KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 13 juni 2011, kl 13.00‐15.20
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Håkan Laack (S), ordförande
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Anna‐Lena Carlsson (M)
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)

Övriga deltagare

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Anna‐Stina Eklund, förvaltningssekreterare

Justerare

Anna‐Lena Carlsson

Tid för justering

Tisdag14 juni, 2011

Paragrafer

64

Sekreterare
Anna-Stina Eklund

Ordförande
Håkan Laack

Justerare
Anna-Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2011-06-13
2011-06-14
2011-07-06

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Anna-Stina Eklund
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sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

ksau § 64

Östmarks butik och bensinmack - Föreningen
Östmarksbygden
KST dnr 2011/403.03

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 300 000 kr i medfinansiering i projekt
”Förstudie fortsatt service i Östmark” vid sammanträdet 2008‐04‐21 § 59. Målet med
förstudien var att ta fram en plan för att utreda möjligheten till en ny bensinmack och
en ny affär. Arbetet delades upp i två delar där den ena delen gällde att lösa
drivmedelsförsörjningen och den andra att utveckla lanthandeln.
Vid dagens sammanträde informerar kommunchef Thomas Stjerndorff i ärendet.
Östmarks Handel kommer att bygga en ny butik. Den beräknas kosta 6,5 miljoner
varav länsstyrelsen bidrar med 1,5 milj.
Föreningen Östmarksbygden planerar för bygget av en bensinmack. Finansiering till
bensinmacken med tillhörande parkeringar är inte klar. Föreningen har tagit in offerter
vars tid löper ut inom den närmaste tiden. Länsstyrelsen har beviljat 500 000 kr i
bidrag, men dessa pengar kan inte betalas ut förrän 2012.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Torsby kommun beviljar Föreningen Östmarksbygden 500 000 kr i bidrag.
2. Beviljade medel tas från ansvar 0211, medfinansiering projekt 00118.
3. Kommunchef Thomas Stjerndorff får i uppdrag att tillsammans med Håkan Laack
och Anna‐Lena Carlsson, ordna ett möte för att träffa styrelsen för Föreningen
Östmarksbygden för att få reda på föreningens ekonomiska situation.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
4. Torsby kommun beviljar Föreningen Östmarksbygden 500 000 kr i lån som ska
betalas tillbaka då länsstyrelsens beviljade medel betalats ut.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

