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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-08-22

§ 74

KST 2011/146

Vision 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar under förmiddagen med visioner och mål för
Torsby kommun 2020.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2011-03-14 § 38
Kommunstyrelsen 2011-04-11 § 47
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73

Arbetsutskottets beslut
Anders Björck får i uppdrag att sammankalla till nytt möte

Beslutet expedieras till
Anders Björck
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-08-22

§ 75

KST 2010/428

Verksamhetsplan till tillgänglighetsplanen
Kommunfullmäktige 2011-06-21 § 74 antog Tillgänglighetsplan för Torsby kommun.
Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att se till att en verksamhetsplan blir kopplad
till planen, och att se till att verksamheten sätter mål och att dessa följs upp.
Vid dagens sammanträde deltar tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson.
Hon föreslår att en person utses som ansvarig till att verksamhetsplanen arbetas fram.
Den person som utses skall vara väl insatt i funktionshindrades situation och behov och
bör därför knyta till sig andra personer som kan dela med sig av sin kunskap och
erfarenhet. Dessa personer bör vara representanter från handikapprörelsen och
tjänstemän från kommunens egen verksamhet.
Det är viktigt att de som finns ute i kommunens verksamheter och som skall ta fram sina
egna verksamhetsplaner, får lämna synpunkter tidigt. Detta för att om man själv får vara
med och påverka, lättare ställer sig bakom och jobbar aktivt för att mål skall nås, genom
god planering och arrangemang.

Handlingar i ärendet
kommunfullmäktige 2011-06-21 § 74
Tillgänglighetssamordnarens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut
Bitr. kommunchef Anders Björck får i uppdrag att tillsammans med
tillgänglighetssamordnare Gunilla Montán Halvardsson arbeta fram en verksamhetsplan
till Tillgänglighetsplan för Torsby kommun
Verksamhetsplanen ska redovisas för arbetsutskottet i januari 2012

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Gunilla Montán Halvardsson
ksau 2012-01
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-08-22

§ 76

KST 2011/161

Omsorgsnämnden begär tilläggsanslag
Omsorgsnämnden ordförande Åke Gustavsson (S) och socialchef Ulf Johansson deltar på
dagens sammanträde och informerar om det ansträngda ekonomiska läge som råder
inom omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden har trots flera års ansträngningar inte lyckats
bedriva sin verksamhet inom beviljade ramar.
Omsorgsnämnden beslutade 2011-01-11 utöka antalet platser i särskilt boende enligt LSS
(lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ett boende med fem platser skapas
genom ett blockhyresavtal med Torsby Bostäder AB. Nämndens målsättning är att
boendet ska startas den 1 september.
Bakgrunden till nämndens beslut är att det finns ett antal personer med gynnande beslut
om plats i särskilt boende enligt LSS. Beslut som måste verkställs inom sex månader kan
leda till att Socialstyrelsen utfärdar vitesföreläggande till kommunen, ett vite som regel är
högre än vad det skulle ha kostat kommunen att verkställa beslutet.
Omsorgsnämnden har under året successivt tagit över kontrakten på de berörda
lägenheterna och därmed även hyreskostnaden. Torsby Bostäder AB ska även ombesörja
en del ombyggnationer innan verksamheten kan påbörjas. Årets beräknade kostnader för
det nya boendet beräknas till 1,2 mkr. I det beloppet ingår personalkostnader,
hyreskostnader samt även vissa engångskostnader i samband med uppstarten.
Med anledning av befarat underskott 2011 vill omsorgsnämnden även påpeka de
ekonomiska svårigheter som individ- och familjeomsorgen befinner sig i. Ett antal
dyrbara placeringar på institution riskerar att leda till ett underskott inom individ- och
familjeomsorgen. Omsorgsnämnden ser även att kostnaden för försörjningsstöd riskerar
att överstiga budget. Befarat underskott är ca 13 miljoner kr

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2011-06-14 § 98

Arbetsutskottets beslut
Ärendet tas upp igen på kommunstyrelsen möte den 12 september 2011. Åke
Gustavsson och Ulf Johansson inbjuds till mötet

Beslutet expedieras till
ks 2011-09-12
Åke Gustavsson
Ulf Johansson
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-08-22

§ 77

KST 2011/92

Svar på motion från Gerd Persson (FP)
angående parboendegaranti
Motionen
Gerd Persson yrkar i en motion på att omsorgsnämnden skall skapa riktlinjer för att
säkerställa att makar beviljas särskilt boende (sä-bo) inom äldreomsorgen även om det
bara är den ena parten som har ett vårdbehov.
Yttrande
I omsorgsnämndens riktlinjer 2006-08-29 § 128 står att läsa; för att beviljas särskilt boende
krävs omfattande insatser från hemtjänst och/eller hemsjukvård eller annan insats.
Behovet skall firmas dygnet runt och vara bestående. I riktlinjerna står också att behovet
av trygghet är en av flera aspekter som ingår i den totala biståndsbedömningen.
Trygghetsaspekten kan vara en faktor som kan föranleda bifall till ansökan om sä-bo
plats i vissa fall.
Sä-bo har idag en personaltäthet med kompetens som motsvarar att kunna ge en trygg
och säker vård för personer med stort vård och omsorgsbehov. För att nyttja resurserna
effektivt är sä-bo till för dessa personer.
På tre av de sä-bo som omsorgsnämnden ansvarar för finns dubbletter som är byggda för
ändamålet. De senaste åren har både syskon samt äkta makar bott i dessa.
Det är omsorgsnämndens absoluta strävan att hitta de mest optimala lösningar för både
enskilda och par samt att se på helhetslösningar. Riktlinjerna skall tillämpas med
generositet och då kan trygghetsfaktorn vara den faktor som bidrar till att båda makarna
beviljas sä-bo plats om så bara en person har ett maximalt vårdbehov.
Det behov som efterfrågas av parboende kan tillgodoses med den tillämpning som finns
av omsorgsnämndens riktlinjer samt med befintlig kapacitet.
Omsorgsnämnden yttrar till kommunfullmäktige att de behov som påtalas i motionen
redan är tillgodosedda genom nuvarande tillämpning av riktlinjerna och befintlig
kapacitet. Därmed saknas motiv att ändra riktlinjerna.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2011-06-14 § 116

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
Utifrån omsorgsnämnden ovanstående svar av motionen, anses den vara besvarad.
Anna-Lena Carlsson (M) reserverar sig mot förslag till beslut.

Beslutet expedieras till
ks
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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§ 78

KST 2011/492

Pensionsärende - tjänstepensionsavsättning
Personalchef Lena Bull informerar om ett pensionsärende. Den anställde begär att få
behålla full tjänstepensionsavsättning motsvarande 100% trots beviljad sänkt
sysselsättningsgrad till 80% för tiden 2011-11-22 — 2014-06-30, totalt 32 månader och 9
dagar, fram till 65 år.
Äldreomsorgschef Ulla-Lena Larsson har tillstyrkt den anställdes begäran.

Handlingar i ärendet
Personalchefens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut
Den anställde beviljas full tjänstepensionsavsättning ; motsvarande 100% trots beviljad
sänkt sysselsättningsgrad till 80% för tiden 2011-11-22 -2014-06-30.

Beslutet expedieras till
Lena Bull
personalavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2011-08-22

§ 79

KST 2011/477

Projekt PA-system, investeringsbudget
Personalchef Lena Bull har uppdraget att samordna införande av nytt löne-- och
personaladministrativt datasystem för Torsby kommun.
Efter att upphandlingsuppdraget slutförts i april 2011 har nu ett avtal skrivits med
Aditro, som leverantör av systemet Personec P, för tiden 2011-06-30 - 2019-06-30.
Tekniskt ska systemet hanteras i lokal drift.
Torsby kommun kommer från övergången till det nya systemet att betala en
månadsavgift av 23.000 sek/ månad att jämföra med nuvarande avgift av 121.806 sek /
månad. Övergången till det nya systemet planeras bli klar till maj månad 2012.
Projektets införande innebär en omfattande teknisk installation av nya program och
upplägg av en ny administrativ struktur för lönehantering och uppföljningar av olika
personaladministrativa rutiner. Kommunens förvaltningar är till delar redan förberedda
för denna förändring men kommer att få medverka i upplägg av nya rutiner och register
via personalavdelningens handläggare. Tidvis kommer utbildning att bli omfattande, det
mesta ska klaras av internt med kommunens egna resurser.
Projektet har en styrgrupp och Aditro har konsulter, som utbildar våra interna resurser
främst handläggare på personalavdelningen. Tillsammans med övriga upphandlande
kommuner ska vi samordna konsultkostnaderna för utbildning i första hand.
Av avtalet framgår att själva införandeprocessen har kostnader av engångskaraktär,
varför personalchefen nu begär en investeringsbudget motsvarande 1,5 miljoner

Handlingar i ärendet
Personalchefens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Personalchefens budget förstärks med 1,5 miljoner till projekt PA-system
Projektet finansieras inom den av fullmäktige beviljade ramen

Beslutet expedieras till
ks
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

KST 2011/475

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-23 § 62 beslutade att skicka en förfrågan till
kommunfullmäktige om det är intressant att återigen göra en utredning över behovet av
barnomsorg på obekväm arbetstid.
Skolchef Fredric Norlin deltar på dagens sammanträde och redogör för ärendet.
Skolförvaltningen har fått förfrågan från familjer om anordnande av kvällsbarnomsorg i
Sysslebäck under sommarmånaderna.
2009 genomförde barn- och utbildningsnämnden ett försök med kvällsbarnomsorg.
nattbarnomsorg och helgbarnomsorg inom kommunen. Försöket finansierades med extra
medel från kommunfullmäktige. Försöket pågick under 2 månader. Resultatet visade att
det fanns ett behov av dessa tre omsorgsdelar, dock i väldigt varierande utsträckning.
Kostnaden för att bedriva barnomsorg på obekväm arbetstid var också väldigt hög.
Enligt kommunallagen finns ingen skyldighet för en kommun att erbjuda barnomsorg på
obekväm arbetstid. För närvarande erbjuds endast barnomsorg på kvällstid
vardagkvällar vid förskolan Skogsbacken i Torsby.
Om kommunen återigen ska erbjuda kvällsbarnomsorg på flera platser än på
Skogsbacken är både en politisk och ekonomisk fråga. Uppdraget att bedriva
kvällsbarnomsorg finns i nuläget endast på förskolan Skogsbacken. Kostnaden för att
erbjuda kvällsbarnomsorg på flera platser i kommunen är svår att beräkna i dagsläget.
Förslagsvis kan barn- och utbildningsnämnden innan beslut om en ny utredning ska ske
över barnomsorg behovet vid obekväm arbetstid, skicka en förfrågan till
kommunfullmäktige om en sådan utredning är intressant. Barn- och
utbildningsnämnden har inga möjligheter att omfördela medel inom egen ram som
motsvarar kostnaderna för att erbjuda permanenta förskoleplatser på obekväm arbetstid.
Därför är det viktigt att kommunfullmäktige redan vid förfrågan är medvetna om att
nämnden vid ett eventuellt behov behöver ha hjälp med finansiering av detta.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-23 § 62

Arbetsutskottets beslut
Ärendet tas upp i det kommande budgetarbetet

Beslutet expedieras till
Budgetberedningen
kommunstyrelsen
ekonomiavd
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-08-22

§ 81

KST 2011/161

Barn- och utbildningsnämndens budget 2013
och 2014
Skolchef Fredric Norlin deltar på dagens sammanträde och redogör för ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av den fastslagna budgeten för nämnden
åren 2012-2014. För samtliga tre år görs en förstärkning av nämndens budget med
anledning av det ökade behovet av förskoleplatser i kommunen. Denna förstärkning
motsvarar 6 miljoner kronor/år.
De av kommunfullmäktige tidigare beslutade ramsänkningarna är dock fortfarande kvar.
Detta innebär att ramen mellan 2012 och 2013 är minskad med 9 miljoner kronor. Då
lärartätheten för grundskolan är sänkt till att vara i nivå med glesbygdssnittet och
förskoleverksamheten på grund av sitt utökade behov innebär ökade kostnader ser
nämnden stora svårigheter att hantera ramsänkningen för 2013-2014.
Förutom ramsänkningen har verksamheterna en årlig kostnadsökning på mellan 2-3 %
att hantera. Först efter att detta är gjort kan sparåtgärderna som nämnden vidtar bidra till
en ramsänkning.
Om sparåtgärderna inte ska gå ut över kvalitén har inte förskolan möjligheter att
effektivisera sin egen verksamhet så att den årliga kostnadsökningen inom förskolan kan
hanteras.
Grundskolans fortsatt minskande elevunderlag innebär att nämnden kan hantera
kostnadsökningarna för grundskolan. Ska grundskolan bidra till en ramsänkning
behöver åtgärder göras som antingen innebär att verksamheter tas bort eller att kvalitén
sänks på nuvarande verksamhet.
Gymnasieskolans minskande elevunderlag utifrån att elevkullarna blir mindre innebär
att kostnadsökningarna inom gymnasieskolan kan hanteras, likaså delar av nämndens
ramminskning. Däremot kan inte gymnasieskolan ensamt stå för ramsänkningen samt
kostnadsökningarna för förskoleverksamheten.
Försvårande omständigheter i budgetarbetet är att behovet av barnomsorg på obekväm
arbetstid ökar samt behovet av hur vi på ett kvalitativt och regelmässigt sätt tar emot
våra så kallade nysvenskar. Detta är två områden som i framtiden kommer innebära
utökade kostnader för nämnden.
Innan arbetet med budget 2013 och 2014 påbörjas i början av 2012 önskar därför barnoch utbildningsnämnden en dialog med kommunfullmäktige hur verksamheterna ska
anpassas utifrån den fastslagna ramen för 2013 och 2014 alternativt diskutera de
ekonomiska ramarna.

Handlingar i ärendet
Skolchefens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut
Frågan om barn- och utbildningsnämndens budget 2013 och 2014 tas upp i det
kommande budgetarbetet

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-08-22

Fortsättning § 81, Barn- och
utbildningsnämndens budget 2013-och 2014
Beslutet expedieras till
budgetberedningen
ekonomiavdelningen
ks au
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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2011-08-22

§ 82

KST 2011/224

Svar på motion om familjecentral
Bakgrund
En motion har inkommit från den borgerliga alliansen angående inrättandet av en
familjecentral.
"Vi den Borgerliga Alliansen i Torsby Kommun, vill att det inrättas en Familjeenhet/central i vår kommun, för att så tidigt som möjligt stötta och hjälpa barn och unga, som
har någon form av problem. Familjeenhet/-central finns nu i de flesta av Värmlands
kommuner, bl.a. i Hagfors och Sunne. Där har man rönt stora framgångar tack vare ett
samarbete mellan landstinget och kommunens olika verksamheter. En Familjeenhet/central bestående av t.ex. mödravården (MVO), barnavårdcentralen (BVC), skola, sociala
enheten, fritidsverksamheten, ev. polisen och självklart föräldrar ska utgör ett naturligt
nätverk, för att så tidigt som möjligt hjälpa familjer som på ett eller annat sätt behöver
stöd och hjälp. Alla som kan bidra till problemlösning måste sitta vid samma bord! Vi
måste få bort stuprörstänket!
Ett tidigt engagemang genom en Familje enhet/-central stärker barn och deras familjer
enormt. Detta bidrar till en vinst för såväl barn och deras familjer som för Torsby
Kommun.
Därför yrkar vi i den Borgerliga Alliansen i Torsby Kommun att en Familje enhet/-central
skyndsamt införs i vår kommun"

Handlingar i ärendet
Skolchef Fredric Norlins förslag till svar på motionen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Utifrån ovanstående föreslås att motionen anses besvarad.
Skolchefens förslag till svar ligger som bilaga till paragrafen

Beslutet expedieras till
ks
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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2011-08-22

§ 83

KST 2010/363

Svar på motion om närproducerad mat
Bakgrund
Inger Larén (FP) och Inga-Britt Keck Karlsson (C) lämnade en motion till
kommunfullmäktige, 2010-09-28 § 91 som lyder:
"Under valrörelsen drev samtliga partier i Torsby kommun frågan om närproducerad
mat. Vi tycker nu att det är dags att gå från ord till handling.
Vi yrkar därför på att Torsby kommunen tar fram policy och strategi för
1. En ökning av närproducerat i kommunens upphandling.
2. Mera nylagad mat inom skola och äldreomsorg
Per Kjellqvist upphandlingsstrateg och Ninni Boss, avdelningschef för kost- och städ har
lämnat förslag på svar på motionen.

Handlingar i ärendet
Per Kjellqvist upphandlingsstrateg och Ninni Boss, avdelningschef för kost- och städ;
förslag till svar på motion om närproducerad mat. Förslaget ligger som bilaga till
paragrafen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Det finns idag ett stort intresse i länet/landet att skapa goda förutsättningar för
lokalproducerad mat och en del i detta är givetvis att titta på den offentliga
upphandlingen. Vi följer denna utveckling med intresse och tar till vara de möjligheter
som skapas.
Med hänvisning till ovanstående och att vi redan i dag använder de möjligheter som
finns att inom lagen att ge lokala producenter möjlighet att lägga anbud, skulle en policy
i detta läge mer befästa nuvarande situation än att gynna en förändring.
2. Det krävs politiska beslut och ekonomisk satsning för högre personalbemanning och
utrustning/ombyggnad om vi ska kunna ha fler tillagningskök.
Med hänvisning till ovanstående anses motionen vara besvarad

Beslutet expedieras till
ks
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

KST 2011/396

Förfrågan om deltagande i gemensam
kostnämnd i Värmland
Landstinget i Värmland har skrivit till kommunen med en förfrågan om deltagande i
gemensam kostnämnd. Samverkan i en gemensam kostnämnd kommer att ske mellan
landstinget och de kommuner som enligt denna förfrågan visar intresse för samverkan, i
Kommunen kan initialt vara med i kostnämnden utan att avropa produkten. Avsikten är
att de kommuner som så önskar skall beredas möjlighet att delta i den gemensamma
nämndens arbete. Tidpunkten för när deltagande kommuner påbörjar att avropa
produkten är flexibel med hänsyn till kommunens nuvarande lösning.
Kostnaden för kostverksamheten kommer helt och hållet att täckas av de kommuner som
väljer att beställa mat. Landstinget fastställer budgeten för den gemensamma nämnden
efter samråd med kommunerna. De volymer som kommunerna anse sig vara i behov av
är vägledande vid beräkningen av respektive kommuns andel i nämndens budget.
Över/underskott regleras årligen och fördelas proportionellt utifrån respektive
huvudmans andel av den totala årsvolymen.
Kommuner som deltar i kostnämnden, men inte avropar produkten, står endast för
ledamötemas sammanträdesarvoden enligt kommunens egna regler. Målsättningen med
samverkan är att åstadkomma kostnadsefTektiv verksamhet med hög kvalitet.
Landstinget svarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planerar
och administrerar den verksamhet som nämnden ansvarar för. Landstinget utser två
ledamöter samt två ersättare och varje deltagande kommun utser en ledamot och en
ersättare. Ordförande utses bland landstingets ledamöter och vice ordförande bland
kommunemas ledamöter.
Inrättandet av en gemensam kostnämnd förutsätter att samtliga deltagande kommuner
fattar likalydande beslut. För att samarbetet i den gemensamma nämnden ska kunna
inledas från årsskiftet, är det önskvärt att kommunen så snart som möjligt fattar beslut
om deltagande i en gemensam kostnämnd.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Landstinget daterad 2011-05-26

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun anser att det samarbetsavtal inom kostområdet som idag föreligger
mellan landstinget och kommunen fungerar bra. Kommunen väljer i detta skede att avstå
från att delta i en gemensam nämnd avseende kostfrågor.

Beslutet expedieras till
Landstinget i Värmland
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-08-22

§ 85

KST 2011/324

Betänkandet Offentlig upphandling från eget
företag ?! - och vissa andra frågor (SOU
2011:43)
Torsby kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över betänkandet Offentlig
upphandling från eget företag?! - och vissa andra frågor (SOU 2011:43).
Bakgrund
Utredaren har haft i uppdrag att analysera om det finns behov av ett generellt eller
sektoriellt undantag från upphandlingsskyldigheten när stat, kommuner och landsting
anskaffar varor eller tjänster från företag som de helt eller delvis innehar eller är
medlemmar i. I uppdraget ingår även att utvärdera hur de regelverk som finns kring
insyn i kommunala bolag och entreprenader har tillämpats i praktiken.
Synpunkter på utredningen

Handlingar i ärendet
Finansdepartementets remiss; Offentlig upphandling från eget företag?! - och vissa
andra frågor (SOU 2011:43).
Bitr. kommunchefens förslag till yttrande.
Yttrandet ligger som bilaga till paragrafen.

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun ställer sig bakom yttrande till betänkandet Offentlig upphandling från
eget företag?! - och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Beslutet expedieras till
Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-08-22

§ 86

KST 2011/375

Remiss; Betänkandet Likvärdiga förutsättningar
- Översyn av den kommunala utjämningen (SOU
2011:39)
Torsby kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över betänkandet Likvärdiga
förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39).
Bitr. kommunchef Anders redogör för förslag till yttrande

Handlingar i ärendet
Remiss från Finansdepartementet; - Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den
kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
Bitr. kommunchefens förslag till yttrande.
Yttrandet ligger som bilaga till paragrafen

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun ställer sig bakom förslag till yttrande över - betänkandet Likvärdiga
förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39).

Beslutet expedieras till
Finansdepartementet 103 33 Stockholm
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-08-22

§ 87

KST 2011/420

Remiss Betänkandet Medfinansiering av
transportinfrastruktur - (SOU 2011:49)
Torsby kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över slutbetänkandet
Medfinansiering av transportinfrastruktur m.m.(SOU 2011:49).
Bitr. kommunchef Anders Björck redogör för förslag till yttrande över betänkandet.

Handlingar i ärendet
Näringsdepartementets remiss - Medfinansiering av transportinfrastruktur (SOU
2011:49)
Bitr. kommunchefens förslag till yttrande
Yttrandet ligger som bilaga till paragrafen

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun ställer sig bakom förslag till yttrande över slutbetänkandet
Medfinansiering av transportinfrastruktur (SOU 2011:49).

Beslutet expedieras till
Näringsdepartementet 103 33 Stockholm
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-08-22

§ 88

KST 2011/18

Meddelanden
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2011-05-16 --2011-08-15

Handlingar i ärendet
Redovisning meddelanden 2011-08-15

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

