KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Tisdag 10 februari 2015 kl. 09:00-15:15
Sammanträdesrununet kommunkontoret Torsby

Beslutande

Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande§§ 19-43
Yvonne Broberg (S)
Nielas Persson (S)
Gustav Olsson (M)
Alf Larsson (C), ijänstgörande ordförande§§ 44-45

övriga deltagare

Thomas Sijerndorff, kommunchef
Åsa Hugosdotter, vik. kommunsekreterare
Angela Birnstein, ekonomichef
Ann-Margreth Edberg, administrativ chef
Jan Esping, teknisk chef
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö- och byggchef, §§ 19-23, 25-34
Kicki Velander, fritidschef, § 19-20
Olof Ljungberg, näringslivschef, §§ 19-24
Mikael Löfvenholm, områdeschef, §§ 30-35
Inger Laren (FP), ej ijänstgörande ersättare

Justerare

Gustav Olsson

Tid för justering

2015-02-13, kl16:00

Paragrafer
sekreterare

~~

Ordförande

Ann-Katrin Järåsen, §§ 19-~~

_,

Justerare

Alf L sson, §§ 44-45

l

....~..................................................................................................................................
Gustav Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2015-02-10
2015-02-13
2015-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

~~

m

-

Torsby kommun

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-10

Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§ 19 Ändringar i föredragningslistan ......................................................................................................... 3
§ 20 Verksamhetsredovisning- fritidsavdelningen ................................................................................. 4
§ 21 Svar på motion om att införa företagslots i Torsby kommun ........................................................ 6
§ 22 Interregprojekt, Eco-INSIDE (Eco - Inre Skandinavien) ................................................................. 8

§ 23 BID-projektet Scandinavian Heartland ........................................................................................... 10
§ 24 Rapport, rekrytering av miljö- och byggeheL ................................................................................ 12

§ 25 Samverkan, Torsby kommun och Polisen ....................................................................................... 13
§ 26 Länsstyrelsens beslut om upphävande av ändring i Torsby kommuns lokala
ordningsföreskrifter ................................................................................................................................... 14
§ 27 Remissyttranden, tillämpning av EU:s varuförordning 2014 ...................................................... 15

§ 28 Bidragsansökan från Dalby hembygdsförening ............................................................................ 16
§ 29 Organisation och samarbete mellan Klarälvens vattenråd, Klarälvens vattenvårdsförbund
och Värmlands kalkningsförbund ........................................................................................................... 17
§ 30 Remiss, åtgärdsprogram för havsmiljön ......................................................................................... 18
§ 31 Representation i arbetsgrupp som tar fram lokala miljömål... ..................................................... 19
§ 32 Positivt planbesked för delar av fastig-heten Aspberget 1:4 (8) m.fl. (Långflon Syd) .............. 20
§ 33 Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken, koncessionsansökan för markkabel i Långflon ............. 21
§ 34 Upprustning och skötsel av väg K-078, ........................................................................................... 22

§ 35 Projekt Finnskogscentrum, överkostnad ......................................................................................... 23
§ 36 Begäran om underhåll av hembygdsgården Halvarstugan i Båtstad ......................................... 24
§ 37 Remissyttrande, funktionellt prioriterat vägnät ............................................................................ 25

§ 38 Försäljning av mark, Torsby 4:33 ..................................................................................................... 27

§ 39 Svar på motion om bilburen ungdom ............................................................................................. 28
§ 40 Fråga om nämndmöten kvällstid ..................................................................................................... 30
§ 41 Framställan om ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån ............. 32
§ 42 Kallelse till årsmöte, Brottsförebyggande Centrum i Värmland ................................................. 33

§ 43 Meddelanden ...................................................................................................................................... 34
§ 44 Torsby herrgårds lokaler ................................................................................................................... 35
§ 45 sollidens lokaler .................................................................................................................................. 36

Torsby kommun

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-10

§ 19 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
•

Remiss, åtgärdsprogram för havsmiljön.

•

Torsby herrgårds lokaler.

•

sollidens lokaler.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20 Verksamhetsredovisning fritidsavdelningen
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, har
fritidschef Kicki Velander inbjudits till dagens sammanträde för att berätta om sin
verksamhet.
Kicki Velander har arbetat inom fritidssektorn sedan 1983, först som fritidskonsulent
och sedan 1999 som fritidschef. Under denna tid har det skett en fantastisk utveckling
med bland annat milstolpar som Torsby badhus, skidturmein och CA-hallen i
Sysslebäck. Fritidsverksamheten har stor betydelse för folkhälsan.
Fritidssektorn har ansvar för badhusen i Torsby och Sysslebäck, kommunala
badplatser, fritidsgårdar, uthyrning av sport- och gyrnnastikhallar, samt
aktivitetssamordnaren för seniorer.
Sporthallarna
Det är ett stort tryck på sporthallarna, och många vill ha aktivitetstid. De hallar som
ingår är S*rnehallen och Frykenhallen i Torsby, CA-hallen i Syssiebäck och
gymnastikhallarna i Stöllet, Oleby, Östmark och på Holmesskolan i Torsby.
Kicki Velander anser att det finns ett stort behov av en ny hall i Torsby.
Fritidsgårdarna
Det finns fritidsgårdar i Torsby, Syssiebäck och Stöllet samt en i Transtrand som drivs
av Nordvärmlands FF genom avtal med kommunen. Tarsbys fritidsgård finns på
Frykenskolan och driver skolcafeterian. Planen är att även fritidsgården i Syssiebäck
ska fungera på samma sätt på Kvistbergsskolan.
Badplatserna
Badplatserna är obemannade, och av säkerhetsskäl har man tagit bort bryggor på
några ställen. Simskola bedrivs endast i Torsbybadet och Sysslebäcksbadet.
Behovet av upprustning av badplatserna har inventerats. Den totala kostnaden
beräknas till drygt 80 000 kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Aktivitetssamordnaren
Samordnaren ordnar aktiviteter för de som bor i trygghetsboende, till exempel
gymnastik, seniorridning, sång, musik, dans och promenader. Verksamheten är
mycket omtyckt.
Framtidsplanerna är att bygga upp en volontärsverksamhet och även erbjuda
aktiviteter för personer i särskilt boende.
Föreningarna
Föreningslivet har stor betydelse och är verksamhetens ryggrad.
Föreningarna får bidrag utifrån antalet sammankomster som anordnas.

Handlingar i ärendet
Inventering av badplatser 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Arbetsutskottet tackar Kicki Velander för redovisningen.
2. Frågan om finansiering av de kommunala badplatsernas upprustning lämnas
till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kicki Velander

Justerarens signatur
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§ 21 Svar på motion om att införa företagslots i
Torsby kommun
Dnr KST 2014/807

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna, genom Gustav Olsson, har lämnat en motion till kommunfullmäktige
2014-11-17, som lyder:
"För Torsby kommun är företag och nyetableringar en förutsättning för tillväxt och
utveckling. Då krävs det att dialogen och kommunikationen mellan kommunen och
näringslivet är väl uppbyggd.
I ett steg att förbäth·a kommunikationen mellan företagen och Torsby Kommun
föreslår Moderaterna att det bör tillsättas en företagslots, som så många andra
kommuner har gjort.
Företagslotsen har huvudsakligen tre funktioner:
Information: Företagslotsen informerar företag om vad som krävs för att få tillstånd,
vilka blanketter och uppgifter som ska fyllas i, samt att hänvisa till rätt förvaltningar
vid olika ärenden.
Samordning: Företagslotsen samordnar ansökningar och förmedlar information mellan
förvaltningarna för att underlätta handläggningen. Företagen kan sedan med enkelhet
vända sig till företagslotsen som har information om ärendet.
Beslut: Kommunen ska snabbast möjligt fatta de beslut som krävs för att göra
tillståndsärenden. Företagslotsen driver aktivt på för att föra fram ärendet till snabbt
beslut. Som exempel kan kommunen tillse att ljänstemän har möjlighet att fatta beslut i
tillståndsärenden utan politisk behandling.
Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna:
• Att Torsby Kommun tillsätter en företagslots, för att förbättra kommunikationen
mellan kommunen och näringslivet."

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Svar på motionen
Thomas S~erndorff, kommunchef, och Anna Öhgren Boden, VD TUAB (Torsby
Utveckling AB), har tagit fram ett förslag på motionssvar, som biläggs protokollet.
Följande utredningsmetod har använts:
•
•
•

Tagit del av utredning kring företagsklimat från SKL, Sveriges Kommuner och
Landsting.
Erfarenheter av tidigare projekt, utbildningar och insatser som Den företagsamma
utvecklingen och Förenkla, helt enkelt.
Erfarenhetsutbyte med andra kommuners näringslivsorganisationer.

Handlingar i ärendet
Förslag på motionssvar från Thomas S~erndorff och Anna Öhgren Boden 2014-12-09.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
I samband med behandling av motionen från Moderaterna om att införa företagslots
beslutar arbetsutskottet att kommunen i sin marknadsföring ska förtydliga de roller
som idag finns till stöd för företagen i Torsby kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
l . Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionssvaret

2.

Motionen avslås.

Gustav Olsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget i motionen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Dalum

2014-12-09

Svar på motion .om att införa företagslots i
Torsby kommun
KST 2014/807

Sammanfattning
.Moderaterna genom Gustav Olsson har Jämnat en motion till kommimfullmäktige
2014-11-17, som lyder:
"För Torsby kommun är företag och nyetableringar en förutsättning för tillväxt och
utveckling. Då krävs det att dialogen och kommunikationen mellan kommunen och
näringslivet är väl uppbyggd.
I ett steg att förbättra kommunikationen mellan företagen och Torsby Kommun
föreslår Moderaterna att det bör tillsättas en företagslots, som så många andra
kommuner har gjort.
Företagslotsen har huvudsakligen tre funktioner:
L Infonnation: Företagslotsen informerar företag om vad som krävs för få tillstånd,
vilka biariketter och uppgifter som ska fyllas i, samt att hänvisa till rätt
förvaltningar vid olika ärenden.
2. Samordning: Företagslotsen samordnar ansökningar och förmedlar information
mellan förvaltningarna för att underlätta handläggningen. Företagen kan sedan
med enkelhet vända sig till företagslotsen som har information om ärendet.
3. Beslut: Kommun ska snabbast möjligt fatta de beslut som krävs för att göra
tillståndsärenden. Företagslotsen driver al<tivt på för att föra fram ärendet till
snabbt beslut. Som exempel kan kommunen tillse att tjänstemän har möjlighet att
fatta beslut i tillståndsärenden utan politisk behandling.
Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna:
• Att Torsby Kommun tillsätter en företagslots, för att förbättra kommunikationen
mellan kommunen och näringslivet.

Thomas Stjemdorff
kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
L Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 01 direkt
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

thomas.stjerndorff@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Svar på motion angående företagslots i Torsby kommun
Ansvariga för motionssvaret, med kontaktuppgifter
Thomas Stjemdorff, kornmunchef, thomas.stjemdorff@torsby .se
Anna Öhgren Boden, VD TUAB (Torsby Utveckllng AB), anna.ohgren@torsby.se

Utredningsmetod
Tagit del av utredning kring företagsklimat från SKL, Sveriges Kommuner och
Landsting,
erfarenheter av tidigare projekt, utbildningar och insatser som Den företagsamma
utvecklingen och Förenkla, helt enkelt, samt
erfarenhetsutbyte med andra kornmuners näringslivsorganisationer.

Bakgrund
Torsby kornmuns näringslivs- och besöksnäringsarbete är organiserat på följande sätt
för att möta företagens behov av stöd hjälp i olika avseenden. Torsby kornmuns
näringslivsbolag TUAB ansvarar för småföretag upp till sex anställda. Torsby kommun
ansvarar för de större företagen genom näringslivschef samt kommunchef.
Förhållandet avseende arbetsuppgifter mellan kommunens näringslivsfunktion och
TUAB regleras av ett avtal som revideras årligen.

Företagslots
Företagslots är en funktion eller person med syfte att lotsa företagsärenden för att
underlätta för företaget som kommer i kontakt med kommunen. Ibland är det en
särskild person/er som har titeln fåretagslots och ibland är det mer av ett arbetssätt som
kommunens tjänstemän som möter företagen jobbar utifrån.
När det gäller de funktioner som en företagslots har enligt motionen, så är det ett
arbetssätt som TUAB har haft i många å1~ d.v.s. informera företag om vilka tillstånd
som kvävs och hänvisa till rätt förvaltningar och tjänstemän etc (se TUAB:s
verksamhetsplaner för 2011-2014). TUAB samordnar även inf01mation om ärendet
med kunden i fokus, håller sig ajour och följer upp ärenden, även om företaget går
vidare in i den kommunala förvaltningen, t ex om det gäller bygglov eller andra
tillstånd. Det kan gälla såväl myndighetsutövning som exploatering m.m.
Vad gäller de stöne företagen, som kommunen direkt ansvarar för, så har
näringslivschefen samma funktion som beskrivits ovan.

Begreppet lotsfunktion och vilka har en lotsfunktion idag?
"Att inrätta så kallade lotsfunktioner är något som har varit i ropet under ett antal år
och av de svarande kommunerna anger två tredjedelar att de har en lotsfunktion idag.
Det innebär i praktiken att 118 kommuner av de 178 som svarat på enkäten har en
lotsfunktion" (F öretagsklimatet - kommunen gör skillnad, SKL 2009).
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Av de kommuner som har en lotsfunktion är det absolut vanligast att
näringslivschefen eller motsvarande är den som agerar lots, enligt SKL:s (Sveriges
kommuner och Landsting) rapport.
I Värmland är det endast Karlstad och Eda som har anställda personer som har titeln
foretagslots. I t.ex. Sunne och Arvika jobbar de förvaltningsövergripande med
företagsärenden och fungerar då som en "lotsgrupp", där samtliga ~änstemän som
möter företag i sitt arbete fungerar som "lotsar". Sedan 2012 har Torsby kommun och
TUAB ett liknande arbetssätt. Detta etablerades i samband med Torsby kommun och
TUAB:s arbete med SKL:s utbildning Förenkla -helt enkelt. Vi har sedan ca två år
tillbaka arbetat med denna metod i den s.k Etableringsgruppen, där kommunchef,
teknisk chef, miljö- och byggchef, näringslivschef och VD på TUAB deltar och går
igenom alduella ärenden. Kommunchefen är sammankallande till denna grupp.

Informera om tillstånd
När det gäller att infmmera om tillstånd så har den nya tekniken öppnat upp många .
bra möjligheter för företag idag som inte fanns tidigare. Nu finns t. ex. en bra
webb~änst på www.verksamt.se där ett företag lätt kan få svar på vilka tillstånd som
krävs för dennes verksamhet och dessutom få en checklista för i vilken ordning
tillstånden ska sökas och hos vem, vad som krävs etc. Vår erfarenhet är att en majoritet
av våra nystartsärenden i dag redan har tagit reda på mycket innan de tar kontakt med
oss eller kommunen via webben och framför alltvia verksamt.se. Verksamt.se är en
webbsida där myndigheterna Skatteverket, Tillväxtverket, Arbetsfötmedlingen,
Försäkringskassan, Patent- och regitreringsverket, Pensionsmyndigheten, SCB och
Tullverket samverkar kring information till företagare. TUAB är en av Tillväxtverkets
referensorganisation när det gäller utvecklingen av webbsidan verksamt.se. Dessa
myndigheter ger även ut en broschyr Starta eget som finns hos oss att hämta gratis.

En person eller ska alla vara lotsar?
Ett företag bör behandlas som vilken annan kommunal kund som helst, och ska
bemötas av samma serviceanda och professionalitet som en privatperson. Oavsett
vilken tjänsteman eller politiker som kommunens kund möter, ska den personen
kunna lotsa kunden rätt. Såhär sicriver SKL i sin rapport Företagsklimatet-kommunen
gör skillnad, som är en enkät till samtliga av Sveriges kommundirektörer om
kommunens tillgänglighet och service till företagen om just detta:
"Att införa någon typ av lots eller flera lotsar tror vi kan vara en effektiv metod för att
underlätta för företagare att få den hjälp och service som de behöver. Dock vill vi
flagga för att det kan finnas en risk med att utse en eller ett antal personer som ska
jobba med dessa frågor. Risken är att man överlåter allt för mycket ansvar på dessa
personer och att man förbiser eller åsidosätter det faktum att hela den kommunala
förvaltningen behöver ha en positiv attityd och vara serviceinriktade mot både
medborgare och företagare. Det synsättet är nog den allra viktigaste framgångsfaktorn
för ett bra företagsklimat Ett begrepp som förekorrimer allt oftare i sammanhanget och
som ibland förespråkas är 'no wrong door', dvs. att alla ska kunna lotsa en företagare
rätt i systemet (Företagsklimatet-kommunen gör skillnad, SKL 2009).
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Flera värmländska näringslivsfunktioner funderar nu på att köpa in en webbaserad
lotsutbildning (www.lotsutbildning.se) med målgruppen samtliga ~änstemän och
politiker som kommer i kontakt med företag i sitt arbete i en kommun. TUAB har
provat en demoversion och gör den bedömningen utbildningen vore mycket värdefull
att erbjuda både nyanställda samt övrig personal i kommunen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så gör undertecknade den bedömningen att Torsby kommun har
en ändamålsenlig organisation avseende näringsliv- och besöksnäringsarbete och att
denna inte behöver utökas. Däremot anser vi att den hamgångsfaktor som SKL pekar
på, nämligen att arbeta för att hela den kommunala förvaltningen är serviceinriktad
och har en positiv attityd mot både för~tagare, besökare och medborgare, är en
betydelsefull byggsten för ett positivt företagsklimat, vilket gör att företagru.·e och kund
lotsas rätt i systemet. Projektet "Den företagssamma kommunen" och "Förenkla- helt
enkelt" samt värdskapsutbildningarna som bedrivits som kommunövergripande
projekt med syfte att förstärka den positiva attityden och det professionella
bemötandet har varit framgångsrika. Dockmåste detta arbete vidmakthållas och
ständigt vara al<tuellt i den kommunala förvaltningen i mötet med näringslivet.

Förslag till beslut
Motionen avslås.

Thomas S*rndorfC kommunchef /Anna Öhgren Boden, VD TUAB
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§ 22 lnterregprojekt, Eco-INSIDE (Eco - Inre
Skandinavien)
Dnr KST 2015/75

Sammanfattning av ärendet
Eco-INSIDE (Eco-Inre Skandinavien) är en gränsöverskridande satsning inom
näringslivsrelaterad verksamhet i inre Skandinavien. Programområdet är Interreg
Sverige-Norge och insatsmmådet är små och medelstora företag.
Projektet ska arbeta för att stärka företagens och regionens konkurrenskraft genom ett
gränsöverskridande samarbete inom energi-, bygg- och miljörelaterade områden. Med
fokus på näringslivsutveckling och internationalisering ska projektet bidra till att de
nationellt och internationellt uppsatta klimatmålen nås samt att näringslivet och främst
de små och medelstora företagens konkurrenskraft stärks.
Med projektet vill Värmland, Dalarna, Akershus och Hedmark skapa ett "living lab"
för inre Skandinavien och bli en ännu starkare aktör med fokus på hållbara energi- och
miljölösningar inom de områden som prioriteras i projektet.
De övergripande målen i projektet är att i slutändan få befintliga företag att växa, att
det skapas nya företag och att företag flyttar till inre Skandinavien, allt detta inom
branscher och delar av branscher som arbetar inom områden som bidrar till skapandet
av ett mer hållbart samhälle.
Projektet pågår i 4 år och ska verka inom tre fokusområden:
•
•
•

Solenergi och energisystem
Hållbart byggande
Avfall/restprodukter

Projektets aktiviteter ska bidra till nya produkter och lösningar inom dessa områden
som i sin tur leder till ökad energieffektivisering, ökad andel förnybar energi samt till
ny kunskap och förändrade beteenden.

Justerarens signatur
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Näringslivschef Olof Ljungberg redogör för ärendet på sammanträdet.
Kommunchef Thomas S*rndorff föreslår att Torsby kommun går med i projektet och
satsar 20 000 kronor/år.

Handlingar i ärendet
Projektförslag 2014-12-17 med bilagor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Torsby kommun deltar i projektet Eco-INSIDE (Eco-Inre Skandinavien) och
bidrar med 20 000 kronor/år i 4 år under förutsättning att övriga deltar med
tänkt finansiering.

2. Finansiering sker genom konto för ED-projekt.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff
Olof Ljungberg
Elisabet Olsson, ED-strateg

Justerarens signatur
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§ 23 BIO-projektet Scandinavian Heartland
Dnr KST 2015/105

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har erbjudits att delta i projektet Scandinavian Heartland. Projektet är
ett Interregprojekt avseende BID (business irnprovement district) och är ett samarbete
mellan länsstyrelserna i Dalarna och Värmland, Hedmarks fylke och kommuner från
respektive region. De aktuella kommunerna från Värmland är Torsby, Filipstad, Eda
och Sunne, och det är även dessa kommuner som genomfört den förstudie som ligger
till grund för att delta i projektet.
För Värmland som bara vill delta i BID gäller följande:
•
•

•

Länsstyrelsen föreslås lägga 200 000 kronor i arbetstimmar under projekttiden.
Genom att vara medfinansiär i projektet får man möjlighet att delta i
projektaktiviteter, studieresor, utbildingar, coachningar, framtagning av material
m.m. som avser alla projektets aktiviteter. En summa motsvarande 200 000 kronor
från projektbudgeten kan användas för att genomföra Bill-aktiviteter i Värmland.
Kommunernas andel uppgår till max. 200 000 kronor i arbete samt 250 000 kronor i
kontanta medel fördelat på tre år. Dessa medel uppväxlas till en projektledare på
halvtid per kommun under tre år.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från kommunchef Thomas S*rndorff 2015-02-02, och projektskiss.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Torsby kommun deltar i BID-projektet Scandinavian Heartland med 200 000
kronor i tid och 250 000 kronor i kontanta medel fördelat på tre år under
förutsättning att övriga deltar med tänkt finansiering.
2.

Finansiering sker genom konto för ED-projekt.

3.

Arbetsutskottet får en regelb1.mden återkoppling om hur projektet fortskrider.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-02-1 o

Beslutet skickas till
Thomas Stjerndorff
Ingela Bönström, Länsstyrelsen Värmland
Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna
Anna-Lena Karlsson, processledare
Elisabet Olsson, ED-strateg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-1 o

§ 24 Rapport, rekrytering av miljö- och
byggchef
Dnr KST 2014/498

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas Stjerndorff har fått i uppdrag att se över chefsorganisationen på
miljö- och byggavdelnillgen.
Thomas Stjerndorff lämnar muntlig rapport om avbruten rekrytering av miljö- och
byggchef.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporten.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-1 o

§ 25 Samverkan, Torsby kommun och Polisen
Dnr KST 2015/99

Sammanfattning av ärendet
Under 2002 bildades TOSAM, då det dåvarande Lokala Folkhälsorådet och
Brottsförebyggande rådet slogs samman till ett råd som fick namnet Torsby
samhällsråd, vilket förkortas TOSAM. Utifrån den situation som råder idag så kan man
konstatera att TOSAM inte fyller det uppdrag som ställs i dagens samhälle.
I och med att polisens nya organisation trädde i kraft den l januari 2015, ges det helt
nya möjligheter till ett närmare samarbete mellan polisen och kommunen. Den nya
organisationen innebär att polisen ska ta fram lokala verksamhetsplaner i samverkan
med kommunen. De lokala planerna ska utmynna i medborgarlöften, där en analys av
lokalsamhällets utmaningar är en viktig hörnsten i det förebyggande arbetet.
Torsby kommun tillhör ett av de 13lokala polisområden som valts ut i ett pilotprojekt
kring att utforma en struktur för polisens lokala uppdrag.
Parallellt med polisens projekt har det pågått en dialog mellan socialförvaltningen och
fritidsförvaltningen kring TOSAM:s funktion i kommunen avseende det förebyggande
arbetet. Man anser att det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar behöver
organiseras på ett nytt sätt för att kunna möta de utmaningar som finns i kommunen
idag. Utifrån dessa diskussioner har det tagits fram ett förslag på hur TOSAM ska
kunna omorganiseras.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från biträdande kommunchef Anders Björck 2015-01-08 med förslag
till ny TOSAM-organisation. Skrivelsen läggs som bilaga till protokollet.
Nuvarande arbetsordning/stadgar och organisation för TOSAM.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
TOSAM:s nuvarande funktion läggs vilande under tiden som den nya organisationen
med polisens projekt kring medborgarlöften prövas under ett år.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2015-01-08

KSAU

Ärende; Förslag· på förändrad organisation för
Torsby Samhällsråd, TOSAM.
Bakgrund
Under 2002 bildades TOSAM, då det dåvarande Lokala Folkhälsorådet och
Brottsförebyggande rådet slogs sanunan till ett råd som fick namnet Torsby
samhällsråd, vilket förkortas TOSAM. Anledningen till varför sammanslagning av de
bägge råden gjordes var att man ansåg att arbetet gick "trögt''. Genom ett nytt råd
skulle effektiviteten och engagemanget öka och mart skulle få samordningsvinster
mellan de bägge rådens verksamheter.

Förslag på ny organisation
Utifrån den situation som råder idag så kan man konstatera att TOSAM inte fyller det
uppdrag som ställs'i dagens samhälle, organisationen upplevs inte längre fullt ut
funktionell. Det finns ett behov av att bättre ta tillvara på de kunskaper som personal i
skolan, fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och landstinget har om situationen för
barn och unga i lokalsamhället. Kunskaper som skallligga till grund för och användas
då man utformar metoder och planer för det förebyggande arbetet för b am och
ungdomar. Genom att personal från dessa verksamheter träffas med en
regelbundenhet så ges möjligheten till en gemensam analys av dagsläget och
bedömning av vilka åtgärder och insatser som måste vidtas. Parterna skall ta fram
gemensamma styrdokument som skall fungera som ett stöd i respektive organisations
verksamhet. Det är även mycket viktigt att kommunens planer för det förebyggande
arbetet inom de aktuella områdena sker i nära samverkan med polisen.
I och med att polisens nya organisation träder ikraft den 1 januari 2015 så ges det helt
nya möjligheter till ett närmare samarbete mellan polisen och kommunen. Den nya
organisationen innebär att polisen skall ta fram lokala verksamhetsplaner dessa planer
skall tas fram i samverkan med kommunen. De lokala planerna skall utmynna i
medboTgarlöften, där en analys av lokalsamhällets utmaningar är en viktig hörnsten i
det förebyggande arbetet.
Torsby kommun tillhör ett av de 13lokala polisområden som valts ut i ett pilotprojekt
kring att utforma en struktur för polisens lokala uppdrag.

Anders Björck
Bilr. kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Tors by

0560-160 86 direkt
070-600 94 97 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

anders.bjorck@lorsby.se
ks@lorsby.se
www.torsby.se
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Parallellt med polisens projekt har det pågått en dialog mellan socialförvaltningen och
personalen inom fritidsförvaltningen kring TOSAM:s funktion i kommunen avseende
det förebyggande arbetet. Man anser att det förebyggande arbetet kring barn och
ungdomar behöver organiseras på ett nytt sätt för att kunna möta de utmaningar som
finns i kommunen idag. Utifrån dessa diskussioner har det tagits fram ett förslag på
hur TOSAM skall kunna omorganiseras. Principen för den nya organisationen är den
att det finns en styrgrupp, nedan kallat Lokal BRÅ och en arbetsgrupp, nedan kallat
Operativgrupp. Lokala BRÅ träffas någon gång per år och bestämmer både lång- och
kortsiktiga mål för den operativa gruppen. Den operativa gruppen skall effektuera
målen och årligen återrapportera till Lokala BRÅ graden av måluppfyllelse.
I Lokala BRÅ följande funktioner representeradei Komrnunchef, Socialchef
(sammankallande), Skolchef, Fritidschef, Kulturchef och den lokala
polisområdeschefen.
I den Operativa gruppen är följande funktioner representeradei IFO-chef,
säkerhetssamordnaren (sammankallande), ANDT-samordnare, skolkurator
Frykenskolan, skolkurator Kvistbergsskolan, Skolkurator Sljerneskolan,
Kornmunpolisen och läkare från ungdomsmottagningen.
- Lokal BRÅ har möte 1-2 gånger per år och den operativa gruppen träffas 2-4 gånger
per år;- De bägge grupperna har möjlighet att adjungera olika personer till vuppen och
använda sig av referensgrupper i sitt arbete.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås rekommendera kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att besluta om att förändra TOSAM organisation enligt
ovanstående förslag. Det Lokala BRÅ får till uppgift att utarbeta styrdokument för den
egna gruppens arbete samt för den operativa gruppen. StyrdokJ1IDenten,
måluppfyllelse samt information kring det pågående arbetet skall delges
korrununstyrelsen vid minst ett tillfälle per år.

För Torsby korrunun

Anders Björck
Bitr. kornmunchef/HR-chef

2

Förslag till ny TOSAM - organisation
Kommunpolis
IFO-chef
ANDT samordnare
skolkurator Fry
Skolkurator Kvi
skolkurator Stj
Ungdomssekreterare
säkerhetssamordnare
ngen

Operativ och
beredande
arbetsgrupp

Uppdrag:
Sammankallande säkerhetssamordnare
Möte 2-4 ggr/år
Dialog kring samhällssituationen
Utarbetar konkreta mål utifrån verksamhetsplaner
Utvärderar verksamheten och reviderar planer

Lämnar utvärderingar och färslag till nya planer till
styrgruppen ink/ förslag till medborgarlöften
Föredragande till styrgrupp är säkerhetssamordnare
eller berörd handäggare

Socialchef
skolchef
Fritidschef
Kommunchef
Kulturchef
Polischef

styrgrupp
tar beslut
alt utarbetar förslag
till politiska beslut

Uppdrag:
Möte 1-2 ggr/år
Agerar utifrån operativa gruppens förslag
Utarbetar förslag till politiska beslut vid behov
som sedan går till respektive berörd nämnd

Beslutar om förslag till polisens medborgarlöften

Torsby kommun

sid 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-02-1 o

§ 26 Länsstyrelsens beslut om upphävande av
ändring i Torsby kommuns lokala
ordningsföres kritter
Dnr KST 2014/631

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 198, att komplettera§ 7 i de lokala
ordningsföreskrifterna för Torsby kommun som reglerar störande buller med följande:
Utsändning från fordon av tal och musik med så hög ljudvolym, att den uppenbart
stör den allmänna ordningen och trafikanter som vistas på offentlig plats, får inte ske
inom det område som omsluts av Röjdälven/Ragvaldsgatan-BarngårdsgatanHantverkaregatan-Kyrkogatan i Gräsmarksvägen oavsett tidpunkt på dygnet.
Kommunfullmäktiges beslut har anmälts till Länsstyrelsen i Värmland.
Länsstyrelsen upphävde beslutet 2015-01-27.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsen Värmlands beslut 2015-01-27, som biläggs protokollet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Biträdande kommunchef Anders Björck får i uppdrag att överklagå länsstyrelsens
beslut.

Beslutet skickas till
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

2015-01-27

213-8908-14

del. kvitto

Dnr....................................

Kommunfullmäktige i Torsby kommun
685 80 TORSBY

Förvaltning

Gith Nilsson
054-19 73 05

Anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter för
Torsby kommun
BESLUT
Länsstyrelsen upphäver 7 § andra meningen i de lokala ordningsföreskrifter~
na för Torsby kommun.
Länsstyrelsen begär att beslutet anslås på kommunens anslagstavla enligt
lagen (1970 :462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla.

REDOGÖRELsEFÖRÄRENDET
Kommunfullmäktige i Torsby kommun har den 15 december 2014, § 198,
beslutat att komplettera 7 § i de lokala ordningsforeslcriftema för Torsby
kommun som reglerar störande buller med följande.
"Utsändning fi:ån fordon av tal och musik med så hög ljudvolym, att den
uppenbatt stör den allmänna ordningen och trafikanter, som vistas på offentlig plats, får inte ske inom det område som omslutes av Röjdälven/Ragvaldsgatan-Bangårdsgatan-Hantverkaregatan-Kyrkogatan i Gräsmarksväge1.1
oavsett tidpunkt på dygnet.
Av handlingarna i ärendet framgår ändringen har initierats av en sktivelse
fi:ån två personer som vid besök i Torsby övemattat på ett hotell och haft
svå1t att sova och njuta av maten på grund av väsen från gatan. I skrivelsen
beskrivs bland annat att bilar körde runt i centrum och spelade hög musik.
Däremellan varvades motorer upp och koltare Street race kördes. Vidare
framgår att personerna på grund härav har ringt polisen men inte fått någon
hjälp.
Kommunens beslut anmäldes tilllänsstyrelsen den13mars 2013.

MOTIVERING
Enligt 3 kap 8 § ordningslagen (1993: 1617) får regelingen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare föreskrifter for
kommunen eller del av denna som behövs for att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats.

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Växnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00 (växel) Fax: 010-224 7113 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.Jansstyrelsen.se/varmland
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2015-01-27

213-8908-14

Länsstyrelsen skall enligt 3 kap 13 § 2 stycket ordningslagen upphäva en
föreskrift som strider mot denna lag inom tre veckor från dendag kommunens beslut anmälts till länsstyrelsen. Enligt 3 kap 12 § ordningslagen får
lokala ordningsföreskrifter avseende 3 kap 8-11 §§ samma lag inte angå forhållanden som är reglerade i denna lag eller annan författning eller som enligt lagen eiler annan forfattning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes fiihet.

Med offentlig plats enligt l kap. 2 § forsta stycket ordningslagen avses

l. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som levrutersmark får hamnverks amhet,
om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga for allmänheten,
samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används
för allmän trafik.
Enligt andra stycket får en kommun föreskriva att anläggning för lek, idrott,
camping eller fi'iluftsliv, badplatser,järnvägsområden, begravningsplatser
och andra sådana områden som inte omfattas av bestämmelserna enligt fårsta
stycket skaii jämställas med offentliga platser vid tillämpningen av 3 kap.
och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för
allmänheten.
A v 2 § andra stycket förordning (1993: 1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993: 1617) fi·amgår följ ande. Om en länsstyrelse har upphävt en kommunal
föreskrift enligt 3 kap. 13 §andra stycket ordningslagen (1993:1617), ska
länsstyrelsen begära att beslutet anslås på kommunens anslagstavla enligt
lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen bedömning
Kommunen kan genom en lokal föreskrift förbjuda störande buller. Föreskrifter om förbud mot visst buller får enligt forarbetena till ordningslagen
(prop. 1992/93:210 s. 144) förekomma endast i de fall störningarna som foresla:iften är avsedd att förebygga mera direkt riktar sig mot eller skulle
drabba trafikanter på offentlig plats. Sådana föreskrifter kan därfor inte utfärdas i syfte att i första hand freda de omkringboendes nattro. A v underlaget
till kommunens beslut framgår att de personer som klagade på oväsendet
upplevde bland annat störd nattsömn. Störningar som drabbar boende på
olika sätt är att beteckna som en sanitär olägenhet, då bullret inte är drabbar

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND
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Datum

2015-01-27

213-8908-14

trafikanter på allmän plats. För buller som utgör en sanitär olägenhet fmns
möjligheter att ingripa genom bestämmelser i miljöbalken. Enligt ovan
nämnda forarbeten får foresk:riften inte avse buller som utgör en sanitär olägenhet, utan endast buller som stör den allmänna ordningen. Enligt ordningslagen får inte lokala föreskrifter angå forhållanden som kan regleras på annat
sätt. Eftersom de störningar som foreskriften avser att forhindra kan hanteras
genom miljöbalken ska föreskriften upphävas då den strider mot 3 kap 12 §
ordningslagen.
Vidare ska foreskrifter ha ett sådant innehåll ochvara utfotmade med sådan
exakthet att det är möjligt att tillämpa foreskrifter. I föreskriften anges ett
område inom vilket föreskriften ska gälla. Det är dock oklart exakt var gränsen går i förhållande till Gräsmarksvägen, Röjdälven och Ragvaldsgatan.
Föresla:iften är därmed för oklart formulerad.
En foreskrift ska vara utformad så att det går att övervaka efterlevnaden av
den och att döma till penningböter enligt 26 § i de lokala ordningsföreshifterna. Ur bevishänseende kommer det att vara svårt att klargöra orsaken till
det störande bullret. Det vill säga om bullret avser att störa den allmänna
ordningen eller om det utgör en sanitär olägenhet. På grund av detta anges i
forarbetena till ordningslagen att foreskrifter ifråga om buller ska användas
mycket restriktivt. Ytterligare en fråga som komplicerar övervakningen är
vem om ska anses ansvarig for störande ljud från t. ex. en radioapparat i en
bil. F öreskiften kommer enligt länsstyrelsens mening även av detta skäl att
vara svår att använda.
En kommun enligt 3 kap 8 § ordningslagen meddela ytterligare föreskrifter
om det behövs for att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
På det sätt foresluiften hm: utfotmats omfattas även andra platser än offentliga platser av forbudet Föreskriften strider dälmed även mot 3 kap. 8 § ordningslagen och ska därför på denna gnmd, och av de skäl som anfö1ts ovan
upphävas.

Detta beslut gäller omedelbart.
Hur man överklagar, se bilaga (formulär 24)

Chefsjurist Lars-Ove Olsson har fattat beslut i detta ärende. Länsassessor
Gith Nilsson har varit föredragande.

Upplysning
Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommunala föreskrifter finns i 3 kap. 30 §kommunallagen (1991:900).
Enligt 3 kap 30 § kommunallagen ska kommunala föreskrifter kungöras
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genom att det på kommunens eller landstingets anslagstavla tillkännages att
protokollet för de beslutade fdreskriftema har justerats.
Gällande kommunala fåresla:ifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på
kommunens eller landstingets webbplats. De ska där vara samlade i kommunens eHer landstingets författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på
webbplatsen.
Första och andra styckena gäller inte om
l. det är särskilt reglerat att föreskrifterna ska kungöras eller göras tillgängliga på något annat sätt, eller
2. föreskrifterna på grund av offentlighets- och sela:etesslagen (2009:400)
inte får lämnas ut till var och en.

Torsby kommun

sid 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-1 o

§ 27 Remissyttranden, tillämpning av EU :s
varuförordning 2014
Dnr KST 2015/100

Sammanfattning av ärendet
Sverige har skyldighet att årligen rapportera till Europeiska kornmissionen om hur
svenska myndigheter tillämpat EU:s varuförordning under det gångna året.
Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har nu översänt var sin remiss till
Torsby kornmun där man vill veta om kommunen har tillämpat EU:s varuförordning
under 2014.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från biträdande kornmunchef Anders Björck 2015-02-03.
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten.
Remiss från Naturvårdsverket.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kornmun meddelar Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att
inga kommunala beslut enligt EU:s varumärkesförordning (764/2008) har fattats under
verksamhetsåret 2014.

Beslutet skickas till
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-10

§ 28 Bidragsansökan från Dalby
hembygdsförening
Dnr KST 2015/60

Sammanfattning av ärendet
Dalby hembygdsförening ansöker om ett kommunalt bidrag med 50 000 kronor som
hjälp till renovering och till att hålla gården öppen för besökare. För att driva
verksamheten på somrarna behövs säsongsanställda, förutom de ideella krafterna.

Handlingar i ärendet
Ansökan 2015-01-19 från Dalby hembygdsförening, genom Birgit Dahlgren,
ordförande för föreningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Dalby hembygdsförening hänvisas till att söka medel ur fonderade
bygdemedel hos länsstyrelsen för renoveringen.
2.

Torsby kommun är resh·iktiv när det gäller medel för stöd till drift i form av
anställningar, och hänvisar därför Dalby hembygdsförening till att ta en dialog
med Värmlands Hembygdsförbund, Arbetsförmedlingen med flera för att
finna en lösning.

Beslutet skickas till
Dalby hembygdsförening

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-1o

§ 29 Organisation och samarbete mellan
Klarälvens vattenråd, Klarälvens
vattenvårdsförbund och Värmlands
kalkningsförbund
Dnr KST 2014/976

Sammanfattning av ärendet
Värmlands Kalkningsförbund är ett kommunalförbund där alla kommunerna i
Värmland är medlemmar, utöver Hammarö som inte har något vatten som kalkas.
Kalkningsförbundets ordförande har lagt fram ideer om hur samverkan med
Klarälvens vattenråd och Klarälvens vattenvårdsförbund skulle kunna fungera.
Kalkningsförbundet har öppnat för en diskussion om att tillskapa en ljänst som ska
finansieras genom en omfördelning av de pengar som kommunerna redan idag
avsätter till förbundet. Tjänsten skulle även kunna hantera vattenrådens frågor.

Handlingar i ärendet
Underlag för diskussion från Klarälvens vattenråd 2014-12-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Torsby kommun ställer sig positiv till att en ljänst inrättas inom Värmlands
kalkningsförbund som ska bistå vattenrådet och vattenvårdsförbundet med kunskap
och råd.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-1o

§ 30 Remiss, åtgärdsprogram för havsmiljön
Dnr KST 2014/951

Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit från Havs- och vattenmyndigheten som avser förslag till
åtgärdsprogram för havsmiljön.
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth redogör för ärendet på
sammanträdet. Remissen innehåller ett digert material som berör både tekniska
avdelningen och miljö- och byggavdelningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Berörda ~änstemän får i uppdrag att göra en bedömning ur angelägenhets- och
kostnadsperspektiv om kommunen ska lämna svar på remissen.

Beslutet skickas till
Torbjörn Ahmoth

Jan Esping, teknisk chef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-02-1 o

§ 31 Representation i arbetsgrupp som tar fram
lokala miljömål
Dnr KST 2014/861

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare utsett en referensgrupp för
miljömålsarbetet där kommunchef Thomas S~erndorff, biträdande kommunchef
Anders Björck, stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth och
miljöstrateg/energi-och klimatrådgivare Tina Näslund ingår.
Nu ska även en politisk arbetsgrupp tillsättas som ska fungera som styrgrupp vid
upprättandet av de lokala miljömålen. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har utsett
två representanter, Kari Lewin (S) och Daniel Brosius (M), och tre representanter ska
utses från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Valet av tre representanter till styrgruppen för miljömålsarbetet hänskjuts till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-1 o

§ 32 Positivt planbesked för delar av fastigheten Aspberget 1 :4 (8) m .fl. ( långflon Syd)
Dnr KST 2015/98

Sammanfattning av ärendet
Destination Långflon AB, genom Niels Wiig, ansöker om positivt planbesked för en ny
detaljplan för del av Aspberget 1:4 (8) m. fl. (Långflon Syd). Planens syfte ska vara att
möjliggöra fortsatt utbyggnad av handel och aktiviteter i Långflon. Planområdet är
beläget direkt söder om befintligt planområde med pågående gränshandel.

Handlingar i ärendet
Ansökan 2015-01-28 om positivt planbesked.
Stadsarkitekt/rniljö- och byggchef Torbjörn Almroths tjänsteskrivelse 2015-01-30.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Destination Långflon AB ges positivt planbesked enligt 5 kap 2 § plan- och
bygglagen för att upprätta detaljplan för delar av Aspberget 1:4 (8) m .fl.
(Långflon Syd).

2. Då planen bedöms komma att följa rekommendationerna i översiktsplanen ÖP
2010, avser kommunen att inleda planläggning enligt 5 kap. 5 § 1:a stycket i
plan- och bygglagen.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer att planarbetet kan leda till beslut
om antagande i december 2015, enligt 5 kap. 5 § 2:a stycket i plan- och
bygglagen.
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får i uppdrag att teckna planavtal och
handlägga ärendet.
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden administrerar uttagandet av avgift för
planbesked enligt gällande taxa.

Beslutet skickas till
Niels Wiig, Destination Långflon AB
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-02-10

§ 33 Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken,
koncessionsansökan för markkabel i Långflon
Dnr KST 2014/889

Sammanfattning av ärendet
Fortum Distribution AB har fått i uppdrag att förstärka anslutningen till det nya
köpcentret i Långflon i Torsby kommun. På uppdrag av Fortum ansvarar Sweco
Energuide AB för tillståndsfrågorna.
Sweco har tidigare översänt en samrådsinbjudan enligt 6 kap. 4 § miljöbalken som
avser koncessionsansökan för en markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till
riksgränsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-01-13, § 10, att Torsby
kommun inte har något att erinra mot den föreslagna koncessionsansökan.
Sweco Energuide AB har nu inkommit med en uppdatering av tidigare
samrådsunderlag som avser en förändring där markkabeln i alternativ l kommer att
förläggas på den östra sidan om riksväg 62 i riktning mot Norge. I tidigare förslag var
markkabeln lokaliserad på västra sidan om riksväg 62.

Handlingar i ärendet
Uppdaterat samrådsunderlag från Sweco om koncessionsansökan för ny markkabel
mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kommun har inget att erinra emot förändringen i koncessionsansökan.

Beslutet skickas till
Sweco Energuide AB

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-10

§ 34 Upprustning och skötsel av väg K-078,
Dnr KST 2014/978

Sammanfattning av ärendet
Intressenter i väg K-078, har skickat skrivelse, först genom Jan-Åke Ganterud, daterad
2014-12-04, där man begär att Torsby kommun ska sköta drift- och underhåll av vägen
och sedan ytterligare en skrivelse som undertecknats av de som förtecknas som
samtyckande, där man anger Ryberg som den som ska föra talan för de som
undertecknat skrivelsen.
Tekniska avdelningens förslag till beslut, har kommunicerats med Jan-Åke Ganterud
per e-post 2015-01-08 och har besvarats med en ny skrivelse med tillägget att man även
vill att kommunen ska sköta sh·äckningen från Graneviksvägen till Ann-Mari
Lundgren, och med ändringen att man anger Ryberg som den som för de
undertecknandes talan.
Områdeschef Mikael Löfvenholm redogör för det svar han har lämnat. Svaret biläggs
protokollet.

Handlingar i ärendet
Mikael Löfvenholms svar på inkomna skrivelser.
Skrivelse 2015-01-10 från de samtyckande och tillägg 2015-01-23.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kommun övertar inte väghållningen av väg K-078.

Beslutet skickas till
Gun Karlsson Ryberg
Mikael Löfvenholm

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2015-02-10

Delägare i vägsamfällighet K-078
Gun Karlsson Ryberg
Västanvik 11
S-68591 Torsby

Beträffande begäran om kommunalt övertagande av skötsel, underhåll
och upprustning av väg mellan Kärr och Smedvägen, väg K-078.

Bakgrund
Intressenter i väg K-078, har skickat skrivelse, först genom Jan-Åke Ganterud, daterad
2014-12-04, där man begär att Torsby kommun ska sköta drift- och underhåll av vägen
och sedan ytterligare en skrivelse som undertecknats av de som förtecknas som
samtyckande, där man anger Ryberg som den som ska föra talan för de som
undertecknat skrivelsen.
Tekniska avdelningens förslag till beslut, har kommunicerats med Jan-Åke Ganterud
per e-post 2015-01-08 och har besvarats med en ny skrivelse med tillägget att man även
vill att kommunen ska sköta sträckningen från Graneviksvägen till Ann-Mari
Lundgren, och med ändringen att man anger Ryberg som den som för de
undertecknandes talan.
Väg K-078, mellan vägsamfällighet S-0517 vid Kärr och Smedvägen, be~änar förutom
Torsby kommuns fastighet Västanvik 1:396, fastigheterna Västanvik 1:214, 1:319, 1:321,
1:356, 1:518, 1:531, 1:542 och 1:692. D.v.s det är dessa fastigheter har båtnadsfördel av
väg K-078 och även är väghållare. Intressenterna John-Olof Ryberg, Gun Karlsson
Ryberg, Leif Lundqvist, Birgitta Marianne Lundqvist, Kenneth Hens, Ulla Hens, Bengt
Olof Nordahl, Ulrika Johansson, Gerda Maria Karlenäs, Anne Mari Lundgren, har
förtecknats som samtyckande till den insända skrivelsen och har undertecknat
skrivelsen.
I skrivelsen anges bland annat som skäl för att kommunen ska överta "upprustning
och skötselfunderhåll " av vägen:
Att sopbilen har svårt att ta sig fram. Svar: Det är väghållarens ansvar att vägen hålls i
framkomligt skick alternativt kan soptunnor ställas vid Smedvägen.
Att flera fastighetsägare tycker att vägen är i dåligt skick. Svar: Åtgärdas av
fastighetsägarna/väghållaren.

Att ordförande i Västanviks V:a VFS har synpunkter på vägen. Svar: Det är inte relevant.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 00 vaxel
0560-160 55 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (4)

Att posten trafikerar vägen. Svar: Det är väghållarens ansvar att vägen hålls i framkomligt
skick alternativt kan postlådor ställas vid Smedvägen.

Att det är stort allmänt intresse för vägen. Svar: uppfattningen delas inte av kommunens
handläggare.
Att man hänvisar till skrivning i köpekontrakt om att kommunen kommer att bekosta
ny tillfartsväg när "Västanvik södra" exploateras. Svar: Området Västanvik södra är inte
exploaterat ännu utan vägen kan fortfarande gå i sin gamla sträckning.
Att man hänvisar till att kommunen 1983, påtagit sig väghållaransvar i samband med
upphävande av samfälligheterna 5:1 och 5:14. Svar: Detta är fel, får äldre samfälligheter
som inte varit juridiska personer gäller reglerna om delägarfårvaltning i lagen om förvaltning
av förvaltning av samfälligheter.
Att även andra än de som bor utefter vägen nyttjar vägen. Svar: Vägar med kommunalt
eller statligt bidrag får även trafikeras av andra än de som äger vägen och enskilda vägar kan
inte stängas får gångtrafik.
Att kommunen med automatik påtagit sig skötsel av vägen. Svar: Detta är kontrollerat
med lantmäteriet och påståendet är felaktigt. Det hör dessutom till ovanligheterna att en
kommun binder sig till att betala vägkostnader som kommunen inte har laglig skyldighet att stå
för.
Att även andra än de som bor utefter vägen nyttjar vägen, såsom hemtjänsten,
ambulans och räddningstjänsten. Svar: Detta är i fastighetsägarnasiväghållarens intresse.

Tekniska avdelningen rekommenderar samfälligheten/fastighetsägarna att söka
iståndsättningsbidrag för att rusta upp vägens standard så att den är framkomlig även får postoch renhållningsfordon samt att samfälligheten sköter drift- och underhåll av väg K-078.
Samfälligheten/fastighetsägarna rekommenderas även ansöka om bidrag till vägens drift-och
underhåll.
Beträffande tillägget i skrivelsen, att skötseln även ska omfatta sträckningen
Graneviksvägen till Anne-Mari Lungren (Västanvik 1:82). Svar: Torsby kommun anser att
denna del av samfälligheten ska anses vara samfälld väg för fastigheterna Västanvik 1:82
(Anne-Mari Lungrens fastighet) och Västanvik 1:519 och ska skötas gemensamt av
fastighetsägarna.

Allmänt om enskilda vägar
I Sverige utgör de enskilda vägarna en stor del av det totala vägnätet. Det finns ca.
74 500 km enskilda vägar med statsbidrag och utöver de dessutom många mil enskilda
vägar med enbart kommunala bidrag samt enskilda skogsbilvägar utan bidrag.
Med enskild väg avses en väg som inte är allmän väg eller kommunal gata.
Regler om enskilda vägar har tidigare funnits i lagen om enskilda vägar (EVL). I syfte
att bland annat åstadkomma ett enhetligt förvaltningssystem, upphävdes EVL i
utgången av år 1997 genom lagen (1997:620) om upphävande av lagen om enskilda

vägar. Av övergångsbestämmelserna följer att vägsamfälligheter eller vägföreningar
som varit juridiska personer numera betraktas som samfällighetsföreningar enligt
lagen om förvaltning av samfälligheter. Det är inget som hindrar att de har kvar sina
äldre namn, även om de formellt sett utgör samfällighetsföreningar. För äldre
samfälligheter som inte varit juridiska personer gäller reglerna om delägarförvaltning i
lagen om förvaltning av förvaltning av samfälligheter.
En fastighet som inte har någon andel i en gemensamhetsanläggning kan under vissa
förutsättningar få begagna väg som ingår i gemensamhetsanläggning mot en s.k.
slitageersättning. Sådan ersättning ska bestämmas med hänsyn till det slitage som
uppstår på vägen genom trafik till eller från fastigheten. Ersättningen täcker bara
slitage (50§ anläggningslagen). Om trafiken till fastigheten orsakar skador på vägen,
ska fastighetsägaren betala ersättning för skadan.
En kommun äger ofta fastigheter inom områden där den i sin egenskap av kommun
inte har laglig skyldighet att sköta väghållningen. Som fastighetsägare har kommunen
samma ansvar för väghållningen som varje annan fastighetsägare. I den egenskapen
kan kommunen ingå tillexempel i vägsamhällighetsförening, vägförening eller
samfällighetsförening. I Sverige lämnar över 200 kommuner kommunalt bidrag till
vägsamfälligheter och vägföreningar som själva sköter sin väghållning.
Kommunallagen lägger inga hinder i vägen för kommunen att överta väghållningen
eller lämna bidrag till väghållning, så länge som vägen har ett allmänintresse. Sådant
allmänt intresse anses inte föreligga när det gäller en utfartsväg som bara betjänar ett
fåtal fastigheter.

Tekniska avdelningens förslag till beslut.
Tekniska avdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte
övertar väghållningen av väg K-078.

Torsby kommun
tekniska avdelningen

Mikael Löfvenholm

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-02-10

§ 35 Projekt Finnskogscentrum, överkostnad
Dnr KST 2015/109

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-03, § 155, att anslå 2 miljoner kronor för en
omlokalisering av Torsby Finnkulturcenhum från Torsby herrgård till Lekvattnets
skola.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-08, § 65, att påbörja projektering och kommunen
tecknade ett samverkansavtal om Finnkulturcentrum med stiftelsen Värmlands
museum 2013-07-03.
Finnskogscentrum invigdes 2014-06-14. Totalt kostnadsutfall för projektet blev
5 920 700 kronor. Kostnaden översteg budget med totalt 1 920 700 kronor, fördelat på
utställningen med ca 600 000 kronor och träpalissaden med ca 1 400 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jan Esping 2015-02-04.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Överskjutande kostnader om 1 920 700 kronor redovisas som en investering
under kommunchefen.
2. Finansiering sker med eget kapital av inom ramen av kommunfullmäktige
beslutat investeringsutrymme.
3. Framtida projekt i samverkan med externa parter behöver ha en annan
utformning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-02-10

§ 36 Begäran om underhåll av hembygdsgården
Halvarstugan i Båtstad
Dnr KST 2015/76

Sammanfattning av ärendet
Norra Finnskoga hembygdsförening vädjar i brev att Torsby kommun under 2015 ska
prioritera underhållet på Halvarstugans ytterfas ad.
Teknisk chef Jan Esping redogör för de åtgärder som vidtagits med anledning av brevet
och för det svar som sänts till hembygdsföreningen.
Halvarstugan är sedan 1990-08-24 registrerad som byggnadsminne som medför att
byggnads- och underhållsåtgärder ska godkännas av länsstyrelsen. Kommunen planerar
nu att tillsammans med länsstyrelsen göra en långsiktig underhållsplan för
Halvarstugan så att underhållet av byggnaden säkerställs.

Handlingar i ärendet
Brev från Norra Finnskogas hembygdsförening 2015-01-21.
Jan Espings svar tillNorra Finnskogas hembygdsförening 2015-01-29.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen och ställer sig bakom översänt svar till Norra
Finnskoga hembygdsförening.

Beslutet skickas till
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-1 o

§ 37 Remissyttrande, funktionellt prioriterat
vägnät
Dnr KST 2015/95

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har haft uppdraget att se över transportsystemets utformning, funktion
och användning i syfte att medverka till att ge människor och gods en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet.
Målet med det funktionellt prioriterade statliga vägnätet är att
•

skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional
tillgänglighet,

•

skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande tillgänglighet med
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet,
och

•

bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (ensa och rensa bland
tidigare utpekanden)

Handlingar i ärendet
Biträdande kommunchef Anders Björcks tjänsteskrivelse 2015-01-20.
Remisshandlingar från Trafikverket 2014-10-29.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kornmun lämnar följande yttrande över remissen:
Torsby kommun delar i många delar den prioritering av vägnätet som Trafikverket har
föreslagit utifrån de olika faktorerna som till exempel person-, gods- och långväga
transporter samt kollektivtrafik. Kommunen är dock av den uppfattningen att
Europaväg 16 (E16) skall vara en del i det prioriterade vägnätet avseende främst godsoch regionala persontransporter. E16 utgör en viktig länk i den öst - västliga
transportlänken främst mellan Gävle och Oslo, men i ett vidare perspektiv mellan
Sankt Petersburgsområdet och Oslo. Det finns ingen redovisad grund varför denna
väg inte skall anses som prioriterad. E16 har en stor utvecklingspotential för att

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-1

o

trafikeras av ytterligare transporter av olika slag, och därmed kunna avlasta andra
gränsövergångar. Avsaknaden av tullfunktion är dock en försvårande faktor för denna
utveckling.
Torsby kommun anser att det prioriterade vägnätet avseende kollektivtrafik skall
omfatta hela Riksväg 62 igenom länet. Pendlingsstråket är viktigt för norra delen av
Torsby kommun för både in- och utpendling. Det är anmärkningsvärt och svårt att
förstå att denna väg endast skall ses som prioriterad för kollektivtrafik till strax norr
om Hagfors tätort. Prioriterade stråk för kollektivtrafiken möjliggör en utveckling för
hela länet samt att det ges möjligheter att kunna bo kvar i glesbygden och pendla till
annan arbets- eller studieort eller möjliggöra pendling till arbetsplatser i glesbygden.
Torsby kommun vill också att Europaväg 45 (E45) tydligt lyfts fram som en viktig
väg/transportled både nationellt och regionalt. E45 är viktig för såvällångväga godsoch persontransport liksom för regionala transporter och pendlingstråk. Det är av
mycket stor vikt att E45 blir prioriterad för framtida satsningar i syfte att höja
trafiksäkerhet och möjliggöra högre hastighetsgränser på vägen genom hela länet.
Torsby kommun anser att E45, E16 samt riksväg 62 skall anses vara nationellt och
regionalt prioriterat vägnät avseende besöks- och turistnäring genom hela länet. De
aktuella vägstråken har en hög eller mycket hög belastning under främst
vintersäsongen, d.v.s. mitten av december till och med april månad. De stora
besöksnäringsnoderna i området är Branäs, Hovfjället, Sälen- och Trysilområdet

Beslutet skickas till
Trafikverket
Region Värmland

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-1 o

§ 38 Försäljning av mark, Torsby 4:33
Dn r KST 2015/106

Sammanfattning av ärendet
Jan och Ramona Ryberg, Lövstigen 3, äger fastigheten Alen 26. Fastigheten gränsar till
del av kommunens fastighet Torsby 4:33. Alen 26 är bebyggd med en
enfamiljsbyggnad vars östra fasad är belägen nära Torsby 4:33.
Jan Ryberg kontaktade 2010 kommunen genom stadsarkitekt Torbjörn Almroth med
en begäran om att få förvärva kommunens markområde som gränsar till Alen 26 och
Alen 27. Markområdet var inte möjligt att försälja, då marken enligt detaljplanen var
benämnd som allmän platsmark Markområdet är bebyggt med en eltransformator
som 2011 flyttades närmare Östmarksvägen .
Kommunstyrelsens samhällsutskott beviljade positivt planbesked 2014-06-09.
Detaljplan för Alen 26 och 27m. fl. vann laga kraft 2014-10-27.

Handlingar i ärendet
Teknisk chef Jan Espings tjänsteskrivelse 2015-02-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
l. Förslag till köpekontrakt m ed Jan och Ramona Ryberg upprättas.
2. Markpris på lO kr/m2 samt lantmäterikostnader för fastighetsbildning, lagfart
och detaljplanearbetet bekostas av köparen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-10

§ 39 Svar på motion om bilburen ungdom
Dnr KST 2014/949

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna genom Per Olov Olsen har lämnat en motion vars sista stycke
lyder:
"Gällande befolkningsminskning i kommunen har ett ursprung på att ungdomen icke
känner sig välkomna eller vill stanna i vår kommun.
Torsby kommun är en av de biltätaste kommunerna i landet och många ungdomar har
både bil och körkort. De vill träffas och få en fristad att både spela högt i deras bilar
och umgås. Det ingår i deras kulturarv.
Det finns platser där de kan träffas och jag är säker på att lokala näringsidkare kan
under helgerna förfoga om förplägnad såsom hamburgare och Thaimat
Det finns många platser där ungdomarna inte stör nattetid direkt anslutna till centrum.
Det är fel att med lag begränsa de ungdomar som skall bilda vårt samhälle här i Torsby
för det slår tillbaka mot oss alla.
Jag yrkar på att bilburen ungdom samt övrig skall få en plats att vara veckoslut samt
att kommunen anställer 2 ordningsvakter för att stävja missförhållande under tiden
22.00- 04.00 fredag samt lördag enligt ordningslagen."

Svar på motionen
Ansvarig för motionssvaret, teknisk chef Jan Esping, föreslår följande svar på sista
stycket i motionen:
Störningar som uppstår där bilburen ungdom träffas, i form av störande oväsen och
nedskräpning, är problem som förorsakar lidande för närboende, begränsar andra
människors möjlighet att röra sig fritt samt förorsakar stora kostnader för kommunen.
Ungdomama samlas främst i centrala Torsby med Torsby Torg som huvudsaklig plats.
Området är offentlig plats och omfattas av 3 kap. ordningslagen, grundläggande
bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats samt av allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Torsby kommun och Torsby kommuns lokala
trafikföreskrifter.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-10

Polismyndigheten har uppdraget att se till att lagar och föreskrifter följs samt rätten att
vidta åtgärder mot personer som bryter mot lag och föreskrifter. Tekniska avdelningen
föreslår att brister i ordningens efterlevnad rapporteras till samverkansgrupper mellan
polisen och kommunen för gemensamma åtgärder.
Anställning av ordningsvakter rekommenderar vi inte.

Handlingar i ärendet
Motion från Per Olov Olsen, Sverigedemokraterna.
Jan Espings tjänsteskrivelse 2015-02-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
l . Kommunfullmäktige ställer sig bakom motionssvaret

2. Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-02-10

§ 40 Fråga om nämndmöten kvällstid
Dnr KST 2015/72

Sammanfattning av ärendet
Vid ett sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott har Gustav Olsson (M)
tagit upp frågan om att flytta sammanträden till kvällstid. Han ser att det finns fördelar
bland annat ur demokratisynpunkt att förlägga möten till kvällstid.
Administrativ chef Ann-Margreth Edberg har tagit fram för- och nackdelar med att
genomföra en sådan förändring:
Fördelar

Nackdelar

Allmänheten kan närvara vid möten
(vid kommunfullmäktige närvarar i
genomsnitt ca 5 personer utöver de
~änstemän som har en föredragning).

Det kommer att bli svårt att genomföra
exempelvis en kommunstyrele eller ett
arbetsutskott under en kväll då möten brukar
pågå ca 6 timmar (om mötet startar kl. 17
pågår det till kl. 23)

Politiker behöver inte vara frånvarande från
arbetet (ledighet regleras enligt lag och
ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst).
Oavsett sysselsättning, exempelvis studier,
kan politiker närvara vid möten. (studier vid
universitet har oftast få obligatoriska
föreläsningar utan mer självständiga studier).

Det blir en ökad personalkostnad för de
~änstemän som behöver närvara vid mötena
(övertidsersättning)
Om tjänstemännen ska delta i möten
kvällstid och h a förskjuten arbetstid innebär
det en sämre service till politiker och
allmänhet på dagtid.
Det blir svårt för de som bor utanför tätort
och behöver barnomsorg, eftersom d et inte
finns kvällsöppna förskolor utanför Torsby
tätort.
Om personalen ska arbeta sin vanliga tid,
dagtid, inklusive kvällspass blir det långa
arbetsdagar och dygnsvilan kan påverkas.
För administrativ personal är det ovanligt
med förskjuten arbetstid vilket skulle
försvåra rekrytering av medarbetare.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-10

Handlingar i ärendet
Ann-Margreth Edbergs ~änsteskrivelse 2014-11-29.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Sammanträden sker dagtid även framöver.
Gustav Olsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
Ann-Margreth Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-02-10

§ 41 Framställan om ersättning för förlorad
arbetsinkomst och förlorad semesterförmån
Dnr KST 2015/108

Sammanfattning av ärendet
Med hänvisning till Torsby kommuns arvodesreglemente § 5 gör Kjell-Erik Mattsson
(S) en framställan till arbetsutskottet om ersättning enligt reglementets bilaga punkt 3
om förlorad arbetsinkomst och punkt 2 om förlorad semesterförmån.

Handlingar i ärendet
Framställan från Kjell-Erik Mattsson 2015-01-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kjell-Erik Mattssons framställan beviljas.

Beslutet skickas till
Kjell-Erik Mattsson
HR-avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 33

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-02-10

§ 42 Kallelse till årsmöte, Brottsförebyggande
Centrum i Värmland
Dnr KST 2015/50

Sammanfattning av ärendet
Brottsförebyggande Centrum har kallat till årsmöte torsdagen den26mars 2015.

Handlingar i ärendet
Kallelse från Brottsförebyggande Centrum 2015-01-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kommun tackar för inbjudan till årsmötet den 26 mars, men avstår från att
skicka någon representant.

Beslutet skickas till
Brottsförebyggande Centrum

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-1 o

§ 43 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden
2015-01-07--2015-02-02.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 35

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-02-10

§ 44 Torsby herrgårds lokaler
Dnr KST 2015/131

Sammanfattning av ärendet
Sedan flera år pågår samarbete och gemensarruna aktiviteter mellan Torsby kommun
och landstinget för inrättande av en familjecentral i Torsby. Arbetet har bromsats av att
det varken hos landstinget, kommunen eller den externa hyresmarknaden gått att
skapa lokaler för verksamheten.
Under hösten 2014 har man tillsarrunans sett på om lokalerna i Torsby herrgård skulle
kunna inrymma en familjecenh·al. Man har då funnit att byggnaden har goda
förutsättningar för att kunna rymma en väl fungerande familjecentral.
Landstinget meddelar nu i en skrivelse att man är angelägen om ett fortsatt gott
samarbete i lokalfrågan. Under förutsättning att det arbetas fram en tydlig målbild för
den framtida lokaliseringen av verksamheten, menar landstinget att det är möjligt att
under våren 2015 starta delar av den planerade verksamheten i tillfälliga lokaler.
Teknisk chef Jan Esping informerar i ärendet och visar skiss på hur herrgårdens lokaler
skulle kunna disponeras för en familjecentralsverksamhet I dagsläget finns en
hyresgäst i Torsby herrgård, företaget Miroi.
Referensgruppen för arbetet med herrgårdsområdet diskuterade frågan på gårdagens
möte.

Handlingar i ärendet
Skrivelse 2015-02-05 från Landstinget i Värmland om framtida farniljecenh·al i Torsby
kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l. Jan Esping rekommenderas att säga upp nuvarande hyresgäst Miroi.
2. Jan Esping, biträdande kommunchef Anders Björck och socialchef Ulf
Johansson får i uppdrag att lämna ett svar till Landstinget i Värmland.

Beslutet skickas till
Jan Esping, Anders Björck, UlfJohansson

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 36

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-02-1o

§ 45 sollidens lokaler
Dnr KST 2015/132

Sammanfattning av ärendet
Särskilda boendet Solliden i Torsby har två våningsplan med 28lägenheter. Av
besparingsskäl har ett våningsplan varit stängt sedan flera år. I huvudsak bedrivs
numera korttidsvård på Solliden.
Det finns behov av fler lägenheter i särskilt boende i Torsby och under 2014 har trycket
från Torsby sjukhus ökat på boende för utskrivningsidara patienter som behöver
korttidsvård.
Ekonomichef Angela Birnstein infmmerar om att socialnämnden på sammanträde idag
har beslutat om att omvandla ytterligare åtta lägenheter på Solliden till pe1manent
boende. Man har även beslutat om att begära tilläggsanslag i 2015 års budget med 3,1
miljoner laonor plus engångsinvesteringar på 0,45 miljoner kronor för att bedriva
korttidsvård i nödvändig omfattning med hänsyn till förändrat behov.

Handlingar i ärendet
Vård- och omsorgschef Ulla-Lena Larssons ~änsteskrivelse 2015-02-09.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden, för kännedom

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

