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§ 2 Verksamhetsförändring inom
socialomsorgen
Dnr KST 2014/973

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har sedan hösten 1997 bedrivit verksamheten Gnistan. Den startades
som ett samarbetsprojekt mellan Torsby kommun och Östmarks motor och fritid.
Gnistan drevs i projektform de första sex åren, och är sedan 2003 en permanent
verksamhet under socialnämnden.
Verksamhetens grundide var att använda bilar och motorer som ett pedagogiskt
verktyg till att erbjuda möjlighet till praktiskt arbete för ungdomar. Projektet startades
för att fånga upp skoltrötta och vilsna ungdomar som ännu inte hittat rätt i tillvaron.
Under åren har verksamheten förändrats även till arbetspraktik för bland annat
handikappomsorgens omsorgstagare, Arbetsförmedlingen, Frivården med flera.
Sammanlagt har det varit cirka 5-6 deltagare på Gnistan under året plus någon från
Frivården och Arbetsförmedlingen.
Utifrån den nya skollagen som trädde i kraft i juni 2010 har kraven på att bedriva
praktik förändrats, vilket gjort att skolan inte har kunnat använda sig av Gnistan i den
utsträckning som gjorts tidigare.
Sedan 2009 har Gnistan tagit hand om en del av kommunens leasingbilar för tvätt,
rekonditionering och rekonditionering i samband med återlämning. Detta uppdrag
förväntas upphöra helt vid årsskiftet då all bilhantering i kommunen ska centraliseras.
Socialnämnden beslutade 2014-11-18 att uppdra till socialförvaltningen att säga upp
hyresavtalet för Gnistan.
Biträdande socialchef Felida Weinberg redogör för ärendet på sammanträdet.
Kommunchef Thomas S*rndorff föreslår att arbetsmarknadsenheten startar ett
pilotprojekt under 2015 i Gnistans lokaler, och att socialförvaltningen då står för
hyreskostnaden. Syftet med projektet är att få igång sysselsättning för personer med
försörjningsstöd.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2014-11-18, § 132.
Biträdande socialchef Felicia Weinbergs ~änsteskrivelse 2014-11-11.

Kommunstyrelsens beslut
1. Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att driva ett försöksprojekt i Gnistans

lokaler i första hand under 2015 med målsättningen att minska
försörjningsstödet
2. Kommunstyrelsen vill att socialförvaltningen snarast säger upp hyresavtalet
för Gnistan, men att socialförvaltningen samtidigt meddelar fastighetsägaren
att kommunen kan komma att vilja förlänga hyresavtalet (utöver
uppsägllingstiden på nio månader) om det projekt som
arbetsmarknadsenheten planerar att ha i lokalerna första halvåret 2015 faller
väl ut.
3. En uppföljning av arbetsmarknadsenhetens projekt ska redovisas på
arbetsutskottets sammanträde 2015-08-18, då utskottet får i uppdrag att ta
ställning till en eventuell fortsättning av projektet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Två handledar~änster, budgeterade på Gnistan, flyttas över till
arbetsmarknadsenhetens budget, vilket innebär förändrat huvudmannaskap
från och med år 2015.
2. . Den ~änst som finns budgeterad inom handikappomsorgen, rrien som arbetar
inom arbetsmarknadsenheten, flyttas över organisatoriskt och budgetmässigt
till arbetsmarknadsenheten.
3. 610 000 kronor överförs från socialnämndens budgetram till
kommunstyrelsens budgetram för de tre tjänsterna inom socialförvaltningen
som flyttas över till arbetsmarknadsenheten.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, arbetsmarknadsenheten, socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Maxtaxa inom barnomsorgen 2015
Dnr KST 2014/970

Sammanfattning av ärendet
Enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan barn få rätt till
skolbarnomsorg även efter tolv års ålder, så kallad korttidstillsyn.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25, § 55, att förtydliga kommunens beslut om
maxtaxa inom barnomsorgen så att den även innefattar den förlängda
skolbarnomsorgen. Detta beslut avsåg verksamhetsåret 2012.
Ett förnyat beslut om maxtaxan inför verksamhetsåret 2015 behöver nu tas för att
socialnämnden ska kunna fortsätta debitera enligt maxtaxan för den förlängda
skolbarnomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om maxtaxa 2014-06-23, § 91.
Biträdande socialchef Felida Weinberg redogör för ärendet på sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2014-11-18, § 134.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglerna för maxtaxa inom barnomsorgen 2015 innefattar även den förlängda
skolbarnomsorgen för de barn som beviljats den insatsen enligt lag om stöd och service
till vissa funktonshindrade, 9 § punkt 7.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Månadsuppföljning till och med november
för T ors by kommun
Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljningen för nämnderna
och kommunstyrelsen till och med november 2014.
Uppföljningen visar ett resultat till och med november på totalt 525 000 kronor. För
helårprognostiserasett underskott på närmare 1,6 miljoner kronor. Då har inte hänsyn
tagits till de överskjutande kostnaderna för ombyggnaden av Finnskogscentrum.
•

Kommunfullmäktige redovisar ett plusresultat på 350 000 kronor.
Helårsprognosen visar på ett utfall i nivå med budget.

•

Kommunstyrelsens redovisar ett positivt resultat på närmare 9 miljoner
kronor. Helårsprognosen visar på ett underskott på 150 000 kronor.

•

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett minusresultat på 2,5 miljoner
kronor. För helår prognostiseras ett underskott på 1 miljon kronor.

•

Socialnämnden redovisar ett underskott på 5,9 miljoner kronor. För helår
bedöms ett resultat i nivå med budget.

•

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar ett underskott på drygt 300 000
kronor. För helår visar prognosen på ett underskott på 500 000 kronor, varav
100 000 kronor avser räddnings~änsten och 400 000 kronor miljö- och
byggförvaltningen.

•

Valnämnden redovisar ett plusresultat på närmare 150 000 kronor. Överskottet
vid årets slut beräknas bli åtminstone 100 000 kronor.

•

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på närmare 350 000 kronor.
Resultatet för helår bedöms hamna i nivå med budget.

Kommunstyrelsen understryker vikten av en god dialog mellan nämnderna, vilket
närmast kommer att ske på den kommande presidiekonferensen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Ekonomiavdelningens månadsuppföljning 2014-12-29 för Torsby kommun till och med
november 2014.

Kommunstyrelsens beslut
l. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att lägga upp en rutin för regelbundna
möten med ordförande och förvaltningschefer i nämnder och bolag i samband
med den fortlöpande ekonomiska rapporteringen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Utbyggnadsplan för stamfiber under åren
2015-2017
Dnr KST 2013/856

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland har avsatt 50 miljoner kronor för att stödja bredbandsutbyggnaden i
länet. Detta stöd ska tillsammans med de värmländska kommunernas medfinansiering
med motsvarande summa växlas mot medel ur EU:s regionalfond. Totalt ger det 200
miljoner kronor till bredbandsutbyggnaden i Värmland. För Torsby kommun
motsvarar det drygt 40 miljoner kronor till utbyggnad av stamfibernät
Region Värmland har nu begärt in uppgifter om respektive kommuns planerade
stamfiberutbyggnad och budget för åren 2015-2017. Uppgifterna kommer att ligga till
grund för den turordningslista som Region Värmland ska upprätta som anger i vilken
ordning respektive kommun i Värmland kan lämna in ansökan om stöd till
bredbandsutbyggnad.
Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden redogör för ärendet på sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Bredbandssamordnare Cecilia Sjödens tjänsteskrivelse 2014-12-18.
Förslag på utbyggnadsplan för stamfiber 2015-2017.
Torsby kommuns bredbandsstrategi.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen utbyggnadsplan för stamfiber 2015-2017.

Beslutet skickas till
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6 Förnyelse av lånelöfte 2015
Dnr KST 2014/929

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-17 om ny upplåning och omsättning av lån för
kommunen under 2014. Sammanlagt har kommunen haft rätt att teckna nya lån om
80 150 000 kronor samt att sätta om lån som under året förfaller till betalning.
Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en generell
borgen om 158 000 000 kronor.
Sedan detta beslut har kommunstyrelsen beviljat ytterligare lån om 12 000 000 kr för
att finansiera en investering av en vattenledning i Branäs.
Några nya lån har inte tagits under 2014. Detta gör att den totala låneramen kommer
att uppgå till 92 150 000 kr.
Tillsvidare är förutsättningarna för Torsby Bostäder AB oförändrade, varför en
ändring av den kommunala borgen mte har begärts. Därför kommer Torsby kommun
även under 2015, eller tills nytt beslut fattas, ingå kommunal borgen för Torsby
Bostäder AB:s låneförpliktelser till ett totalt högsta lånebelopp om 158 000 000 kronor
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp samt en marginal för
kommande investering/underhållsåtgärder.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2014-12-09, § 189.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder
under år 2015 med 92150 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015.
3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
158 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Förteckning över beslutsattestanter
Dnr KST 2014/930

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

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2014-11-18, § 190.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2014-12-09

Förteckning över kommunstyrelsens attestanter fr o m
Ansvar

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

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

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

2015~01-01

Attestant
Ann-Katrin Järåsen
Thomas Stjerndorff
Thomas Stjerndorff
Mats Olsson
Gösta Kihlgren
Annette Lauritzen Karlsson
Elisabeth Olsson
Ann-Margreth Edberg
Anna Gerdin
Annelie Lindberg
Anders Björck
Angela Blrnstein
T f Björn Gottfridsson
Anders Björck
Jan Esping
Hilary Högfeldt
Peder Persson
MatsAgren
Jan Larsson
Peder Loqvist
PärOlsson

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

Attestant
Alf Larsson
Anders Björck
Anders Björck
Lena Henriksson
Thomas Stjerndorff
Thomas Stjerndorff
Thomas Stjerndorff
Thomas Stjerndorff
Ann-Margreth Edberg
Ann-Margreth Edberg
Thomas Stjerndorff
Mikael Westin
Gottfridsson l Nord l Sjöden
Christina Bengtsson
Mikael Lövtenholm
Jan Esping
Hilary Högfeldt
Hilary Högfeldt
Hilary Högfeldt
Hilary Högfeldt
Hilary Högfeldt

Benny Nilsson
Mikael Lötvenholm
Sune Eriksson
Per-Arne Lövqvist
Fredrik Vännsjö
Vakant
LennartPewe
Tomas Olsson
Ninni Boss
Ulla Boden
Ann Johansson
Kicki Velander
Ylva Olsson

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

Jan Esping
Mikael Lövtenholm
Mikael Lövtenholm
Mikael Lövtenholm
Mikael Lövtenholm
Mikael Lövtenholm
Mikael Lövtenholm
Ulla Boden
Ninni Boss
Ninni Boss
Peter Jonsson
Kicki Velander

Sida
1 (2)
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2014-12-09

Ansvar

02620000
02630000
02640000
02650000
02700000
03000000
99000000

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

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Attestant
Ylva Olsson
Jörgen Johansson
Jan Karlstam
Peter Jonsson
Annika Wredenberg
Jan Esping
Angela Bimstein

Befattning - Ersättare
Fritidschef
Fri\idschef
Fritidschef
Fritidschef
Bibliotekschef
Teknisk samordnare
Controller

Attestant
Kicki Velander
Kicki Velander
Kicki Velander
Kicki Velander
Agneta Strandberg
Hilary Högfeldt
Mikael Wes!in

Sida
2 (2)
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§ 8 Investeringsbudget 2015 för tekniska
avdelningen
Dnr KST 2014/928

Sammanfattning av ärendet
Investeringsbudgeten för tekniska avdelningens investeringsprojekt under 2015
uppgår till totalt 27 270 000 kr. Tekniska avdelningen har budgeterat för investeringar
inom områdena:

•
•

Fastigheter

•

Kommunförrådet

•
•

Gata, park och lekplats
VA-nät

•

Vattenverk

•

Reningsverk

•

Gatubelysning

•

Torsby Flygplats

Björnevi och Torsby Sportcenter

I bilaga till paragrafen finns en sammanställning över tekniska avdelningens
investeringsbudget för år 2015 samt en plan för åren 2016-2017.
Teknisk chef Jan Esping lämnar en detaljerad information om investeringsprojekten på
sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09, § 197.

Kommunstyrelsens beslut
Tekniska avdelningens investeringsbudget för år 2015 på totalt 27 270 000 kronor
godkänns.

Justerarens sig natur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till

Jan Esping
Ekonorrliavdehringen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017
2014-12-09

Objekt

2015 prio
Budget

2015 övr
Budget

Fastigheter
Björnevi & Torsby Sportcenter
Förrådet
Gata, park & lekplats
VA-Nät
Vattenverk
Reningsverk
Gatubelysning
Torsby Flygplats

18 640,00
600,00
680,00
2 950,00
1150,00
800,00
1250,00
200,00
1 000,00

0,00
1 750,00
400,00
1100,00
2 700,00
550,00
2 350,00
0,00
0,00

1170,00
0,00
0,00
4 550,00
2 600,00
0,00
2 250,00
0,00
0,00

11720,00
0,00
0,00
5 600,00
2 800,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00

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

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

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

27 270,00

8 850,00

10 570,00

45120,00

14 550,00

116100,00

25 350,00

SUMMA

(27 892)

2016
Plan

2017
Plan

HyresExploatergrundande ingskostn

Efter
planperiod
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§ 9 Information om inomhusklimatet i
kommunhuset Torsby
Dnr KST 2014/575

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen har utrett de klimatproblem som skyddsombuden påpekat i
skrivelser daterade 2014-08-11 och 2014-10-02.
Arbetsutskottet beslutade 2014-12-09 att en kylanläggning ska installeras för ITavdelningen samt en för växel/reception och konferensrum. Kostnaden är beräknad till
totalt 650 000 kronor.
Teknisk chef Jan Esping informerar om ärendet på sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09, § 195.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 1O Översyn av gymnasiesamverkan
Dnr KST 2014/984

Sammanfattning av ärendet
I Värmland samverkar samtliga kommuner sedan 2009 om gymnasieskolan via ett
gemensamt avtal. Samverkan leds av en styrgrupp bestående av ordförande från
avtalskommunerna och Region Värmland som samordnar arbetet. Målsättningen med
avtalet är att gemensamt stärka och utveckla hela området till en gemensam
gyronasier~gion där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett brett utbud och
utbildningen har hög kvalitet.
På uppdrag av Region Värmland har en översyn av gyronasiesamverkan genomförts
under perioden maj till september 2014. Arbetet med översynen har utgått från ett
antal frågeställningar som styrgruppen för gyronasiesamverkan ville ha svar på. För
att få en så likvärdig bedömning som möjligt har alla de 16 kommunerna som ingår i
samverkan intervjuats på plats i hemkommunen. De funktioner/personer som
intervjuats i kommunerna är kommunstyrelsens ordförande, facknämndens
ordförande och förvaltningschef eller motsvarande.
Syftet med översynen var bland annat att belysa och synliggöra avtalsparternas
synpunkter på styrning och ledning av gyronasiesamarbetet i regionen, hur samarbetet
har utvecklats mellan kommunerna under avtalstiden och hur ingående parter i
gyronasiesamverkan skulle vilja att samarbetet utvecklas.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 116.
Översyn gyronasiesamverkan 2014-09-16 av Jan-Olof Appel, RYS i Karlstad AB.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom fortsatt medverkan i samverkansavtalet
Gyronasiesamverkan Värmland.
2. Kommunen ställer sig positiv till att utreda möjligheterna att ytterligare
utveckla samarbetet mellan kommunerna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

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

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn West har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Med anledning av ombyggnaden av Lekvattnets Skola till Torsby Finnkulturcentrum
tycker jag och flera med mig att nuvarande upj>Värmningssystem SKALL bytas ut till
ett modernt system t.ex. värmepump. Jag hörde att förslaget är att byta ut nuvarande
oljepanna till en ny. Tycker inte att detta ligger i tiden år 2014 när Kommunen har som
mål att få bort oljeberoe~det. Lägg i~ detta under EPC projektet som Kommunen håller
på att genomföra. Det finns en stor yta norr om skolan som går att plöja ner en
jordvärmeslang på flera hundra meter om så krävs fin mark är det också. Hoppas att
mitt förslag blir genomfört."

Svar
Befintlig oljepanna är i gott skick och det har inte planerats något utbyte i samband
med ombyggnationen. Ett utbyte till en fastbränsleanläggning, typ pellets/flis, har vi
planerat att utföra senast år 2020.
Nödvändig markyta för förläggning av ytjordvärmeslang till en ny
värmepumpsanläggning kräver större markyta än vad som är tillgänglig inom
fastigheten. Grusplanen norr om byggnaden är totalt sett för liten och den behövs som
parkeringsplats samt att halva planen är reserverad för sportaktiviteter.
Teknisk chef Jan Esping redogör för svaret på medborgarförslaget, och meddelar att
ärendet är kommunicerat med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18, § 191.

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

Beslutet skickas till
Torbjörn Westh
Jan Esping
Kommunfullmäktige, för kännedom.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

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

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet, Karl-Erik Keck, har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i
Torsby kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet för
handläggning till kommunstyrelsen.
Motionen lyder enligt följande;
"Är önskvärt att det, i samband med besvarandet av motioner, redovisas hur de har
handlagts, utretts och av vem med kontaktuppgifter."
Hantering av motionen
Av motionärens förslag framgår att det behöver finnas en tydligare struktur i
kommunens motionssvar, d.v.s. metod för handläggning och utredning ska redovisas
samt vem utredaren är och dennes kontaktuppgifter. Vad det gäller redovis:rllng av
metod för handläggning och utredning bör varje handläggare i sitt förslag till yttrande
kort redogöra för tillvägagångssättet. Vem ansvarig utredare är och kontaktuppgifter
till denne bör på ett tydligt sätt framgå av protokoll från de instanser som behandlar
ärendet. Detta bör vara en rutin i protokollskrivandet
Biträdande kommunchef/HR-chef Anders Björck, ansvarig handläggare, redogör för
ärendet på sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2014-12-09, § 191.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Handläggningen av motionssvar ska förtydligas i form av redovis:rllng av
utredningsmetod samt vem som varit ansvarig handläggare och dennes
kontaktupp gifter.
2. Motionen anses bifallen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

Beslutet skickas till
Korrununfullmäktige
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

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

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

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

•

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09, § 192.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för synpunkterna och kommer att beakta dessa
fortsättningsvis.
Kjell-Erik Mattsson (S) deltar inte i beslutet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-01-07

Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
Kommunfullmäktige, för kännedom

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

G~ . JtJ;J--o/-; J_fo

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 14 Begravningsombud 2015-2018
Dnr KST 2014/748

Sammanfattning av ärendet
När en församling är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen
förordna ett eller fler begravningsombud som ska granska hur församlingen tar tillvara
de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Till begravningsombud ska
förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska
hänsyn särskilt tas till kunskap inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för
olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder (10 kap. 2 § begravningslagen).
Länsstyrelsen Dalarna är behörig länsstyrelse för bland annat Värmlands län och ska
nu förordna nya begravningsombud för perioden 2015-2018.
Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) föreslår att kommunstyrelsen lämnar förslag till
länsstyrelsen om att förordna Madelene Cicek till begravningsombud i Torsby
kommun. Madelene har stor erfarenhet från möte med människor från andra kulturer
genom att hon under många år arbetat som lärare i svenska för invandrare i
Stockholm. Hon har även skrivit undervisningslitteratur i ämnet. Madelene har,
genom sin lärarutbildning, goda kunskaper i våra världsreligioner och genom sin goda
sociala förmåga bedöms hon bli ett kompetent begravningsombud.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Länsstyrelsen Dalarna, samt information om ett begravningsombuds
uppgifter m.m.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen Dalarna förordnar Madelene

Cicek till begravningsombud i Torsby kommun för perioden 2015-2018.
2. Ekonomiavdelningen utser en kontaktperson som bistår begravningsombudet
med den ekonomiska redovisningen.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Dalarna, Madelene Cicek, ekonomichef Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 15 Val av representant och ersättare till
tillgänglighetsrådet 2015-2018
Dnr KST 2014/982

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse en representant och en ersättare i Kommunala
tillgänglighetsrådet för perioden 2015-2018.

Kommunstyrelsens beslut
Birgitta Alrnroth (FP) väljs som kommunstyrelsens representant i Kommunala
tillgänglighetsrådet med Yvonne Broberg (S) som ersättare.

Beslutet skickas till
Gunilla Montån Halvardsson, tillgänglighetssamordnare
Birgitta Alrnroth
Yvonne Broberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 16 Val av representant och ersättare till
kommunala pensionärsrådet 2015-2018
Dnr KST 2014/983

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska utse en representant och en ersättare i Kommunala
pensionärsrådet för perioden 2015-2018.

Kommunstyrelsens beslut
Alf Larsson (C) utses till kommunstyrelsens representant i Kommunala
pensionärsrådet med Hans Forsbäck (M) som ersättare.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
AlfLarsson
Ha,ns Forsbäck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-01-07

§ 17 Öppettider på klämdagar och
lätthelgaftnar på biblioteken under 2015
Dnr KST 2014/944

Sammanfattning av ärendet
Kulturavdelningen har lämnat förslag på öppettider för biblioteken på klämdagar och
lätthelgaftnar under 2015.

Handlingar i ärendet
Förslag 2014-12-10 från Siw Olsson, kulturavdelningen.

Kommunstyrelsens beslut
Bibliotekens öppettider under klämdagar och lätthelgaftnar under 2015 följer
öppettiderna för övriga kommunstyrelsens avdelningar. Lätthelgdagar som infaller
under skoltid har dock Torsby bibliotek öppet till klockan 16:00.
Avvikande öppettider annonseras i Torsbybladet.

Beslutet skickas till
Kulturavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 18 Övrig information och frågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun är medlem i Småkom, De små kommunernas samverkan.
Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) informerar om Småkoms verksamhetsplan för 2015
som beskriver de områden som ska prioriteras:
•

Bostadsfrågor

•

Finansiering för tillväxt

•

Servicefrågor för landsbygden

•

Infrastruktur för Sverige

•

Lyckad integration, en stor möjlighet för små kommuner

•

Strandskydd

•

Offentlig upphandling

•

Polisfrågan

Handlingar i ärendet
Småkoms prioriterade frågor, verksamhetsplan 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Småkom inbjuds till kommunfullmäktige för att informera om sin verksamhet.

Beslutet skickas till
Ann-Katrin Järåsen

Justerarens signatur

ett; q&

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 19 Arbetsordning för referensgruppen för
arbetet med Herrgårdsområdet
Dnr KST 2014/946

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01 att inrätta en arbetsgrupp för arbetet med
Herrgårdsområd et.
Kommunchef Thomas S*rndorff lämnar förslag på arbetsordning för arbetsgruppen.

Kommunstyrelsens beslut
Följande arbetsordning fastställs för arbetsgruppen för arbetet med Herrgårdsområdet:
•

Gruppen ska fungera som en referensgrupp för kommunstyrelsen.

•

Referensgruppen ska prioritera de övergripande huvudinriktningarna som
finns i programhandlingen samt beakta synpunkter och förslag som
inkommer/inkommit.

•

Referensgruppens prioriteringar ska utgöra ett underlag för den fortsatta
planprocessen och politiska beslut.

•

Referensgruppen har ingen beslutanderätt, utan är endast rådgivande.

•

Vid behandling av specifika ärenden kan personer adjungeras till
referensgruppen.

Beslutet skickas till
Thomas S~erndorff
Torbjörn Almroth, plan- o byggchef/stadsarkitekt
Jon Wiggh, planarkitekt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-01-07

§ 20 Meddelanden
Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2014-11-05-2014-12-03.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 21 Redovisning av delegeringsbeslut 2014
Dnr KST 2014/46

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän
enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt
att återkalla lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning av delegeringsbeslut 2014-12-29.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

