamhet
Den ska ange inriktningen för biblioteksverksamheten och den ska utvärderas och
revideras årligen.
Kulturavdelningen och bibliotekschef Agneta Strandberg har utarbetat ett förslag till
biblioteksplan för Torsby kommun. Förslaget har varit ute på remiss till samtliga
politiska partier i kommunfullmäktige och till barn- och utbildningsnämnden.
Vid remisstidens utgång hade ett svar inkommit från barn- och utbildningsnämnden
med synpunkten att familjecentralen bör nämnas i kapitels under rubriken Förskolan.
Kulturavdelningen anser inte att det är al<tuellt att nämna familjecentralen i denna
upplaga, men i framtida uppdateringar av planen när familjecentralen har startat.

Handlingar i ärendet
Biblioteksplan, remissutgåva 201S-OS-14.
Barn- och utbildningsnämndens remissvar 201S-06-04 § 67.
Kulhuchef Annika Wredenbergs tjänsteskrivelse 201S-06-22.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Föreslagen biblioteksplan antas m ed tillägget att familjecentralen nämns i kapitels
under rubriken förskolan, eftersom familjecentralen snart öppnar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Annika Wredenberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 156 Distansundervisning på gymnasienivå,
svar från barn- och utbildningsnämnden
Dnr KST 2015/247

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) har föreslagit att Torsby konumm tar initiativ till att de som inte
har godkända gyronasiebetyg ska kunna läsa klart ämnen genom distansundervisning.
Med anledning av förslaget har kommunstyrelsens arbetsutskott frågat barn- och
utbildningsnämnden om det är möjligt att erbjuda distansstudier för personer som vill
komplettera sina gymnasiebetyg.
Barn- och utbildningsnämnden har nu lämnat ett svar och beslutat att behålla
nuvarande organisation där alltmdervisning utgår från klassrummet.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-04 § 66.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet lägger svaret till handlingarna.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarens signatur

?J ~m

Utdragsbestyrkande

Gr c:20/o--&Jcr-~~

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 157 Avsiktsförklaring för medverkan i
regionbildningsprocess för Värmland
Dnr KST 2015/574

Sammanfattning av ärendet
En ombildning av organisationen på den regionala nivån i Sverige påbötjades på allvar
i och med bildandet av regionerna Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland. Från
årsskiftet har ytterligare sex landsting ombildats till regionkommuner och arbete pågår
i resterande landsting för en förändring inför 2019.
En regionbildningskommitte bildades under 2012 för att kartlägga förutsättningarna
för bildande av en regionkommun i Värmland. Kommitten har besökt samtliga
kommuner, landstinget och Region Värmland för att få synpunkter på en eventuell
regionbildning.
Regionbildningskommitten har nu tagit fram ett förslag på projekt- och tidsplan för
arbetet i Värmland. Planen är indelad i tre steg och tar utgångspunkt i en målsättning
om att bilda en regionkommun för Värmland 2019. Arbetet ska präglas av stor
delaktighet och öppenhet. En politisk styrgrupp kommer att bildas för att leda arbetet.
RegionbildningskommittE:~n

önskar nu att berörda aktörer snarast efter sommaren tar
ställning till framtagen avsiktsförklaring om medverkan i regionbildningsprocessen.

Handlingar i ärendet
Pressmeddelande 2015-06-30 från Region Värmland.
Förslag från Regionbildningskommitten i Värmland 2015-06-26.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Torsby kommun ställer sig positiv till medverkan i regionbildningsprocessen enligt
föreslagen avsiktsförklaring och tidsplan.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 158 ARKO, årsmötesprotokoll och årsrapport
för verksamhetsåret 2014 m.m.
Dnr KST 2015/575

Sammanfattning av ärendet
ARKO Samarbetsorganisation har översänt ett antal handlingar för kännedom.

Handlingar i ärendet
Årsmötesprotokoll 2015-03-27, ARKO samarbetsorganisation.
Årsrapport för verksamhetsåret 2014, ARKO samarbetsorganisation.
Nordiska ministerrådets beslut om gränskommitteernas finansiering 2014-2016.
ARKO:s handlingsprogram 2014-2016.

Arbetsutskottets beslut
Handlingarna lämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 159 Medverkan i projektet Lokal
destinationsutveckling
Dnr KST 2015/609

Sammanfattning av ärendet
Hushållningssällskapet Värmland och Visit Värmland har lämnat in en ansökan till
Region Värmland för ett samarbetsprojekt med namnet Lokal destinationsutveckling.
En projektplan är framtagen.
En förfrågan har nu översänts om kommunernas intresse för medverkan och
medfinansiering med max. 20 000 kronor/år 2016 och 2017.

Handlingar i ärendet
Information från Hushållningssällskapet Värmland, samt projektplan för Lokal
destinationsutveckling 2016-01-01--2017-12-31.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l.

Torsby kommun medverkar i projektet Lokal destinationsutveckling med max.
20 000 kronor/år 2016 och 2017.

2.

Finansiering sker genom konto, kommunchef.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 160 Sammanställning av pågående projekt
Dnr KST 2015/629

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet diskuterar behovet av att få en överblick av pågående projekt inom
kornmunens olika verksamheter.

Arbetsutskottets beslut
Kornmunchefen får i uppdrag att ta fram en sammanställning och nulägesheskrivning
av pågående projekt inom kommunstyrelsens verksamheter.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff, kornmunchef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-08-18

§ 161 Svar på motion om miljöarbetet i Torsby
kommun
Dnr KST 2014/349

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna i Torsby, genom Karl-Erik Keck, har lämnat in en motion som
lyder:
"Ett av huvudmålen i Vision 2020 är att Torsby kommun ska vara en miljömedveten
kommun. För att uppnå detta och säkerställa att miljömedvetenheten präglar alla
förvaltningars beslut och verksamheter behöver riktlinjer och direktiv utarbetas för att
detta viktiga arbete ska kunna genomföras på ett optimalt sätt.
Särskilt bör upphandling, leasingbilsverksarnheten, energieffektivisering i våra
fastigheter och klimatpåverkan från våra verksamheter uppmärksammas.
Kanske bör en miljöansvarig person utses i varje förvaltning och lämplig fortbildning
genomföras. Miljökonsekvenserna av våra beslut bör redovisas i beslutsunderlagen i
nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige. Årsredovisningar bör innehålla
miljökonsekvensbeskrivningar ."
Hantering av motionen
Ansvariga handläggare:
Miljöstrateg Tina Näslund, 0560-162 02, tina.naslund@torsby.se
Teknisk chef Jan Esping, 0560-160 69, jan.esping@torsby.se
Upphandlingsstrateg Per Kjellqvist
Utredningsmetod: Beskrivande metod. Svaret omfattar punkter med synpunkter från
områdena upphandling, teknik och miljömål.
Svar på motionen

1. Miljömålsarbete pågår
Ett nytt miljömålsprogram förbereds nu tillsammans med utsedd politisk arbetsgrupp
för lokala miljömål. I det pågående miljömålsarbetet kommer olika förslag till riktlinjer
att diskuteras och utvärderas. Där kan vi välja att gå direkt på nationella mål eller
skapa lokala mål som ett tydligare verktyg till att nå de nationella målen. En viktig del

Justerarens signatur

%

~&

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

forts. ksau § 161, Svar på motion om miljöarbetet i Torsby kommun
av ett miljöprogram är att man skapar bättre förutsättningar för ökad delaktighet.
Utifrån beslutat miljöprogram med utvalda riktlinjer för lokalt målarbete kan sen varje
aktör respektive förvaltning välja att bli mer miljömedveten och lägga upp sitt
hållbarhetsarbete.
2. Redan fattade beslut och utförda åtgärder
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05 att "miljömålsarbetet har startat och samtliga
nämnder och förvaltningar har i uppdrag att inom sina ansvarsområden medverka till
att nå de nationella miljömålen. För att integrera miljömålsarbetet föreslås att för varje
förvaltning utse en kontaletperson som miljöombud, med avsatt tid för ombudsarbete
inklusive fortbildning".
Kommtmen upphandlar leasingbilar i samarbete med ett flertal av Värmlands
kommuner bland annat Karlstads kommun. Karlstads kommun tillhandahåller
projektledare och vi har just påbötjat vår tredje upphandling inom området. Vi
kommer att utgå ifrån Miljöstyrningsrådets krav på miljöfordon samt delar av
Karlstads kommtms miljöpolicy/riktlinjer.
Se även tidigare svar på motion om riktlinjer för upphandling av livsmedel (ärende
KST 2014/496, kommunstyrelsen 2014-012-01 § 187).
I processen att ta fram ett miljöprogram finns möjligheter att ange lokala mål och
åtgärder utifrån nationella mål och Miljöstyrningsrådets riktlinjer för upphandlingar.
Kommtmen har under fyra år 2010-2014 utfört energieffektivisering i stort antal av
fastigheterna genom EPC-projektet och fortsätter med fler åtgärder framåt.
Redovisning av olika åtgärder inom energieffektivisering finns att läsa separat för
vatje år. Tekniska avdelningen har sedan 1999 redovisat nyckeltal för värmeförbrukning och uppvärmningssätt i olika energislag i vår årsresultatredovisning.
Inom detta område finns redan uppsatta verksamhetsmål fram till2020.

Handlingar i ärendet
Motionssvar 2015-05-22.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen är besvarad.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-08-18

forts. ksau § 161, Svar på motion om miljöarbetet i Torsby kommun
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-08-18

§ 162 Köp av fastigheten Torsby Skyllbäck
1:440
Dnr KST 2015/557

Sammanfattning av ärendet
En avsiktsförklaring, letter of intent, har tecknats mellan Samhall AB och Torsby
kommun som bekräftar att partema har för avsikt att ingå ett bindande avtal
varigenom kommunen förvärvar fastigheten Torsby Skyllbäck 1:440 med
fjärrvärmeanläggning för en köpeskilling av 5,6 miljoner kronor med tillträde senast
2015-10-01.

Handlingar i ärendet
Letter of in tent mellan Samhall AB och Torsby kommun.

Arbetsutskottets beslut
Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att utforma förslag till köpeavtal som innebär
köp av hela fastigheten Torsby Skyllbäck 1:440.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-08-18

§ 163 Fastighetsförsäljning Torsby Överbyn
2:115
Dnr KST 2015/619

Sammanfattning av ärendet
Per Hedegren, Hallåsvägen 9, 685 94 Torsby, ansöker om att få köpa angränsande
fastighet Torsby Överbyn 2:116 som ägs av Torsby kommun.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Per Hedegren 2015-06-22.
Förslag på köpekontrakt.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fastigheten Torsby Överbyn 2:115, omfattande 1434 m 2, säljs till Per Hedegren till ett
pris av 25 kronor per m 2 •

Beslutet skickas till
Hilary Högfeldt, fastighetschef
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 164 Svar på motion om fartgupp m.m.
Dnr KST 2015/524

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet i Torsby, genom Bengt Berg, har lämnat in en motion som lyder:
"Torsby samhälle har under några år fått nytt utseende på ett antal gator bl.a.
Järnvägsgatan, Tingshusgatan, Nya Torggatan och Norra Torggatan. Parkeringsfickor
har gjorts med inramning av små svarta stålstolpar och det har visat sig att en del
bilister inte ser dessa korta stolpar vid parkering och med stora plåtskador på bilen
som följd.
Kommunen har lagt stora resurser på så kallade upphöjningspunkter som kallas
fartgupp och som trycks sönder av fordonen med återkommande stora
reparationskostnader år efter år. Dessa upphöjningspunkter orsakar stort slitage på
bilarna och mycket dyra reparationskostnader på frontspoliers, framvagnar, etc.
Det värsta fartguppet är det sönderkörda som finns i övre änden av Bergsängsbacken.
Inte minst kan guppen vara problem för bilburna som har rygg- och nackbesvär.
Dessutom tror fotgängarna att dessa upphöjningar är detsamma som ett
övergångsställe och att de därför har företräde och bara kan gå ut i gatan. Detta är
speciellt märkbart vid Pekås-korset. Miljön blir dessutom lidande av den ständiga
växlingen mellan broms, gas och växling. Ett exempel: Kommer man Gräsmarksvägen
och ska till kyrkan måste man passera sex (6) fartgrupp och det måste nog vara
Sveriges tätaste på så kort sträcka. Det är tyvärr inget som gynnar handeln i Torsby
centrum.
Därför föreslår Vänsterpartiet att:
Fartguppen i nuvarande utformning antingen tas bort eller sänks så att problemen inte
kvarstår, samt att de små svarta stålstolparna TAS BORT och vi bilister inte behöver
riskera skador på våra bilar. De har egentligen ingen uppgift att fylla.
Att något görs åt kantstenen vid Frykenhallen där flera människor har snubblat, med
skador som följd.
Ännu ett argument för att stolparna bör tas bort, är att vintertid har kommunens
personal stora bekymmer med att få bort snön i parkeringsfickorna med följd att
Järnvägsgatan måste stängas när snön ska bort. Detta är också argument för att
besökande ska uppfatta Torsby som en gästvänlig ort."

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
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forts. ksau § 164, Svar på motion om fartgupp m.m.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare:
GVA-chef Mikael Löfvenholm, 0560-160 53, mikael.lofvenholm@torsby.se
Utredningsmetod: Beskrivande metod utifrån trafiksäkerhet m.m.
Svar på motionen
Torsby kommuns tekniska avdelning har arbetat tillsammans med miljö-, bygg- och
räddningskontoret och styrande politiker för att utforma trafikmiljön i Torsby centrum.
Huvuddragen för utformningen av Torsby detaljplanerades i tidigt 1900-tal, men
utformningen av trafikmiljön har nahuligtvis förändrats utifrån d e krav som ställs i ett
modernt samhälle avseende en mänskligare trafikmiljö där äldres, barns och
funktionshindrades krav på utformning ska vara vägledande.
I motionssvaret föreslåT tekniska avdelningen att Vänsterpartiets förslag om
borttagning eller sänkning av gupp samt borttagning av stolpaT (pollare) avvisas.
På Vänsterpartiets förslag om åtgärdande av kantsten framför Frykenhallen är
svaret/beslutet att utredning pågår avseende vad som ska åtgärdas och detta
handläggs enligt kommunens rutiner för trafiksäkerhetsfrågor.
Hela motionssvaTet biläggs protokollet.

Handlingar i ärendet
Motion 2015-06-03.
Motionssvar 2015-08-12.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l.

Förslaget i motionen om borttagning eller sänkning av gupp samt borttagning
av pollare avslås.

2. Förslaget i motionen om åtgärdande av kantsten framför Frykenhallen anses
besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

i qm

Utdragsbestyrkande

Datum

2015-08-12

Vänsterpartiet i Torsby

Tekniska avdelningens svar på motion från Bengt Berg, vänsterpartiet
i Torsby

Bakgrund
Bengt Berg har för vänsterpartiet i Torsby inkommit med motion med förslag att
fartgupp i Torsby samhälle med nuvarande utformning antingen tas bort eller sänks så
att de inte orsakar stort slitage på bilar och mycket dyra reparationskostnader på
frontspoilers, framvagnar, etc./f samt att guppen kan vara problem för bilburna som
har rygg- och nackbesvär./f Vänsterpartiet uttrycker dessutom oro för att fotgängarna
/fbara kan gå ut i gatan/f därför att de tror att de har företräde. Detta är enligt Berg
speciellt märkbart vid Pekås-korset
If

/f

Vänsterpartiet menar att miljön dessutom blir lidande av att bilförarna ständigt växlar
mellan broms och gas.
Vänsterpartiets motion omfattar även förslag om att ta bort de stolpar som skiljer gatan
och p-platser från trottoarer, enligt Vänsterpartiet ser en del bilister inte stolparna och
de får då plåtskador på sina bilar. Stolparna har enligt Vänsterpartiet ingen uppgift att
fylla, dessutom, menar·man, är stolparna i vägen för snöröjningen.
Vidare påtalar man från Vänsterpartiet, att något måste göras åt kantstenen framför
Frykenhallen, eftersom flera människor snubblat där.

Sammanfattning
Vänsterpartiets motion avser förändringar i trafikmiljön på tre punkter
1. Borttagning eller sänkning av gupp
2. Borttagning av stålstolpar
3. Åtgärdande av kantsten framför Frykenhallen
Torsby kommuns tekniska avdelning har arbetat tillsammans med miljö- bygg- och
räddningskontoret och styrande politiker för att utforma trafikmiljön i Torsby
centrum.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 00 vaxel
0560-160 55 fax

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

Sida
1 (4)

Huvuddragen för utformningen av Torsby detaljplanerades i tidigt 1900-tal, men
utformningen av trafikmiljön har naturligtvis förändrats utifrån de krav som ställs i ett
modernt samhälle avseende en mänskligare trafikmiljö, där äldres, barns och
funktionshindrades krav på utformning ska vara vägledande. I tekniska avdelningens
planeringen har vi använt oss av Sveriges kommuners och Landstings åtgärdskatalog
för säker trafik i tätort samt Boverket, Sveriges kommuners och Landstings,
Vägverkets (nuvarande Trafikverkets) och Banverkets exempelbok samt de där i
angivna nyckelorden:
Helhetssyn. Istället för att bebyggelseplanera och trafikplanera ska vi stadsplanera,
därför att bebyggelsen och trafiken förutsätter varandra
Boendemiljö. Miljöstörningar av trafiken åtgärdas och tryggheten ökas genom
hastighetssänkande åtgärder
Nollvision. Ingen ska dödas eller skadas svårt till följd av trafikolyckor, utformning
ska göras utifrån människors behov och begränsningar och alla trafikslag har lika
värde samt att utryckningsfordon ska kunna nå sina målpunkter inom rimliga
tidsramar
Jämställdhet. Kvinnor och mäns värderingar ska väga lika tungt i planeringen
Gång- och cykeltrafik Ökad och trafiksäker gång- och cykeltrafikgenom utbyggnad
av gång och cykelnätet och anlägga..'l.de av trafiksäkra passager
Kollektivtrafik. Ökad och miljöriktig kollektivtrafikresande
Gestaltning. Vackra gator som är överblickbara och trafiksäkra och som förstärker ett
önskvärt beteende hos trafikanten

Beträffande punkt 1 borttagning eller sänkning av gupp.
Gupp anläggs för att sänka fordonshastigheter. De anläggs på vägsträckor eller i
särskilda punkter, till exempel vid övergångsställen, hastighetssäkrad geöverfart/passage, på sträckor och i korsningar, där hastigheterna bidrar till för höga
olycksrisker eller där riskerna upplevs som för stora och där det visat sig svårt att
uppnå en effektiv hastighetssänkning på annat sätt. Gupp har anlagts i Torsby
centrum på platser där vi behövt skapa ett säkrare samspel mellan oskyddade
trafikanter och biltrafiken, utformning av gupp redovisas i VGU (vägar och gators
utformning framtagen av Trafikverket samt Sveriges kommuner och Landsting), för att
guppet ska ge avsedd effekt krävs en ramplutning om minst 6% och platån bör vara
minst 7 meter lång för att båda hjulparen ska få plats på guppet samtidigt, alternativt
kan frånfartsrampen göras flack
Inga skador på bilar som inträffat vid passage av gupp i föreskriven hastighet, har
inrapporterats till kommunen.

Säkerhetseffekten. Gupp reducerar de högsta hastigheterna mest. De ger en mindre
hastighetsspridning vilket gör att gående inte behöver oroa sig för att en bil kan
komma med vilken hastighet som helst. Hastighetssänkningar bidrar till att sänka

?lyckstalen med mellan 35 och 70 procent. Minskningen är störst för de allvarliga
skadorna och dödsfallen.
Trafiksäkerhetseffekten beror helt på vilken hastighetsdämpning som guppet medför.
Vilket gupp som lämpar sig bäst på respektive plats beror inte bara på vilken
hastighetssänkning som är önskvärd utan andra faktorer måste vägas in, som
förekomst av utryckningstrafik, kollektivtrafik, cyklister och mopedister.
För en längre sträcka där hastigheten anpassas för högst 30 km/tim rekommenderas
avstånd mellan guppen till ca. 30 meter

Gestaltning. Gupp av olika slag påverkar gatumiljön, men med rätt färg och materialval
är guppen markerade men kan ändå anses smälta in i miljön.
Tillgänglighet/trygghet. Platågupp i kombination med övergångsställe eller geöverfart/passage är positivt för rörelsehindrade personer då inga höjdskillnader
förekommer (av samma anledning kan platågupp vara negativt för syskadade och bör
därför markeras för att underlätta för synskadade). Hastighetsreduktionen ger även en
ökad trygghet, speciellt för småbarnsföräldrar och för barnen själva. Studier visar att
framkomligheten för fotgängare och cyklister ökar då gupp anläggs.
Miljöpåverkan. Lokalt kring enskilda gupp kan både buller och avgasutsläpp öka, om
bilar bromsar kraftigt in framför och accelererar kraftigt efter passagen. Annan
beläggning än asfalt, exempelvis gatsten ger ökat buller. Generellt sett så leder dock
gupp till minskade utsläpp, i synnerhet om de anläggs så att hastigheten blir låg och .
jämn.

Kostnad och nytta. Gupp skapar behov av extrainsatser både vid vinter- och
barmarksunderhållet Det har beräknats att drifts- och underhållskostnaden ökar med
ca. 1000 kronor per gupp och år, dessutom bör gupp normalt förnyas efter ca. 10 år.
En nytta-kostnadskalkyl för gupp har gjorts för 150 gupp som anlades i Göteborg, på
en sammanlagd gamlängd om 17 km. Kostnaden för de 150 guppen var då 2 mkr,
medan den årliga minskningen i olyckskostnader var 4,5 mkr inklusive humanvärde.
Detta visar att åtgärden tillhör en av de mest kostnadseffektiva.
Ovan beskrivet motiverar att guppen ska vara kvar

Beträffande punkt 2, borttagning av stålstolpar(pollare).
Trygghet är en viktig samhällsfråga. Oro för att drabbas av olyckor kan påverka
människors vanor och göra att de undviker offentliga platser som gator, torg och
parker samt att det minskar människors rörelsefrihet och aktivitet. stålstolpar (pollare)
är en satsning på gestaltning som tillsammans med valet av slitlager (markens
beläggning ex. asfalt, marksten, plattor, gatsten mm.) skapar utrymme som ger en
känsla av trygg, säker och trivsam trafikmiljö i gångnätet stålstolpar (pollare) används
som förstärkt skydd för träd i ytor där kantsten ligger i körytans nivå samt som optisk
ledning för vilka ytor som är avsedda gångtrafik där kantsten ligger i samma nivå som
körytans och gångytan. På så vis förstärker vi med stålstolpar (pollare) även en

kontrast mellan vilka gångytor som ligger i samma nivå som körytorna och där
körytorna är lämpliga att korsa för de som har rörelsehinder.
Inga skador på bilar som inträffat vid kollision med stålstolpar (pollare) har
rapporterats.
stålstolparna (pollare) samverkar med kantsten till att styra trafikslagen och ska därför
vara kvar.

Beträffande punkt 3, åtgärdande av kantsten framför Frykenhallen
Kantsten används, som tidigare beskrivits, som avgränsning för att styra trafikslagen.
Parkeringen utanför !CA-butiken vid Biografgatan är utformad i stort sett som
parkeringen på norra sidan av samma hus, d.v.s. bilisterna kör över en kantsten och
över en gångyta innan man stannar framför ytterligare en kantsten.
De antaganden som gjorts efter att några av de som snubblat på kantstenen har hört av
sig, är att man stannat på lastplatsen på södra sidan om Biografgatan söder om
parkeringen utanför ICA-butiken, de gående har därefter valt att inte gå på
gångpassagerna som är ca.15 meter på var sida från centrum på lastplatsen. När man
har korsat Biografgatan mitt emellan gångpassagerna har man förmodligen haft fokus
på biltrafiken på Biografgatan och inte lyft tillräckligt på fötterna, utan snubblat på
kantstenen.
Lastzonen har nu stängts av i avvaktan på att ingenjörer från konsultfirman Rambölt
som projekterat ombyggnaden av Torsby centrum, analyserar och kommer med
förslag på vad vi ska göra för att kunna använda lastplatsen till det den är avsedd för.

Tekniska avdelningens beslut
Vänsterpartiets förslag om borttagning eller sänkning av gupp samt borttagning av
stålstolpar (pollare) avvisas
På Vänsterpartiets förslag om åtgärdande av kantsten framför Frykenhallen är
svaret/beslutet att utredning av vad som ska åtgärdas, pågår och handläggs enligt våra
rutiner för trafiksäkerhetsfrågor.
Torsby kommun
tekniska avdelningen

Mikael Löfvenholm

Bilagor:

Gamrumsbeskrivning Torsby centrum
Gamrumsbeskrivning Torsby centrum, Biografgatan

Kopia:

Torsby kommun kommunstyrelsen

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

§ 165 Svar på motion om ändring av Torsby
kommuns regler för minnesgåvor till
förtroendevalda och anställda
Dnr KST 2014/344

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) lämnar en motion som lyder:
"Idag ser reglerna för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda ut enligt bifogat
dokument.
Detta system bör ersättas med något nytt. Förslaget är att kommunanställda med minst
40 % anställningsgrad får en minnesgåva när de varit anställda i 25 år, oavsett om de
jobbar kvar inom kommtmen eller bestämmer sig för att sluta. Därmed förenklar vi
administrationen och skapar ett rättvisare system.
Till detta bör även minnesgåvorna .för förtroendevalda slopas. Det borde räcka med att
ha fått förtroendet av väljarna att vara just förtroendevald. skattebetalamas pengar ska
användas väl och läggas på kommunens kärnverksamhet snarare än att göda politiker.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
l. Att kommunanställda m ed minst 40 % anställningsgrad erhåller en minnesgåva
endast efter att de varit anställda i 25 år och att minnesgåvan ges i samband med
denna gräns, och inte när personen i fråga lämnar sin tjänst. Detta ersätter därmed
dagens system.
2. Att minnesgåvor till förtroendevalda tas bort."
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Bih'. kommunchef/HR-chef Anders Björck, 0560-160 86,
anders.bjorck@torsby .se.
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner och företag hanterar frågan kring
minnesgåvor/gratifikationer till anställd personal.

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

forts. ksau § 165, Svar på motion om ändring av Torsby kommuns
regler för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda
Svar på motionen

Följande 1'egler föreslås gälla för minnesgåvor/ gratifikationer till personal i T ors by
kommun:
Riktlinjer för minnesgåvor

För minnesgåvor till anställda är normalfallet hos de flesta arbetsgivare att detta ges till
anställda som har en anställningstid om 25 år eller längre. Minnesgåvan delas ut
endera det året som den anställde uppnår 25 års anställningstid eller i samband med
att den anställde avsh,ttar anställningen hos arbetsgivaren. Värdet på minnesgåvan
varierar men de flesta har prisnivån av ett guldur som utgångspunkt med avstämning
mot skatteverkets regler för gåvor.
Då Torsby kommun har bra rutiner för hanteringen av minnesgåvor, föreslås att
kommunen från och med 2016 inför att de som uppnår 25 års anställning tilldelas en
gåva/gratifikation på motsvarande 10 000 kronor (i presentkort, samma summa som
idag är aktuell). Minnesgåvan överlämnas i samband med att den anställde avslutar
sin anställning i kommunen vilket ska samordnas med avtackning av arman personal
som avslutar sin anställning. Respektive förvaltning ansvarar för att kalla aktuella
personer till denna avtackning. För kommunstyrelsen har kansliavdelningen
arrangemangs- och samordningsansvaret.
I Torsby kommun finns ett beslut om att de som uppnår 15 års anställning ska tilldelas
en minnesgåva/gratifikation till ett värde av 5 000 kronor (i form av presentkort).
Denna gratifikation föreslås att tas bort.
Vad det gäller minnesgåvor till förtroendevalda enades kommunstyrelens
arbetsutskott 2015-03-15 om att dessa minnesgåvor/gratifikationer bör tas bort.
Förändringarna föreslås gälla från och med verksamhetsåret 2016.

Handlingar i ärendet
Motionssvar 2015-08-06.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-08-18

forts. ksau § 165, Svar på motion om ändring av Torsby kommuns
regler för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l.

Kommunfullmäktige rekommenderas att ställa sig bakom förslaget till nya
regler för minnesgåvor/gratifikationer.

2. Minnesgåva/gratifikation ges endast till personer som uppnått 25 års
anställning i kommunen. Minnesgåva överlämnas i samband med att den
anställde avslutar sin anställning. Minnesgåvan/gratifikationen utges med
10 000 kronor i form av presentkort.
3. Minnesgåvor/gratifikationer till förtroendevalda tas bort helt.
4. Reglerna träder i kraft från och med verksamhetsåret 2016.
5. Motionen anses därmed bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-08-18

§ 166 Svar på motion om intern representation
i Torsby kommun
Dnr KST 2015/360

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna, genom Ann-Katt·in Jäl'åsen, har lämnat in en motion som lyder:
"Torsby kommun har en alkohol- och drogmissbrukspolicy för kommunens anställda
som antogs av kommunstyrelsen 2008-01-14. Den har, mig veterligen, inte varit
utvärderad och omprövad sedan dess. Jag anser att de policys som komrotmen arbetar
utifrån ska vara så tydligt utformade att de inte kan missförstås.
Min bedömning är ati: det behöver göras ett förtydligande när det gäller kommunens
interna representation. För mig innebär skrivningen restriktivitet med alkohol
detsamma som förbud mot alkohol men jag inser att det kan tolkas olika.
Mitt förslag är:
Att kommunen ser över gällande alkohol- och drogmissbrukspolicy och att en ändring
görs så att nuvarande skrivning "restriktivitet med alkohol ska iakttas" ändras så att
det blir tydligt att alkohol inte är tillåten i intern representation."
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck, 0560-160 86,
anders.bjorck@torsby.se.
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner samt offentliga verksamheter har
reglerat intern representation avseende alkoholfrågan. Utifrån denna jämförelse kan
det konstateras att det finns ett spekh·a på olika bestämmelser avseende representation
med eller utan alkohol vid intern representation.
Svar på motionen
Följande regler föreslås gälla för kommtmen avseende intern såväl som extern
representation:
Riktlinjer för representation
Kravet vid representation är att det ska finnas ett samband med verksamheten som
kommunen eller kommunens bolag bedriver.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 166, Svar på motion om intern representation i Torsby
kommun
Representation ska ske med måtta och till realistiska kostnader. Som enskild eller
grupp ska stor försiktighet iakttas vid extern representation mot en och samma person
eller grupp av personer då den kan anses som ofta förekommande.
Anställda och förtroendevalda ska alltid agera så att misstanke om korruption inte
uppstår.
All representation ska noga övervägas utifrån nyttan för kommunen och/eller
kommunens bolag och i förlängningen för kommunens innevånare. Om belopp ska
tillåtas att uppgå till belopp som ligger över skatteverkets anvisningar för avdragsrätt
ska detta beslutas av kommunchef eller biträdande kommunchef inom ramen för
verkställighet.
Riktlinjer för kostnader och omfattning
Följande riktlinjer för kostnader och omfattning bör tillämpas vid kommunens
representation:
Extern representation
Vid extern representation godtas kostnader som anses skäliga i enlighet med
skatteverkets riktlinjer avseende avdragsrätt. För representation i samband med lunch
eller motsvarande godtas kostnader som ligger inom den lägre kostnadsramen. När
värdskapet kräver en större gästfrihet i vilken middag eller supe ingår godtas
kostnader som ligger inom den tidigare högre kostnadsramen. Den person som från
kommunen är ansvarig för representation avgör vid tillfället vilken nivå som anses
vara rimlig, bedömningen ska ha sin utgångspunkt i avdragsrätten.
Alkoholhaltiga drycker får serveras då gästfriheten så påbjuder. Drycker med
alkoholhalt över 15 % får inte ingå i kommunens representation. Stor måttlighet ska
tillämpas. För att detta ska medges krävs godkännande av kommunchef eller
biträdande kommunchef inom ramen för verkställighet.

Intern representation
Vid intern representation får inga andra alkoholhaltiga drycker serveras än lättöl eller
annat som kan jämställas med denna dryck. Intern representation kan vara
personalfester, informationsmöten med personal, förhandlingar,
planeringskonferenser med mera. Representation kan vara kostnader för mat, dryck,
logi, resor, tmderhållning, biljetter, personalfester, gåvor och liknande.

Justerarens signatur
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forts. ksau § 166, Svar på motion om intern representation i Torsby
kommun
Verifikationer
Av verifikationer såsom kvitton, fakhuor eller restaurangnotor ska det tydligt framgå
vilka som deltagit, dahun för och syfte med förrättningen. Detta gäller både vid intern
och extern representation. Besluts- eller behörighetsattest av faktura avseende
representation ska ske i enlighet med kommunens attestreglemente inom det
ekonomiska området.
Om restaurangnotor och andra kvitton inte är fullständigt ifyllda eller kompletteras i
samband med kontering riskerar den som utövat representationen att få betala
kostnaden privat.

Handlingar i ärendet
Motionssvar 2015-06-15.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Kommunfullmäktige rekommenderas att ställa sig bakom förslaget till
förtydligande av regler avseende representation.
2. Motionen anses därmed bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 167 Nytt samverkansavtal och ändrat
reglemente för den gemensamma drifts- och
servicenämnden
Dnr KST 2015/597

Sammanfattning av ärendet
Drifts- och servicenämnden (DSN) inrättades 2010-01-01 av de 16 kommunerna i
Värmland med Karlstad som värdkommun för nämnden. Syftet med samverkan i
nämnden är att skapa förutsättningar för att använda resurser på ett m er
kostnadseffektivt sätt, att öka kvaliteten i verksamheten, samt att bättre kunna följa
utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde. I dagsläget är samverkan i
nämnden inriktad på !T-området, men det kan i framtiden utökas till att omfatta även
andra verksamhetsområden om de samverkande parterna så önskar.
Landstinget i Värmland ansöker nu om att ingå i DSN. En utökad samverkan med
landstinget i Värmland som ny deltagande part i nämnden kräver att nytt
samverkansavtal och ändrat reglemente för nämnden upprättas och godkänns av
samtliga parter. Kommunledningskontoret i Karlstad kommun har tagit fram förslag
på samverkansavtal och reglemente som gäller från och med den l januari 2016
förutsatt samtliga samverkande parters godkännande.
De huvudsakliga ändringar som föreslås är att nämndens sammansättning utökas till
17ledamöter och 17 ersättare, samt att en ny post som andre vice ordförande inrättas.
Av kommtmallagen följer att Karlstads kommun utser ordförande och vice ordförande.
Kommunledningskontoret i Karlstad kommun föreslår att posten som förste vice
ordförande bör utses bland ledamöter från kommuner med annan politisk majoritet än
Karlstads kommun och att andre vice ordförande är den ledamot som representerar
landstinget i Värmland.
Landstinget i Värmland ska inför den l januari 2016 utse en ledamot och en ersättare
till nämnden. För kommunernas del föranleder det nya samverkansavtalet ingen
förändring avseende representation eftersom kommunernas ledamöter och ersättare i
nämnden för innevarande mandatperiod 2015- 2018 redan har utsetts och tillträtt sina
poster.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. § 167, Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för den
gemensamma drifts- och servicenämnden
Vid nämndens inrättande beslutades att de samverkande parterna ska lämna ett årligt
bidrag till nämndens verksamhet med belopp som motsvarar adminish·ativa, alhnänna
eller övergripande kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. Bidraget betalas
av de samverkande parterna i lika delar och beloppet ska räknas upp årligen med
användning av arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, SNI-kod M (Standard för
svensk näringsgrensindelning, där kod M motsvarar företag inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik). Beloppet för 2015 blir enligt formeln 62 000 kronor i avrundat
värde för varje samverkande part.
I övrigt finansieras de uppdrag som nämnden åtar sig av de samverkande parter som
deltar i respektive uppdrag. Dessa kostnader fördelas med utgångspunkt i vilken nytta
var och en av de medverkande parterna har i samverkansuppdraget

Handlingar i ärendet
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björcks tjänsteskrivelse 2015-08-05 med bilagor.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. Kommunfullmäktige rekommenderas att godkänna och anta förslaget till nytt

samverkansavtal (bilaga l) för gemensam drifts- och servicenämnd med
giltighet från och m ed den l januari 2016 under fömtsättning att samtliga
samverkande parter fattar motsvarande beslut.
2. Kommunfullmäktige rekommenderas att godkänna förslaget till ändrat
reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd (bilaga 2) med giltighet
från och med den l januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande
parter fattar motsvarande beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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§ 168 Yttrande, översyn av den kommunala
energi- och klimatrådgivningen
Dnr KST 2015/456

Sammanfattning av ärendet
Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utfört en översyn av energi- och
klimatrådgivningen i syfte att vidareutveckla den samt öka samhällsekonomisk
effektivitet. Miljö- och energidepartementet har nu överlämnat Energimyndighetens
rapport till Torsby kommun för yttrande.
Torsby kommuns synpunkter på de föreslagna åtgärderna

Torsby kommun anser att klimat- och energirådgivningen bör vara ett statligt ansvar.
Kommunerna har vare sig kompetens eller nödvändiga resurser för att täcka in de
områden som föreslås i utredningen, oavsett om man samverkar med andra
kommuner eller ej. Det finns ingen naturlig koppling till att samverkan med andra
kommuner leder till en bättre service till medborgarna vilket antyds i utredningen.
I utredningen beskrivs transportområdet som ett viktigt område. Detta är ett
tillkommande kompetensområde vilket ställer ännu högre krav på kommunerna och
den personal som ska vara lokala rådgivare. Uppdraget blir kompetensmässigt för
stort för en eller ett par handläggare per kommunsamverkan. Det känns dessutom
förlegat att ha lokala rådgivare när alltfler söker och får information digitalt.
Torsby kommun är av den uppfattningen att staten ska samordna de bidrag de avser
att avsätta till kommunerna och upprätta regionala centra tmder förslagvis
länsstyrelserna eller något annat statligt organ. Man kan bemanna dessa regionala
centra med personal med olika kompetens som kan serva ett län eller region samtidigt
som man parallellt bygger upp digitala informationsbanker som privatpersoner och
företag kan söka information via. En statlig samordning av energi- och
klimatrådgivningen skulle innebära att medborgama får samma service oavsett var
man bor i landet, d.v.s. det skulle inte styras av vilken kommun man bor i och hur
mycket extra resurser som de är beredda att lägga till förutom det statliga bidraget.
Det framgår dessutom av utredningen att det är ett förhållandevis litet antal som
känner till och ännu färre som använder sig av rådgivningen i dagsläget, vilket
bekräftar att man bör ha en annan struktur på rådgivningen än idag.

Utdragsbestyrkande
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forts ksau § 168, Yttrande, översyn av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen
Handlingar i ärendet
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björcks ~änsteskrivelse 2015-08-03.

Arbetsutskottets beslut
Yttrandet godkänns och översänds till Miljö- och energidepartementet

Beslutet skickas till
Miljö- och energidepartementet

Justerarens signatur
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§ 169 Fortsatt samverkan samt upphandling av
e-tjänsteplattform
Dnr KST 2015/579

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun samverkar tillsarrunans med länets alla kommuner genom den
gemensarruna drifts- och servicenämnden (DSN), som ingår i Karlstads kommuns
organisation. Ett av de samverkansobjekt som DSN ansvarar för är den så kallade
e-~änsteplattformen. E-~änsteplattformen tillhandahålls till de samverkande
kommunerna tillsarrunans med stöd~änster (utförda av e-kontoret vid Karlstads
kommun) av DSN som ett särskilt uppdrag enligt det gällande avtalet om samverkan
som gäller för DSN. För detta uppdrag betalar de samverkande kommunerna
ersättning till DSN enligt en särskild fördelningsnyckel i enlighet med vad
samverkansavtalet anvisar.
Nuvarande avtal med e-~änsteplattformens leverantör har löpt ut. DSN avser nu att så
snart som möjligt genomföra ny upphandling av e-~änsteplattform och arbete pågår
med att förbereda för DSN:s upphandling av kontrakt för en fortsatt e-~änsteplattform.
Ambitionen är att upphandlingen ska leda till ett kontrakt med en varaktighet på tre
år, med möjlighet till årsvisa förlängningar upp till och med en total kontraktstid om
åtta år.

Handlingar i ärendet
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björcks ~änsteskrivelse 2015-08-14.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l.

Torsby kommun medverkar i upphandlingen och förbinder sig till att den
gemensarruna drifts- och servicenämnden (DSN) är utförare av uppdraget
hänförligt till e-~änsteplattform.

2.

Kommunen ska i förhållande till DSN betala för sin andel i enlighet med den
av DSN beslutade fördelningsnyckeln under kommande verksamhetsår, och
under hela giltighetstiden av det kontrakt för e-~änsteplattform som man nu
avser att upphandla av DSN genom Karlstads kommun.

Justerarens signatur
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forts. § 169, Fortsatt samverkan samt upphandling av etjänsteplattform
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 170 Inbjudan till samråd och
samverkansmöte
Dnr KST 2015/572

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland och Trafikverket bjuder in till länsdelsmöte 2015-09-16 i Munkfors
om samverkan kring samhällsplanering, kollektivtrafik och infrastrukturfrågor.
I direkt anslutning till länsdelsmötet bjuder Region Värmland även in till
samrådsmöte för dialog om remissutgåva till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram
2017-2021 samt arbets- och tidsplan för process fram till beslut.
Samrådet sker tillsammans med kommunerna Hagfors, Munkfors, Sunne och Kil.

Handlingar i ärendet
Inbjudan från Region Värmland och Trafikverket tilllänsdelsmöte.
Inbjudan från Region Värmland till samråd.

Arbetsutskottets beslut
Alf Larsson (C) och Mikael Persson (M) utses till Torsby kommuns representanter på
länsdelsmöte och samrådsmöte i Munkfors.

Beslutet skickas till
Alf Larsson
Mikael Persson

Justerarens signatur
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§ 171 Nominering av ledamöter till LAG
Växtlust Värmland
Dnr KST 2015/178

Sammanfattning av ärendet
Jordbruksverket beslutade 2015-04-21 att prioritera Växtlust Värmlands
utvecklingsstrategi. Ett viktigt moment är nu att bilda den styrande organisationen och
processen med att nominera ledamöter från offentlig sektor bör starta.
LAG (Local Action Group) är den lokala beslutsgrupp som beslutar om vilka projekt
som kan ges stöd utifrån den lokala utvecklingsstrategin, och består av ledamöter från
offentlig, privat och ideell sektor. LAG kommer att tillsättas och börja sitt arbete i och
med en första föreningsstämma i september. En interimsstyrelse har bildats som nu ber
kommunen att nominera kandidater.

Handlingar i ärendet
Begäran om nominering till LAG Växtlust Värmland, inkommen 2015-07-02.

Arbetsutskottets beslut
Företagsrådgivare Anna-Lena Carlsson nomineras som ledamot i LAG Växtlust
Värmland.

Beslutet skickas till
Ewa Ryhr Andersson, verksamhetsledare Växlust Värmland
Anna-Lena Carlsson

Justerarens signatur
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§ 172 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2015-06-03 -2015-08-12.

Handlingar i ärendet
Sammanställning av inkomna meddelanden.

Arbetsutskottets beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur
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§ 173 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroth informerar om
strandskyddsbestämmelser.
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om marginalintäkter vid
befolkningsförändring, ett material från Sveriges kommuner och landsting.

Utdragsbestyrkande

