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§ 119 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Följande ändringar sker:
1. Ärende 9, ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag för 2014 stryks.
2. Ärende om Nordvärmlandsleden tillkommer.
3. Ärende om Global kunskap tillkommer.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ändringarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 120 Svar på motion angående Torsby som
Fairtradekommun
Dnr KST 2011/419

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna genom Karl-Erik Keck lämnade en motion till
kommunfullmäktige 2011-11-21 § 125 som lyder;
"Som ett steg mot en rättvisare värld har fler och fler kommuner i Värmland utropat
sig som Fairtradekommuner. Detta innebär bl.a., att man vid upphandling köper
rättvisemärkta varor där det är möjligt och verkar för att affärer i kommunen har
rättvisemärkta varor i sina sortiment.
Miljöpartiet De Gröna, menar att det är önskvärt att även vår kommun, Torsby
diplomeras sig som Fairtradekommun. Det behöver då utredas vad som krävs för att
uppnå detta mål".
Upphandlingsstrateg Per Kjellqvist och kostchef Ninni Boss svarar att;
Idag saknas det anvisningar och riktlinjer för att upphandla alternativt köpa
Fairtradeprodukter där så är möjligt och om ekonorni tillåter. Utan näringslivets
medverkan blir det svårt för Torsby att bli diplomerad Fairtrade City kommlill. Vad
som krävs för att nå detta mål finns angivet i Fairh'ade Sveriges egna dokument som
finns i bilaga.
Ninni Boss går igenom delar av dokumentet och konstaterar att fler aktörer måste
involveras för att kunna gå vidare med ärendet.
Anna-Lena Carlsson säger att TUAB skulle kunna arbeta lokalt och på så vis få en
förankring i näringslivet.

Handlingar i ärendet
Motion från miljöpartiet angående Torsby som Fairtradekommun, 2011-11-21
Svar på motion av Ninni Boss och Per Kjellqvist, 2013-11-20

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott är positiv till att Torsby kommun diplomerar sig
som Fairtradekommun. TUAB (Torsby utveckling AB) får i uppdrag att utreda frågan
tillsammans med näringslivet.
2. Motionen är bifallen vad gäller motionärens önskan att få frågan utredd.
3. Motionen är besvarad vad gäller Miljöpartiets önskan att Torsby kommun
diplomerar sig som Fairh·adekommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 121 Redovisning av utfall lönerevision 2013
Dnr KST 2013/812

Sammanfattning av ärendet
HR-strateg Camilla Nyman informerar om lönerevisionen 2013.
Årets lönerevision är nu avslutad och resultatet av utfallet redovisas nedan.

Redovisning utfalllönerevision
2013

Per avtalsområde:

Rek. Lägsta nivå
avtal

Rek. Lägsta
nivå KS

Verkligt
utfall

, Procentuella påslag
2,3
2,3

DIK
FSA
Ledarna
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
oorganiserade
SSR
Sveriges Ingenjörer
Vision
Vårdförbundet

1

2,6
2,3
2,3
2,3
2,6
2,3
2,6
2,3

Kronpåslag
Kommunal

5501

4,87
2,57
3,26
2,63
2,74
2,79
3,17
3,11
3,17
2,53

558,851

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Camilla Nyman, 2013-12-02

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen av lönerevision 2013.

Beslutet skickas till

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
HR-avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 122 Kulturstipendium 2013
Dnr KST 2013/656

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun delar ut ett kulturstipendium varje år. Stipendiet kan tilldelas enskild,
grupp eller organisation som utfört någon form av insats på kulturens område.
Kandidaten skall vara bosatt i eller ha annan anknytning till Torsby kommun.
Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december
2013.
Kulturchef Ingemar Nordström har lämnat ett förslag, vilket skulle innebära att
syskonen Sandborg får årets kulturstipendium.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Ingemar Nordström om Kulturstipendium 2013,2013-10-18

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget. Syskonen SandbOl'g får således
årets kulturstipendium.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ingemar N ordsh'öm

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 123 Verdandi (Bograngen) ansöker om extra
bidrag
Dnr KST 2013/534

Sammanfattning av ärendet
Verdandi avd 376 Skogsgården ansöker om bidrag om 30000 kr.
Skogsgården ägs och drivs av Verdandi som är en ideell förening som jobbar med
kamratstödjande och social verksamhet. De vill bevara Skogsgården för framtiden som
också används av andra föreningar på orten för olika tillställningar. Föreningen driver
också campingen som även används för olika arrangemang på sommaren.
Skogsgården har drabbats aven vattenläcka som belastar föreningens ekonorni då
försäkringen inte täcker alla kostnader som detta drar med sig samtidigt gör
föreningen förbäth·ingar av lokalerna.
Kostnaderna drabbar föreningens kassa och för att kunna fortsätta sin verksamhet och
klara av detta och löpande utgifter i framtiden så behöver föreningen hjälp med att
finansiera reparationen.
Föreningen medlemmar ställer upp med hjälp för att kunna utföra reparationen och
hålla kostnaderna nere. Allt detta gärs för att Verdandi och ortens förenings liv ska
kunna fortsätta.

Handlingar i ärendet
Anteckningar om Verdandi avd 376 Skogsgården, 2013-11-07

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ansökan om 30.000 kr till Verdandi avd 376
Skogsgården.
2. Finansieringen sker via ansvar 0211, konto 45310, verksamhet 00118.

3. Verdandi avd 376 Skogsgården rekvirerar medlen senast 2014-06-30.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Verdandi avd 376 Skogs gården

Utdragsbestyrkande
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§ 124 Nordvärmlandsleden
Dnr KST 2013/849

Sammanfattning av ärendet
Mats Olsson informerar om Nordvärmlandsleden och deras ekonomiska situation.
Nordvärmlands friluftsområdes ekonomiska förening har en uppgörelse med
markägaren angående ledens skötsel. Föreningen saknar dock pengar.
Vid dagens sammanträde diskuteras en eventuell nedläggning av föreningen,
alternativt en dialog med Bergvik som är en av markägarna och som vill ha betalt.
Bergvik äger åtta markavsnitt som berörs av leden. Mats Olsson menar att det inte är
någon allmän praxis att ta ut avgifter för en vandringsled. Det är skillnad om det finns
någon typ av fast anläggning längs leden, såsom lägerplats.
Vidare förklarar Mats Olsson att de just blivit klara med 7-torpsleden i Lekvattnet där
Bergvik också äger skogsfastigheter, men i det fallet har det aldrig påtalts om någon
avgift.
Mats Olsson förklarar att han fått motta två fakturor och frågar om han ska hjälpa dem
att betala dem.

Arbetsutskottets beslut
1. Mats Olsson får i uppdrag att betala de två fakturorna åt Nordvärmlands
friluftsområdes förening.
2. Finansiering sker inom besöksnär'ingsstrategens budget, ansvar 021111, konto 724.
2. Håkan Laack (5) och Mats Olsson får i uppdrag att författa ett brev till Bergvik och
genom det ifrågasätta avgifterna för Nordvärmlandsleden.

Beslutet skickas till
Håkan Laack
Mats Olsson
Johanna Lundkvist

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 125 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2013
11-12 - 2013-12-04.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2013-12-04.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 126 Ändring av regler för lokalt aktivitetsstöd
Dnr KST 2013/793

Sammanfattning av ärendet
Från och med 1 januari 2014 kommer det att ske en del förändringar av reglerna för det
statliga LOK-stödet. Bland annat höjs åldern för att kunna få LOK-stöd från 7- 20 år till
7-25 år. LOK-stöd söks två gånger om året senast 15 februari och 15 augusti även dessa
datum ändras till 25 februari och 25 augusti.
Torsby kommun har alltid haft samma regler för lokalt aktivitetsstöd som det statliga
stödet vad det gäller åldersindelning samt datum för inlämning av ansökan. Det är
viktigt att kommunen fortsätter att ha samma regelverk som det statliga stödet
gällande åldersindelning för sammankomster samt ansökningsdatum, detta
underlättar för föreningslivet. Annars medför det att föreningarna måste hålla reda på
två olika åldersindelningar och två olika datum för inlämning av ansökan.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Kicki Velander om Lokalt aktivitetsstöd, 2013-11-27

Arbetsutskottets beslut
1. Åldersindelningen ändras från 7-20 år till 7-25 år.
2. Dahlmen för inlämning av ansökan ändras från 15 februari till 25 februari samt från
15 augusti till 25 augusti.

Beslutet skickas till
Kicki Velander

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 127 Information om Ambjörby centrum
Dnr KST 2013/794

Sammanfattning av ärendet
I samband med att öka attraktiviteten i Ambjörby cenhum, området mellan
Lanthandeln och Jofahuset har Nordvärmlands FF planerat att göra området
tillgängligt för husbilsturism, och i samband med detta uppföra en toalett, och sanitär
utrustning för tömning av husbilslahin.
Nordvärmlands FF kommer att teckna ett avtal med fastighetsägaren till gamla
kiosken, för att i anslutning till denna uppför toalett och husbilsdel. De har varit i
kontakt med Torsby kommun och skissat på lämplig placering då det i anslutning till
denna finns möjlighet att ansluta till kommunens VA-nät. Kostnaden är beräknad till
98000 kr inkl. moms.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Nordvärmlands FF om exha föreningsbidrag, 2013-11-25

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ansökan om extra föreningsbidrag till
Nordvärmlands FF om 98 000 kr.
2. Finansiering sker via ansvar 0211, verksamhet medfinansiering projekt.
3. Sökta medel rekvireras senast 2014-12-31.

Beslutet skickas till
Nordvärmlands FF
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2013-12-10

§ 128 LONA del1 -Landskapsrestaurering i
Klarälvdalen
Dnr KST 2013/796

Sammanfattning av ärendet
Klarälven med dess meanderlopp är något aven "landskapssymbol" för Värmland och
viktig för turismen i norra delen av länet. Klarälvsdalen bÖljade odlas upp redan
under medeltiden och jordbrukslandskapet har länge präglat dess karaktär. Under de
sista årtiondena har, den för dalen så viktiga djurhållningen och jordbruket minskat
starkt. Det har resulterat i en allt högre grad av igenväxning i landskapet. Något som
upplevs som negativt både av boende och inom turistnäringen.
Viktiga naturvärden som är på väg att förloras är också en rad arter knutna till det
gamla jordbrukslandskapet som präglats av betesdjur. Däribland flertalet arter nästan
unika för dalgången som Daggvide och Guldsand bi.
Förutom dalgångens jordbrukslandskap finns också flertalet sätrar hörande till
området med viktiga natur/kulhuvärden värda att restaurera och bevara.
Ett flertal igenväxta områden finns att restaurera med gamla kulturminnen samt
landskapsvård.
Anläggandet av vandringsleder i området skulle avsevärt höja tillgängligheten till
dessa miljöer för både boende och besökare. Vidare så finns ett behov av att inventera
och besiktiga standarden på befintliga stigar för en eventuell samordning.
Kunskapsuppbyggande åtgärder för att höja medvetandenivån om problemställningar
och därmed ökade lokala initiativ och engagemang i bygden. Initiativ som bevarar och
återskapar viktiga kultur/natunniljöer.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Nåbara mål förenliga med LONA (lokala naturvårdssatsningar):
Kunskapsuppbyggnad - inventering av olika naturtyper. Som underlag för
biotoprestaureringar.
Vård och förvaltning - skötsel av natur och leller åtgärder för att gynna friluftslivet i
natur/kultur miljöer. Restaurering och återställande av naturtyper eller artbestånd.
Information - som skyltar, naturskoleverksamhet, guidningar och trycksaker.
LONA-projektet är en fortsättning på FRISK-projektet.
Projektlid: 9 månader, projekteringsfas.
Totalkostnaden för projektet är 330 000 kr, varav 105 000 kr söks från Torsby kommun.

Handlingar i ärendet
Projektide Torsby kommun - LONA, del 1 Landskapsrestaurering i Klarälvdalen

Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun ställer sig bakom ansökan om projektmedel för LONA,
del 1 - Landskapsrestaurering i Klarälvdalen.
2. Torsby kommun direktfinansierar (arbetad tid) med 105 000 kr.
3. Finansiering sker vis EV-strategens budget; ansvar 021114, verksamhet 62001.
4. Sökta medel rekvireras senast 2014-12-31

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Mats Olsson
Elisabet Olsson

Justerarens signatur
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§ 129 LONA del 2 - Tätortsnära rekreationsstig
vid Torsby samhälle
Dnr KST 2013/797

Sammanfattning av ärendet
Torsby centralort är beläget vid Frykens norra ände. Samhället ligger delvis på den
udde som skapas och inramas av två älvar som mynnar ut i Fryken. Det är Röjdans och
Ljusnans dalgångar som här strålar samman. Centralorten hyser ca 6500 innevånare
och är en, av hävd, naturlig mötesplats med mycken gammal kulhuell historia, bl,a.
brukshistoria. Älvmynningarna och läget gentemot Fryken skapar också
förutsättningar för en rikare flora/fauna än vad den för övrigt Taigadominerade
naturen erbjuder. Förutom de traditionella näringarna som jord och skogsbruk hyser
också orten flertalet småindustrier där elektronikindustrin är i framkant. Den näring
som växer mest, och har en stor framtidspotential, är besöksnäringen med bl,a. en stor
vinterturism.
En strandpromenad skulle bli en tillgång som starkt förhöjer attraktionen i området,
både för de boende och turistnäringen. En strandpromenad skulle också på ett
naturligt sätt lyfta fram ortens kulturella och biologiska miljöer. Den skulle skapa
möjlighet till rekreation i naturskön miljö till gagn för både hälsa och själslig
kontemplation. Leden skulle också lämpligen kunna utnyttjas av områdets skolor.
Delar av området ligger också inom ett riksintresse för friluftsliv.
En tänkbar sträckning skulle kunna vara från köpcentren vid E45/E16 längs Röjdälven,
runt Kolhusudden och Kollsberg vidare efter Ljusnans älvstrand norrut. Ett slutmål
skulle kunna vara kulturcentret Sahlströms Gården. En sh'äckning på ca ...... km.
Strandpromenaden skulle passera vackra strand och naturmiljöer, bl,a. Brunnsdalen
med en på orten unik trädflora, Kollsbergsskogen av naturskogskaraktär samt
Ljusnans frodiga stränder med en fågelfauna, ovanlig för området. Vandringen skulle
också inkludera flera inh'essanta områden med kulturvärden. Däribland rester från
ortens äldre brukshistoria, Kollsbergs hembygdsgård och bronsåldersgravar. Andra
kulturmiljöer av intresse som kan knytas till leden är bl,a. en herrgårdsmiljö, en
hängbro samt vackra jordbrukslandskap. Inte då heller att glömma de
utvecklingsmöjligheter som området har. Bland annat vid det gamla sågverksområdet
där bl,a. boulebana, båthamn, och en boardwalk m.m. kan bli verklighet inom en snar

Justerarens signatur
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framtid.
Området från marknadsplatsen fram till Kollsbergs badplats skulle också vara lämpligt
att anpassa för hjulburna.
Nåbara mål förenliga med LONA (lokala naturvårdssatsningar):
Vård och förvaltning - skötsel av natur och leller åtgärder för att gynna friluftslivet i
natur/kultur miljöer.
Information - som skyltar, naturskoleverksamhet, guidningar och trycksaker.
Projektet kan delas in i två faser: En projekteringsfas samt en genomförandefas.
Därefter bör en skötselplan med led ansvarig upprättas för en garanterad god fortsatt
framtida standard på leden.
Projekttid: 9 månader, projekteringsfas.
Totalkostnad för projektet är 390000 kr, varav 135 000 kr söks från Torsby kommun.

Handlingar i ärendet
LONA projektide del 2 - tätortsnära rekreationsstig vid Torsby samhälle

Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun ställer sig bakom ansökan om projektmedel för LONA,
del 1 - Tätortsnära rekreationsstig vid Torsby samhälle.
2. Torsby kommun direktfinansierar (arbetad tid) med 100 000 kr.
3. Torsby kommun finansiera kontanta medel om 35 000 kr.
3. Finansiering sker vis EU-strategens budget, ansvar 021114, verksamhet 62001.
4. Sökta medel rekvireras senast 2014-12-31

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Mats Olsson
Elisabet Olsson

Utdragsbestyrkande
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§ 130 Avtal - Drift och öppethållande av
utställningsverksamheten på Älvens Hus,
Värnäs.
Dnr KST 2013/795

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett avtal mellan Torsby kommun och Norra Ny fiskevårdsförening. Avtalet
omfattcu drift och öppethållande av utställningsverksamheten på Älvens Hus i Värnäs.
Avtalstiden håller på att löpa ut och nu vill man förlänga avtalstiden.
Under sammanträdes diskuterade man även en utveckling av Älvens Hus med en
fiskeinriktning, vilket man tror skulle ha ett stort symbolvärde.
I avtalet ingår ett driftbidrag på 60 000 kr.

Handlingar i ärendet
Avtal mellan Torsby kommun och Norra Ny fiskevårdsförening

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner en förlängning av avtalet, perioden
avser 20140501- 20170430.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar driftbidrag på 60 OOOkr/år som finansieras
via ansvar 0211, verksamhet medfinansiering projekt.

Beslutet skickas till
Mats Olsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131 Global kunskap - green planet
Dnr KST 2013/850

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Global kunskap växer och för att fortsätta behöver de utvecklas. Global
kunskap önskar hjälp med marknadsföring och Torsby kommun skulle kunna hjälpa
dem med det och på så vis också kunna profilera Torsby som en miljökommun.

Arbetsutskottets beslut
Angela Birnstein och Thomas Stjerndorff får i uppdrag att diskutera Global kunskaps
fortsatta utveckling och därigenom Torsby kommuns roll i den utvecklingen.

Beslutet skickas till
Thomas Stjerndorff
Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

