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§ 107 Kulturskolan underhåller
Dnr KST 2015/9

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kulturskolan och dess ledare
Michael Åkerlund bestämt att om det är möjligt ska kulturskolan inleda va1je
fullmäktigesammanh·äde.

Idag spelar eleverna Yining Jansson, Ida W ang Eriksson och Emelie Andersson
tillsammans med Anna-Karin Lis och Michael Åkerlund "Gånglåt från Bara,
Ekshärad" samt "Gånglåt från Äppelbo".

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för framh·ädandet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

§ 108 Information om Torsby Bostäder AB
Dn r KST 2015/1 O

Sammanfattning av ärendet
VD Håkan Laack informerade kommunfullmäktige om Torsby Bostäder ABs
verksamhet.

Han berättar bl. a. om bostadsbeståndet, vilken affärside som bolaget står för, hur
hyresmarknaden ser ut i Tors by, att ekonomin är stabil, hur hyresnivån är jämfört med
andra värmländska kommuner och att bolaget har en ny logga. Vidare informerar
Håkan Laack om att behovet av bostäder finns i Torsby och att behovet främst finns i
Torsby tätort.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

§ 109 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2015/52

Sammanfattning av ärendet
Roger Ericsson, undersköterska i Torsby kommun berättade om situationen för
undersköterskor idag och ställde en fråga till socialnämndens ordförande Åke
Gustavsson.

Frågan lyder:
"Vad gör Torsby kommuns socialnämnd åt att, renodla undersköterskans roll och
därmed återupprätta dess yrkesstatus?"

Roger önskar svar på nästa kommunfullmäktigemöte.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Roger Ericsson för frågan och skickar den till socialnämndens
ordförande.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 7

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
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§ 11 OOrdet är fritt
Dnr KST 2015/53

Sammanfattning av ärendet
Ann-Katrin Järåsen (S) begär ordet.

Ann-Kah·in säger att hon tycker att kommunfullmäktig har ett uppdrag att stötta
nämnderna. Särskilt gäller det när svåra beslut ska tas. Vid de tillfällena behöver vi ge
god information. Ann-Katrin tycker inte att fullmäktige har tagit sitt ansvar och hon
saknar en kommunikationsstrategi. Svåra beslut kommer man att behöva ta då och då
och ibland sker det snabbt.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Ann-Katrin Järåsen (S) för inlägget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

§ 111 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Sammanfattning av ärendet
Ärenden som utgår:
•

ärende om markanvisningsavtal

•

svar på motion om ändring av Torsby kommuns regler för minnesgåvor till
förtroendevalda och anställda

•

svar på motion om intern representation i Torsby kommun

•

svar på motion om fartgupp mm

Ärende som tilll<ommer:
•

val till Värmlands tingsrätt

Kommunfullmäktiges beslut
Ändringm·na godkänns.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 9

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
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§ 112 Avsiktsförklaring för medverkan i
regionbildningsprocess för Värmland
Dnr KST 2015/574

Sammanfattning av ärendet
En ombildning av organisationen på den regionala nivån i Sverige påbö1jades 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.
Regionbildningskonunitten 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.
Regionbildningskommitten önskar nu att berörda aktörer snarast efter sommaren tar
ställning till framtagen avsiktsförklaring om medverkan i regionbildningsprocessen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-09-07§ 144
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 157.
Förslag från Regionbildningskommitten i Värmland 2015-06-26.

Kommunfullmäktiges beslut
Torsby kommun ställer sig positiv till medverkan i regionbildningsprocessen enligt
föreslagen avsiktsförklaring och tidsplan.

Justerarens signatur

S2JPJ

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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2015-09-29

Forts§ 112 Avsiktsförklaring för medverkan i regionbildningsprocess för Värmland

Beslutet skickas till
Regionbildningskommitten i Värmland
De politiska partierna/gruppledarna

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 113 Nytt samverkansavtal och ändrat
reglemente för den gemensamma drifts- och
servicenämnden (DSN)
Dnr KST 2015/597

Sammanfattning av ärendet
Drifts- och servicenämnden 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 mer 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.
A v kommunallagen 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

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

Forts § 113 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för den gemensamma driftsoch servicenämnden (DSN)
nämnden för innevarande mandatperiod 2015- 2018 redan hcu: utsetts och tillträtt sina
poster.

Vid nämndens inrättande beslutades att de samverkande parterna ska lämna ett årligt
bidrag till nämndens verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, allmänna
eller övergripande kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. Bidraget betalas
av de samverkande parterna i lika delaT och beloppet ska räknas upp årligen med
användning av arbetskostnadsindex (AKl) för ~änstemän, 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
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 149
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 167.
Förslag 2015-08-25 på ändrat avtal om samverkan i gemensam drifts- och
servicenämnd, bilaga l.
Förslag 2015-06-25 på reglemente för drifts- och servicenämnden, bilaga 2.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Kommunfullmäktige godkänner och antar förslaget till nytt samverkansavtal
(bilaga l) för gemensam drifts- och servicenämnd med giltighet från och med
den l januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande parter fattar
motsvarande beslut.

2.

Kommunfullmäktige godkänner 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.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-09-29

Forts § 113 Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för den
gemensamma drifts- och servicenämnden (DSN)
Beslutet skickas till
Drift- och servicenämnden Karlstad kommun
IT-chef Björn Gottfridsson

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

§ 114 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 den 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
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 136
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 153.

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

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

Forts§ 114 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest
2. Finansiering sker från eget kapital.

Beslutet skickas till
Ekonomichef Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

§ 115 Köp av fastigheten T ors by Skyllbäck
1 :440 (Sam hall)
Dnr KST 2015/557

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun tecknade 2011 ett samarbetsavtal med Samhall AB avseende leverans
av fjärrvärme i Syssiebäck Samhalllevererar fjärrvärme från egen panncentral och
Torsby kommun köper fjärrvärme. Avtalet gäller 2011-12-01 t.o.m. 2017-11-30.
Samhall sade upp avtalet till2015-06-30 med hänvisning till avslutad verksamhet och
enligt avtalet har Torsby kommun rätt att förvärva anläggningen till restvärdet
reducerat med erlagd anslutningsavgift.

I förhandlingarna om ny fastighetsbildning för fjärrvärmeanläggningen erbjöds
kommunen att förvärva hela fastigheten inklusive fjärrvärmeanläggningen.
Kostnaden för förvärv och ombyggnation av fjärrvärmeanläggningen kalkyleras till
5,7 miljoner kronor (övertagande 3,3 miljoner kronor, orobyggnation 2,4 miljoner
kronor).
Fastigheten värderades av NAI Svefa till2,3 miljoner kronor. Kostnaden för hela
fastigheten inklusive ombyggd fjärrvärmeanläggning kalkyleras till totalt 7,5 miljoner
kronor (fastigheten 2,3 miljoner kronor, övertagande av fjärrvärme 3,3 miljoner kronor,
orobyggnation 1,9 miljoner kronor).
Letter ofIntent om avsikt att ingå ett bindande avtal om förvärv av fastigheten Torsby
skyllbäck 1:440 med fjärrvärmeanläggning för 5,6 miljoner kronor tecknades
2015-06-17 och redovisades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18, § 162.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 145
Teknisk chef Jan Espings tjänsteskrivelse 2015-08-31.
Letter of Intent.
Fastighetsöverlåtelseavtal2015-09-07.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-09-29

Forts § 115 Köp av fastigheten Torsby Skyllbäck 1:440 (Samhall)

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Fastighetsöverlåtelseavtal mellan Samhall AB och Torsby kommun om köp av
fastigheten Torsby Skyllbäck 1:440 för en köpeskilling av 5,6 miljoner kronor
godkänns.

2. Kostnader för orobyggnation av fjärrvärmeanläggningen med 1,9 miljoner
kronor godkänns.
3. Finansiering genom beslutade investeringsprojekt 1085, övertagande
fjärrvärme Sysslebäck, 5 miljoner kronor samt investeringsprojekt 1217,
fjärrvärme Sysslebäck, 1,19 miljoner kronor samt resterande 1,31 miljoner
kronor överförs från ej utnyt~ad investeringsram.

Beslutet skickas till
Teknisk chef Jan Esping
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

§ 116 Försäljning av fastigheten Torsby
Ambjörby 1:208 (Jofahuset)
Dnr KST 2014/80

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Torsby Ambjörby 1:208 byggdes år 1922 och har en bruksareal på 438m2 .
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2014-02-10 att lämna fastigheten
Ambjörby 1:208 till mäklare och utbjudas till försäljning.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 146
Köpekontrakt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-10 § 17.

Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten Torsby Ambjörby 1:208 säljs till Johan Johansson och Jan Andersson för en
köpeskilling av 325 000 kronor och med tillträde 2015-11-01.

Beslutet skickas till
Teknisk chef Jan Esping
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

§ 117 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 2:115 som ägs av Torsby kommun.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 142
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 163.
Köpekontrakt.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastigheten Torsby Överbyn 2:115, omfattande 1434 m 2, säljs till Per Hedegren
till ett pris av 25 kronor per m 2 •
2.

Köpekontraktet godkänns.

Beslutet skickas till
Teknisk chef Jan Esping
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-09-29

§ 118 Nybyggnation i kvarteret Enen
Dnr KST 2015/596

Sammanfattning av ärendet
Torsby Bostäder AB avser att bygga hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra. Bolaget
kornmer att förvärva marken av Torsby kornmun 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 miljoner
kronor. En fastighetsvärdering utförd av extern part värderar huset till ca 14,7
miljoner kronor. Enligt gällande redovisningslag ska därför fastigheten skrivas ner
med cirka 10 miljoner kronor. Detta kornmer att påverka både resultat under
färdigställandeår och eget kapital med motsvarande belopp. Dessutom visar en
långsiktig kalkyl av resultatet att fastigheten vid en hyresnivå på l 350 kronor/m2 och
år kan komma att gå med ett underskott på ca 2 miljoner kronor över tio år.

Torsby Bostäder AB önskar nu ett ställningstagande av kornmunfullmäktige i frågan
om nyproduktion av hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra, samt om
nedskrivningsförfarandet som redovisats ovan.

Handlingar i ärendet
Kornmunstyrelsen 2015-09-07 § 126
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 150.
Protokoll2015-06-23 § 37, styrelsen för Torsby Bostäder AB.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Kornmunfullmäktige ställer sig bakom Torsby Bostäder AB:s planer på
nybyggnation på området Enen södra.

2. Kornmunfullmäktige godkänner redovisat nedskrivningsförfar ande.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Torsby Bostäder AB
Teknisk chef Jan Esping
Ekonorrliavdehringen

Justerarens signatur
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§ 119 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 till föreningslivet i kommunen att hyra simhallarna till
något lägre pris.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 130
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 143.

Kommunfullmäktiges beslut
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
Ekonomiavdelningen
Kicki Velander
Peter Jonsson
Jan Karlstam

Utdragsbestyrkande
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§ 120 Avgifter för betygskopior 2016
Dnr KST 2015/538

Sammanfattning av ärendet
På skolorna finns kopior av betyg. Ett begrepp som används i samband med
betygshantering är bestyrkt kopia och med detta menas att skolan intygar att kopian
överensstämmer med kopian som förvaras på skolan.
Saknas det kopia av äldre betyg måste skolan göra ett utdrag ur betygskatalogen och
då är det en avskrift.

En kopia som inte är vidimerad är att jämställa med kommunens övriga hantering av
allmänna handlingar. Kommunfullmäktige fastställer varje år kopieringstaxan.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 133
Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-04 § 62.

Kommunfullmäktiges beslut
Följande avgifter för betygskopior 2016 fastställs:
Bestyrkt kopia- 100 kr.
utdrag ur betygshandling - 200 kr.
Kopia av betyg- upp till10 kopior ingen avgift, därutöver 4 kr per kopia.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden.
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 121 Biblioteksplan för Torsby kommun
Dnr KST 2015/464

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska konununer och landsting anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet
Konununens biblioteksplan gäller alla bibliotek i konununen, inte enbart
folkbiblioteken. Planen ska ge en samlad bild av konununens biblioteksverksamhet
Den ska ange inriktningen för biblioteksverksamheten och den ska utvärderas och
revideras åJ:ligen.
Kulturavdelningen och bibliotekschef Agneta Strandberg har utarbetat ett förslag till
biblioteksplan för Torsby konunun. Förslaget har varit ute på remiss till samtliga
politiska partier i konununfullmäktige och till barn- och utbildningsnämnden.
Vid remisstidens utgång hade ett svar inkommit från barn- och utbildningsnämnden
med synpunkten att farniljecenh·alen bör nämnas i kapitels under rubriken Förskolan.
Kulturavdelningen anser inte att det är aktuellt att nämna familjecentralen i denna
upplaga, men i framtida uppdateringar av planen när familjecentralen har startat.

Handlingar i ärendet
Konununstyrelsen 201S-09-07 § 131
Konununstyrelsens arbetsutskott 201S-08-18 § 1SS.

Kommunfullmäktiges beslut
Föreslagen biblioteksplan, där familjecentralen nämns i kapitels under rubriken
Förskolan, antas.

Beslutet skickas till
Kulturchef Annika Wredenberg

Justerarens signatur

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

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden i Torsby kornmun verkade mellan åren 1974 och 2010. Nämnden
upphörde 2010-12-31 och fungerar från och med 2011-01-01 som en avdelning under
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 annan föreskrift och blir därför ett giltigt gallringsbeslut.
Torsby kornmun 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 infmmation i system, inte
att man måste. Detta innebär att om enstaka handlingar och serier av handlingar som
får gallras enligt beslut, men där handlingama visar verksamheten på ett sätt som inga
andra gör eller har ett forskningsvärde, kan dessa bevaras.

En dokwnenthanteringsplan för fritidsavdelningen kornmer att tas fram hösten 2015
eller våren 2016.

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Konununstyrelsen 2015-09-07 § 132
Konununstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 148 med bilaga.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

De handlingar som finns upptagna i förteckning i bilagan ska bevaras för åren
1974-2010 i den mån de uppkanunit i verksamheten.

2.

Övriga handlingar får gallras.

Beslutet skickas till
Arkivarie Christina Lech

Justerarens signatur
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§ 123 Avsägelse av politiska uppdrag
Dnr KST 2015/679

Sammanfattning av ärendet
Monica Andreasson (S) frånsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Handlingar i ärendet
Avsägelse daterad 2015-09-09

Kommunfullmäktiges beslut
Monica Andreasson (S) avsägelse godtas.

Beslutet skickas till
Monica Andreasson (S)
Valberedningen
Lars-Erik Mattsson

Justerarens signatur
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§ 124 Revisor i stiftelsen Pakkalamps
pensionärshem
Dnr KST 2015/556

Sammanfattning av ärendet
En korrigering av tidigare utsedd revisor för Pakkalamp pensionärsbostäder behöver
ske.
I juni 2015 valdes Mats Broberg (S) som ordinarie revisor men han ska ersättas av
Anders Nillroth (V) som ordinarie revisor.
Till ersättare kvarstår Anitha Syvertsson (M).

Kommunfullmäktiges beslut
Till ordinarie revisor i stiftelsen Pakkalamp pensionärsbostäder väljs Anders Nillroth
(V).
Till ersättare väljs Anitha Syvertsson (M).

Beslutet skickas till
De valda
Stiftelsen Pakkalamp pensionärsbostäder
Lars-Erik Mattsson

Utdragsbestyrkande
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§ 125 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 skall vara en miljömedveten
kommun. För att uppnå detta och säkerställa att miljömedvetenheten präglar alla
förvaltningars beslut och verksamheter behöver riktlinjer och direktiv utarbetas för
detta viktiga arbete skall kunna genomföras på ett optimalt sätt.
Särskilt bör upphandling, leasingbilsverksamheten, energieffektivisering i våra
fastigheter och klimatpåverkan från våra verksamheter uppmärksammas.
Kanske bör en miljöansvarig person utses i varje förvaltning och lämplig fortbildning
genomföra. 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
l. Miljöntålsarbete 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

Utdragsbestyrkande
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skapa lokala mål som ett tydligare verktyg till att nå de nationella målen. En viktig del
av ett miljöprogram är att man skapar bättre förutsättningar för ökad delaktighet.
Utifrån beslutat miljöprogram med utvalda riktlinjer för lokalt målarbete kan sen vatje
aktör respektive förvaltning välja att bli mer miljömedveten och lägga upp sitt
hållbarhetsarbete.
2. Redan fattade beslut och utjord a 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 kontaktperson som miljöombud, med avsatt tid för ombudsarbete
inklusive fortbildning" .
Kommunen upphandlar leasingbilar i samarbete med ett flertal av Värmlands
kommuner bland armat Karlstads kommun. Karlstads kommun tillhandahåller
projektledare och vi har just påbörjat vår tredje upphandling inom området. Vi
kommer att utgå ifrån Miljöstyrningsrådets krav på miljöfordon samt delar av
Karlstads kommuns 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.
Kommunen 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 varje 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.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 140
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 161.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Miljöpartiet de Gröna i Torsby
Tina Näslund
Jan Esping

Utdragsbestyrkande
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§ 126 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 därmed 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 m åste 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

Utdragsbestyrkande
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omfattar att vi ska divestera för en fossilfri finansförvaltning och öppna upp för
möjligheten att finansiera större miljöinriktade projekt genom gröna obligationer."
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
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 137
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 151.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen är bifallen.

Beslutet skickas till
Eva-Lena Gustavsson (S)
Ekonomichef Angela Birnstein

Justerarens signatur
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§ 127 Svar på medborgarförslag om
mobilförbud på lektionstid i Torsby kommuns
alla skolor
Dnr KST 2014/953

Sammanfattning av ärendet

Jeanette Arvidsson och Helena Svensson har lämnat in ett medborgarförslag där de
föreslår att kommunen inför mobilförbud under lektionstid i kommunens alla skolor.

Barn- och utbildningsnämndens svar
Frågan om mobiltelefoner i klassrummet ska hanteras på va1je skola och inte i
kommunfullmäktige.
God arbetsro i klassrummet är viktigt för alla och har betydelse för elevers
måluppfyllelse och det är bra att frågan om mobiltelefoner lyfts.
Diskussioner om mobiltelefonerna behöver föras mellan föräldrar och skola, på
exempelvis föräldramöten, i samband med att skolans ordningsregler ska beslutas.
Arbetsron på en skola ansvarar rektor för och ska tillsammans med p ersonalen jobba
med att uppnå ett bra arbetsklimat på skolan.
Det är viktigt att komma ihåg att det är först och främst va1je lärare som har ansvar för
arbetsron i klassrummet och här har även läraren stöd av skollagen (2010:800 5 kap.)
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-03-19 att anse medborgarförslaget
besvarat samt att rektorerna får lämna återrapport till nämnden 2015-09-03 för hur
mobilanvändning sker på varje skola.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-06-07 § 134
Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-19 § 33.

Utdragsbestyrkande
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kommuns alla skolor

Kommunfullmäktiges beslut
Svaret är överlämnat från Barn- och utbildningsnämnden för kännedom och läggs till
handlingarna.

Beslutet skickas till
Jeanette Arvidsson
Helena Svensson
Ann-Margreth Edberg

Utdragsbestyrkande
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§ 128 Svar på medborgarförslag om elbilar
Dnr KST 2015/115

Sammanfattning av ärendet
Björn Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag som lyder:

"Klimatförändringen fortsätter, och havens uppvärmning går snabbare än man
tidigare trott. Detta kommer att få förödande konsekvenser för mänskligheten, och
naturligtvis också för vår kommuns innevånare. Detta är något som pågår, obevekligt,
och det är ansvarslöst att blunda för. Ingen kan göra allt för att hindra en
klimatkatastrof, men alla kan göra något. Även Torsby kommun borde ta ett större
ansvar. Det finns politisk enighet om att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossil energi. Det är bråttom om vi ska uppnå målet Kommunen har haft
elbilar på prov, och det gick fint, man har fått in synpunkter. Jag har en elbil, bor i
Lekvattnet, och 80 % av våra transporter gör vi med den. Med en laddare för 16
ampere laddas bilen för ca två mils körning på en timme. Jag har just åkt till Torsby t o
r på en fulladdad bil, ca 60 km med värmen påslagen i minus 14-16 grader (kunde kört
någon mil till). Sommartid kör jag den dubbla sträckan på en laddning.

Jag föreslår
l. Att kommunen inventerar sitt transportbehov med ledning av körjournaler i sina
fordon.
2. Om man har fordon som skulle klara sina h·ansporter med elfordon, så byter man till
sådana allt eftersom.
3. Att kommunen sätter upp snabbladdare för både kommunala och privata fordon.

Torsby kommun skulle då bidra till ett förbättrat klimat och sannolikt göra en
besparing på sikt, eftersom milkostnaden endast blir några kronor, med flera
ekonomiska fördelar med elfordon.

OK Värmland kommer att installera snabbladdare i Torsby och Sunne enligt mail
härom dagen: "Visst det är frågan om 30 minuters laddning, vi har nu invigt vår
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laddstolpe i Karlstad. De två nästföljande är Arvika och Sunne. Sen har vi planerat
ytterligare 6 st i Värmland och preliminärt kommer det en till Torsby. Stefan
Särnhehed, VD, OK Värmland"."

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 138
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09
Medborgarförslag daterat 2015-02-04

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget är besvarat och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Björn Nilsson
Ann-Margreth Edberg

Utdragsbestyrkande
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§ 129 Svar på medborgarförslag om utemiljön
för de boende på Dalbygården
Dnr KST 2015/226

Sammanfattning av ärendet
Sigrid Skogsman lämnar ett medborgarförslag som lyder:
"Som medborgare i Torsby Kommun har det kommit till min kännedom att våra
boende på Dalbygården önskar en bättre utemiljö. Jag är medveten om att detta har
påpekats tidigare till kommunen, men inga resurser har funnits.
Eftersom det kommer råd och tips från Socialstyrelsen att det bör finnas tillgång till en
trädgårdsliknande utemiljö, där våra spec. dementa har möjlighet att få känna lukten
av grönska och doften från växter samt kanske få smal<a på t.ex. bär och frukter som de
tidigare har haft hemma.
Förslaget från mig till er politiker är: tänk vilken viktig åtgärd detta vore för våra
boende på Dalbygården om resurser kunde komma dem till del. Ideella handtag
kommer säkert att behövas, men huvudansvaret åligger kommunen. Budgeten i
direkta vården ska inte belastas.
Till sist "Tänk hur vill vi ha det"."
Svar på medborgarförslaget
Tekniska avdelningen, Dalbygårdens personal och volontärgruppen arbetar
kontinuerligt med att förbättra Dalbygårdens utemiljö för alla berörda parter.
Följande åtgärder har redan utförts eller pågår på Dalbygårdens utemiljö:
•

En ny utgång/dörr från huset till den nya trädgården har byggts. Kommunen
har bekostat material och arbetet utfördes av volontärer.

•

En ny "dansbana" byggs i anslutning till den nya dörren.

•

En ny plattgång inom det inhägnade området räknas vara färdigt innan

Utdragsbestyrkande
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midsommar.
•

Ett nytt lusthus är inköpt och ska placeras i trädgården.

•

Kommunens arbetscenhal tillverkar nya utemöbler till trädgården.

•

Nya växter kommer att planteras i samråd mellan volontärgruppen,
Dalbygårdens personal och tekniska avdelningen.

En stor del av arbetet utförs av volontärer och lokala företag. Tekniska avdelningen
bidrar med maskiner, arbetsredskap och arbetskraft och lokala företag har bidragit
med material.
Allt detta leder till en trevligare och säkrare utemiljö för Dalbygårdens boenden.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-09-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 § 139.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget är besvarat och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Sigrid Skogsman
Ann-Margreth Edberg

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

§ 130 För kännedom- 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
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 152.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 158.
Årsmötesprotokoll2015-03-27, ARKO samarbetsorganisation.
Årsrapport för verksamhetsåret 2014, ARKO samarbetsorganisation.
Nordiska ministerrådets beslut om gränskommitteernas finansiering 2014-2016.
ARKO:s handlingsprogram 2014-2016.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen från ARKO läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Åsa Bugasdotter

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

§ 131 Inspektion av överförmyndaren i Torsby
kommun
Dnr KST 2015/682

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Dalarna har haft inspektion av överförmyndaren i Torsby kommun.
Sammanfattningen av inspektionen är:
"Kansliet har en bra genomtänkt strategi för sin verksamhet med checklistor och
kontrollfunktioner men resurserna räcker inte till för att utveckla och vidmakthålla
detta. Risken med detta är att rättssäkerheten blir åsidosatt vilket är allvarligt. För att
kunna handlägga och i övrigt hantera ärenden på ett rättsäkert sätt behövs strategier,
kunskap och vidareutveckling av verksamheten och för detta behövs resurser i form av
medel för utveckling såväl som medel för resursökning.

Länsstyrelsen har bemötts på ett positivt sätt och handläggningen verkar
genomgående hålla en hög standard."

Handlingar i ärendet
Inspektionsprotokoll daterat 2015-09-16.

Kommunfullmäktiges beslut
Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Överförmyndarnärnnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-09-29

§ 132 Val av nämndemän till Värmlands
tingsrätt 2016-2019
Dnr KST 2015/696

Sammanfattning av ärendet
Löpande ~änstgöringstider för samtliga nämndemän vid Värmlands tingsrätt upphör
vid utgången av år 2015. Nyval av nämndemän för tiden från och med den första
januari 2016 och fyra år framåt ska äga rum under år 2015.
Torsby kommun har fem nämndemän som ska utses av kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Värmlands tingsrätt KST 2015/696

Kommunfullmäktiges beslut
l. Annika Olsson (S)

2. Zenita Bäck (S)
3. Eva-Lena Elesand (S)
4. Dag Nyström (C)
5. Lina Stenbäck (M)
till nämndemän i Värmlands tingsrätt under perioden 2016-01-01 t.o.m. 2019-12-31.

Beslutet skickas till
Värmlands tingsrätt
De valda
Lars-Erik Mattsson
Lilian Olovsson

Utdragsbestyrkande
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