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§ 236 Torsby kommuns kulturstipendium 2015
Dnr KST 2015/652

Sammanfattning av ärendet
Torsby konunun delar ut ett kulturstipendium varje år. Stipendiet kan tilldelas enskild,
grupp eller organisation som utfört någon form av insats på kulturens område.
Kandidaten ska vara bosatt i eller ha annan anknytning till Torsby konunun.
Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges sanunanträde i december
2015.
Kulhuchef Annika Wredenberg föreslår att Allan Thörnevik får årets
kulturstipendium.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förslaget att Allan Thörnevik får årets
kulturstipendium.

Beslutet skickas till
Annika Wredenberg
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 237 Verksamhetsredovisning -tekniska
avdelningen, redovisning av EPC-projektet
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder, bolag och egna
avdelningar, har tekniska avdelningen bjudits in till dagens sammanträde för att
berätta om sin verksamhet.
Teknisk chef Jan Esping och fastighetsingenjör Jan Larsson informerar om EPCprojektet (Energy Performance Contracting) som kommunen driver tillsammans med
företaget Caverion. Projektet innebär att kommunen har investerat 72 miljoner kronor
för energieffektiviseringar i större delen av kommunens fastigheter.
Projektet startade 2011 då en inventering av fastigheterna genomfördes för att se vilka
åtgärder som behövde göras för att nå bra värme året om, rätt ventilation, rätt
belysning etc. Genomförandefasen pågick i 2,5 år och blev klar i juni 2014.
Moderniseringen av utrustning gör att underhållskostnaderna har minskat, liksom
jourutryckningar.
Jan Larsson redovisar energiläget i Torsby kommun under perioden januari 2014oktober 2015 bl. a. för värme- och elanvändning. Uppföljningen visar tydligt att
investeringarna inneburit besparingar, och man strävar efter att nå ännu högre
besparingar framöver.

Handlingar i ärendet
Uppföljning från Torsby kommun och Caverion om energiläget i Torsby kommun 2014
och januari till oktober 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l . Arbetsutskottet tackar för informationen

2. Arbetsutskottet önskar att kommunfullmäktige frigör tid för att få en
redovisning av EPC-projektet.

Justerarens signatur

~ ~~

Utdragsbestyrkande
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forts. ksau § 237, Verksamhetsredovisning-tekniska avdelningen
Beslutet skickas till
Jan Esping
Jan Larsson
Eva-Lena Gustavsson, kommunfullmäktiges ordförande

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 238 Förslag till beslut om
vattenskyddsområde och föreläggande om
yttrande
Dnr KST 2015/87 4

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har ansökt hos Länsstyrelsen Värmland om upphävande av befintligt
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter, samt fastställande av reviderat
vattenskyddsonuåde och tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkten i Torsby,
jämlikt 7 kap. 21, 22 och 30 §§ miljöbalken.
Länsstyrelsen har nu översänt föreläggande om yttrande över framtaget förslag till
beslut i ärendet. Synpunkter ska ha inkommit tilllänsstyrelsen senast 2015-12-28.
VA-ingenjör Tomas Olsson redogör för ärendet och innehållet i länsstyrelsens förslag.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens information och föreläggande om yttrande 2015-11-24.
Länsstyrelsens förslag 2015-11-24 till beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter
för vattentäkten Torsby, Torsby kommun.
Karta, Torsby vattenskyddsområde.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kommun ställer sig bakom Länsstyrelsen Värmlands förslag till beslut i
ärendet.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Värmland
Tomas Olsson
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-12-08

§ 239 Investeringsprojekt 2016 för tekniska
avdelningen
Dnr KST 2015/868

Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Jan Esping, fastighetschef Hilary Högfeldt och GVA-chef Mikael
Löfvenholm presenterar de investeringsprojekt som ska utföras under 2016.
Investeringsbudgeten uppgår till totalt 28 961 kronor. Projekten är fördelade under
rubrikerna:
-Fastigheter
- Björnevi och Sportcenter
-Förråd
- Gata, park och lekplatser
-VA-nät
- Vattenverk
-Reningsverk
- Gatubelysning
I bilaga till paragrafen finns en sammanställning över tekniska avdelningens
investeringsbudget för 2016 samt en plan för åren 2017-2018.

Handlingar i ärendet
Investeringsbudget 2016 och plan för 2017-2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet godkänner presenterad investeringsbudget för 2016 inom ramen
28 961 kronor.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

~ q&

Utdragsbestyrkande
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§ 240 Svar på skrivelse från boende på
Matrosvägen i Oleby
Dnr KST 2015/853

Sammanfattning av ärendet
Boende på Matrosvägen l, 2, 3, 4 och 6 skriver till kommunen att gatan är gropig och
spårig samt att gatljusen tänds för sent på morgonen.
GVA-chef Mikael Löfvenholm skriver i sitt svar till de boende att tekniska avdelningen
utför asfaltunderhåll enligt underhållsplan och att gatljus tänds enligt tider som
beslutats i Torsby kommuns belysningsstrategi.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från de boende på Matrosvägen, inkommen 2015-11-23.
GVA-chefMikael Löfvenholms svar 2015-12-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom svaret som översänds till de boende på Matrosvägen.

Beslutet skickas till
Boende på Matrosvägen l, 2, 3, 4 och 6.
Mikael Löfvenholm

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 241 Svar på skrivelse från PRO om
trygghetsboende i Klarälvdalen
Dnr KST 2015/748

Sammanfattning av ärendet
PRO-Södra Finnskoga, PRO-Norra Finnskoga, PRO-Dalby Norra, PRO Norra Ny och
PRO-Dalby Södra anser att behovet och efterfrågan på trygghetsboende är stort. De har
därför lämnat in förslag på tänkbara byggnader för trygghetsboende, t.ex.
övervåningen på Likenäs vårdcentral och Gubbåsen invid Finnskogahemmet De
menar att behovet av och efterfrågan på trygghetsboende är stort.
Fastighetschef Hilary Högfeldt skriver bl. a. i sitt svar till PRO-föreningarna att
Gubbåsen är en hyresfastighet som ägs av kommunen. Där finns sex små
hyreslägenheter med undermåliga sanitäranordningar. På grund av låg
uthyrningsgrad, höga driftskostnader och ett stort underhållsbehov har lägenheterna
varit tomma i över ett år. Renovering och ombyggnation bedöms inte vara möjligt
eller kostnadseffektivt. Med anledning av detta kommer rivning att ske under vintern
2015. Vårdcentralen i Likenäs ägs inte av Torsby kommun.
Torsby kommun utreder för närvarande andra alternativ för trygghetsboende i den
norra delen av kommunen.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från PRO-föreningarna, genom Sigrid Skogsman, inkommen 2015-10-13.
Fastighetschef Hilary Högfeldts svar till PRO-föreningarna 2015-11-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom svaret som översänds till Sigrid Skogsman som svar
till PRO-föreningarna.

Beslutet skickas till
Sigrid Skogsman
Hilary Högfeldt

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 242 Försäljning av del av Ransby 2:13 (3) och
del av Ransby 2:13 (4)
Dnr KST 2015/818

Sammanfattning av ärendet
Lars Jonsson, Stranngatan 5, 680 60 Sysslebäck, ansöker om att få köpa del av
angränsande fastighet Torsby Ransby 2:13 (3) och Ransby 2:13 (4), som ägs av Torsby
kommun. Lars Jonsson och Katrin Bengtsson har ett avtal om markupplåtelse och har
byggt ett garage/ved- och redskapsbod på fastigheten, enligt avtalet. Delen av
fastigheten är på cirka l 020 m 2 och ligger utanför detaljplanlagt område.

Handlingar i ärendet
Fastighetschef Hilary Högfeldts ~änsteskrivelse 2015-11-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Tekniska avdelningen föreslår att del av fastigheten Torsby Ransby 2:13 (3) och del av
Torsby Ransby 2:13 (4) säljs till Lars Jonsson och Katrin Bengtsson, till av
kommunstyrelsen fastställt pris 5 kronor per m 2 •

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

~

qm

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 243 Omfördelning av medel i tekniska
avdelningens investeringsbudget, Ekeby på
Frykenskolan
Dnr KST 2015/863

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen informerade arbetsutskottet 2015-06-09 om en orobyggnation i
Ekeby på Frykenskolan. För att Ekebys övre plan ska bli godkänd som en skollokal
måste en hiss och en toalett installeras. Vindsplanet påverkas inte av ombyggnationen.
Orobyggnationen har kostat 475 000 kronor.
Tekniska avdelningen begär nu att
175 000 kronor överförs från projekt 1008- Tak Herrgården,
290 000 kronor överförs från projekt 1012 Elcentral Snickaren 4, och
lO 000 kronor överförs från projekt 1203- Tutstad 1:73 nya fönster
till projekt 1050 Orobyggnation Ekeby.

Handlingar i ärendet
Fastighetschef Hilm·y Högfeldts ~änsteskrivelse 2015-11-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beviljar omfördelning av tekniska avdelningens investeringsbudget
enligt ovan.

Beslutet skickas till
Hilary Högfeldt
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

11 qa

Utdragsbestyrkande
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§ 244 Omfördelning av medel i tekniska
avdelningens investeringsbudget, fjärrvärme i
Syssiebäck
Dnr KST 2015/862

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun tecknade 2011 ett samarbetsavtal med Samhall AB avseende leverans
av fjärrvärme i Syssiebäck Samhalllevererade fjärrvärme från egen panncentral och
Torsby kommun köpte fjärrvärme. Avtalet gällde 2011-12-01 t.o.m. 2017-11-30.
Samhall sade upp avtalet till2015-06-30 med hänvisning till avslutad verksamhet.
Enligt avtalet har Torsby kommun rätt att förvärva anläggningen till restvärdet
reducerat med erlagd anslutningsavgift.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-29 enligt nedan:
•

Fastighetsöverlåtelseavtal mellan Samhall AB och Torsby kommun om köp av
fastigheten Torsby Skyllbäck 1:440 för en köpeskilling av 5,6 miljoner kronor
godkänns.

•

Kostnader för orobyggnation av fjärrvärmeanläggningen med 1,9 miljoner
kronor godkänns.

•

Finansiering genom beslutade investeringsprojekt 1085, övertagande
fjärrvärme Sysslebäck, 5 miljoner kronor samt investeringsprojekt 1217,
fjärrvärme Sysslebäck, 1,19 miljoner kronor samt resterande 1,31 miljoner
kronor överförs från ej utnyttjad investeringsram.

Tekniska avdelningen begär nu att
200 000 kronor överförs från projekt 1203- Tutstad 1:73 nya fönster till projekt 1085Övertagande fjärrv Slbk, samt att
500 000 kronor överförs från projekt 1018- Omb Orren 2 Jobb Center,
150 000 kronor överförs från projekt 1014- Bergsäng 1:132 tvättstuga,och
460 000 kronor från projekt 1351- Kvistbergsv omläggn ledn (totalt 1110 000 kronor)
till projekt 1085- Övertagande fjärrv Slbk.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts. ksau § 244, Omfördelning av medel i tekniska avdelningens
investeringsbudget, fjärrvärme i Syssiebäck
Handlingar i ärendet
Fastighetschef Hilary Högfeldts ljänsteskrivelse 2015-11-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beviljar omfördelning av tekniska avdelningens investeringsbudget
enligt ovan.

Beslutet skickas till
Hilary Högfeldt
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

<kl

Utdragsbestyrkande

qm
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§ 245 Omfördelning av medel ur tekniska
avdelningens investeringsbudget, fönsterbyte
Skyllbäck
Dnr KST 2015/861

Sammanfattning av ärendet
I september i år flyttades pengar från projektet 1211- Skyllb 1:333 renov/fönst till ett
nytt projekt 1086- Tjädern l förskolekansli. Fönsterbyteprojektet skulle flyttas fram till
2016, men arbetet hade redan blivit beställt av en arbetsledare som hade slutat sin
anställning i augusti.
Fönsterbytet kommer att kosta 330 000 kronor.
Tekniska avdelningen begär nu att
100 000 kronor överförs från projekt 1013- Vasserud 3:8 rivn förråd,
200 000 kronor från projekt 1043- Utbyggnad Ski Arena,
10 000 kronor från projekt 1203 Tutstad 1:73 nya fönster och
20 000 kronor från projekt 1020 Fridhemsområdet
till projekt 1211- Skyllb 1:333 renov/fönst.

Handlingar i ärendet
Fastighetschef Hilary Högfeldts ~änsteskrivelse 2015-11-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beviljar omfördelning av tekniska avdelningens investeringsbudget
enligt ovan.

Beslutet skickas till
Hilary Högfeldt
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 246 Avrapportering, översyn av
administrationen
Dnr KST 2015/864

Sammanfattning av ärendet
Administrativ chef Ann-Margreth Edberg lämnar rapport från uppdraget att se över
kommunens administration. Hon informerar även om hur planerna på en
säkerhetsanpassning av kommunhusets entre påverkar receptions- och
växelbemanningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Frågan om säkerhetsanpassning av kommunhusets entre ska sändas ut på
remiss till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige,
samt till tillgänglighetsrådet

2. Förvaltningsledningen får i uppdrag att ta fram remissunderlaget
3. Målsättningen är att remissomgången ska vara klar 2016-01-22.

Beslutet skickas till
Ann-Margreth Edberg
Thomas S~erndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef/HR-chef
Tekniska avdelningen
Gunilla Montån Halvardsson, tillgänglighetssamordnare

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 247 Avrapportering, miljömål för en mer
hållbar utveckling
Dnr KST 2015/795

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har beslutat om en hållbar utveckling och en miljömedveten kommun
till år 2020 i antagna Vision & Mål2020.
Regeringen har i linje med globala Agenda-21 beslutat om nationella miljökvalitetsmål
som verktyg för att nå en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att ta fram målbild,
strategier och lokala mål kan kommunen tydligare styra mot nationella
miljökvalitetsmål, regionala mål och Vision & Mål2020. Tarsbys kommunala
organisation har det övergripande lokala ansvaret att samordna och medverka till att
förverkliga målen samt att inspirera andra aktörer.
För att politiskt bereda målarbetet beslutade kommunstyrelsen 2015-03-02 att utse en
politisk arbetsgrupp som styrgrupp för lokala miljömål. Samråd har tidigt skett med
nyckelpersoner. Gruppen har under ett knappt år analyserat fram förslag på en
miljöstrategi för hållbar utveckling med övergripande strategier för hela kommunens
område samt lokala strategier och mål för den kommunala koncernen. De har skapats
inom områden där gruppen med dagens kunskap ser stora möjligheter till förbättring
och kan göra mest nytta. Verksamheterna ska sen bryta ner strategier och mål till
verksamhetsmål och åtgärder. Nästa del för styrgruppen handlar om rutiner och
uppföljning. Delarna kan sen sammanfogas till ett nytt miljöprogram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver även ta ställning till om en ny handlingsplan
inom energi- och klimat ska tas fram samt om den kan ingå som en kompletterande del
till strategin.
Miljösamordnare Tina Näslund lämnar rapport om vad styrgruppen har kommit fram
till i den föreslagna miljömålstrategin.

Handlingar i ärendet
Den politiska styrgruppens förslag på miljömålstrategi för en mer hållbar utveckling.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts. ksau § 247, Avrapportering, miljömål för en mer hållbar
utveckling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av förslaget på miljömålstrategi

för en mer hållbar utveckling och anser att förslaget är tillräckligt omfattande
underlag för nästa steg/remissrunda.
2. Arbetsutskottet remitterar förslaget på miljömålstrategi till de politiska partier
som är representerade i kommunfullmäktige.
3. Målsättningen är att remissomgången ska vara klar 2016-03-04.
4. Tina Näslund fortsätter arbetet med att ta fram ytterligare förslag till
handlingsplaner inom energi- och klimatområdet

Beslutet skickas till
Tina Näslund

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 248 Ansökan om positivt planbesked
Dnr KST 2015/804

Sammanfattning av ärendet
Morgan Eriksson, Risätervägen 25, 685 32 Torsby, ansöker om positivt planbesked för
en ny detaljplan, Detaljplan för fastigheten Västanvik 1:577. Planens syfte ska vara att
möjliggöra köp av mark från kommunen och att byggrätten utökas i och med ökad
tomtyta.
Planområdet äT beläget inom stadsplan för Västanvik I med nummer 066. Ansökan är
skriftlig och uppfyller kraven enligt 5 kap. 3 §plan- och bygglagen (PBL) . Kommunen
ska i sitt svar på ansökan ge besked inom fyra månader om man avser att inleda
planläggning samt bedöma när det är möjligt att planen kan antas, 5 kap. 5 § PBL 1:a
och 2:a st. Samråd mellan stadsarkitekt och teknisk chef har genomförts.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Morgan Eriksson om planbesked 2015-11-06.
Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroths tjänsteskrivelse 2015-11-25.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Morgan Eriksson ges positivt planbesked enligt 5 kap. 2 §plan- och bygglagen
att upprätta Detaljplan för fastigheten Västanvik 1:577.

2. Då planen bedöms komma att följa rekommendationerna i översiktsplanen ÖP
2010 och den fördjupade översiktsplanen för Torsby Oleby samhällen, avser
kommunen att inleda planläggning, enligt 5 kap. 5 § 1:a st i plan- och
bygglagen.
3.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer att planarbetet kan leda till beslut
om antagande i februari 2016, enligt 5 kap. 5 § 2:a st. i plan- och bygglagen.

4. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får i uppdrag att teckna planavtal och
handlägga ärendet.
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden adminish·erar uttagandet av avgift för
planbesked enligt gällande taxa.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-12-08

forts. ksau § 248, Ansökan om positivt planbesked
Beslutet skickas till
Morgan Eriksson
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-12-08

§ 249 Månadsuppföljning, kommunstyrelsen
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljning till och med
november 2015 för kommunstyrelsens avdelningar och kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges kostnader för utbildning har varit högre under året då det är
första året i mandatperioden. Även licenser, support och inköp av surfplattor medför
en mindre avvikelse mot budget. Underskottet täcks av att kostnaderna för revision
hittills varit relativt låga i jämförelse med budget.
Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott med 7,3 miljoner kronor. Tekniska
avdelningen har hittills aktiverat färre investeringsprojekt än vad som prognostiserats
vilket leder tilllägre kapitalkostnader och därmed ett överskott. Inom vatten- och
avloppshanteringen under tekniska avdelningen finns ett större överskott. För
verksamheterna Björnevi och Torsby Sportcenter redovisas dock relativt stora
underskott varför prognosen för tekniska avdelningen pekar på ett underskott.
Fritidsavdelningen redovisar som tidigare månader ett underskott och det främst på
TorsbyBadet. Befarade underskott inom tekniska avdelningen och fritidsavdelningen
bedöms kunna täckas av överskott från kommunledningskansliet, IT-avdelningen och
fastighetsförsäljning. Prognosen för kommunstyrelsen visar ett utfall i nivå med
budget för 2015.

Handlingar i ärendet
Ekonom Frida Johanssons månadsuppföljning 2015-12-08 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige till och med november 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Månadsuppföljningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-12-08

§ 250 Förteckning över beslutsattestanter 2016
Dnr KST 2015/854

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningarna har i uppdrag att årligen komplettera detaljbudgeten med en
förteckning över befattningar och ersättare för befattningar som har rätt att besluta om
och attestera kostnader inom de olika verksamheterna.
Att bemanna befattningarna är verkställighet på förvaltningsnivå.
Förteckning över kommunstyrelsens beslutsattestanter finns i bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Förteckning över kommunstyrelsens attestanter från och med 2016-01-01. Bilaga l.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Förteckning över beslutsattestanter 2016 enligt bilaga 1 godkänns.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-12-08

§ 251 Kompletterande svar på
medborgarförslag angående utbyggnad av
fiber i hela Torsby kommun
Dnr KST 2015/150

Sammanfattning av ärendet
Jan-Anders Carlsson har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att det bildas en
paraplyorganisation med Torsby kommun som huvudman och ansvarig för att skapa
möjligheter och incitament för en framgångsrik utbyggnad av fiber i hela kommunen.
På kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-26 redovisades bredbandssamordnare
Cecilia Sjöden svar på medborgarförslaget där hon ber att få återkomma i ärendet när
ED-kommissionen godkänt Landsbygdsprogrammet och dess regelverk
Cecilia Sjöden lämnar nu ett kompletterande svar på medborgarförslaget, vilket
biläggs paragrafen.

Handlingar i ärendet
Jan-Anders Carlssons medborgarförslag 2015-02-13. Bilaga l.
Kommunfullmäktige 2015-05-26 § 76.
Cecilia Sjödens kompletterande svar på medborgarförslaget Bilaga 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget är besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Jan-Anders Carlsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-12-08

§ 252 Redovisning av lönautfall 2015
Dnr KST 2015/62

Sammanfattning av ärendet
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck redogör för utfallet av 2015 års lönerevision.
Redovisningen av lönerevisionen finns i bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Redovisning av löneutfall2015. Bilaga l.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Redovisningen sänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen
Anders Björck
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-12-08

§ 253 Tolkning av arvodesreglementet
Dnr KST 2015/872

Sammanfattning av ärendet
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck redogör för en förfrågan från Ingemar
Hansson (M) om ersättning för förlorad arbetsförtjänst eftersom vikarie sätts in då han
är på politiska uppdrag. Han tar inte själv ut någon lön när han arbetar.
Anders Björck önskar få arbetsutskottets tolkning i ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Enligt kommunens arvodesregler har inte Ingemar Hansson möjlighet att få ersättning
för förlorad arbetsförtjänst.

Beslutet skickas till
Ingemar Hansson
Anders Björck
HR-avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-12-08

§ 254 Rapport, konsumentrådgivning
Dnr KST 2015/269

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun köper konsumentrådgivning från Rådrummet Konsument i Karlstad.
Med anledning av att ~änsten med nationell konsumentupplysning har införts, fick
bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck i uppdrag av arbetsutskottet 2015-04-14 att
se över kommunens framtida behov av konsumentvägledning.
Anders Björck bedömer att Torsby kommun bör fortsätta att anlita Rådrummet
Konsument i Karlstad för konsumentrådgivning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Arbetsutskottet tackar för rapporten.

2. Nuvarande köp av konsumentrådgivning ska fortsätta.
3. Denna paragraf översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-12-08

§ 255 Information, Partnerskap E 16
Dnr KST 2015/860

Sammanfattning av ärendet
Partnerskap E 16 är en sammanslutning av kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors,
Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen och Torsby som arbetar för en
utveckling av Europaväg 16 och stråket Gävle-Dalarna-Värmland-Kongsvinger och
dess förlängning vidare in i N orge via Oslo/Gardemoen och bort till Bergen.
E 16 fungerar som ett viktigt stråk för godsh·ansporter och arbetspendling som överlag
håller en relativt hög standard. Sträckan över riksgränsen, Torsby-Kongsvinger, har
dock en betydligt lägre standard och begränsar dä1med hela stråkets funktion.
Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) informerar om att Partnerskap E 16 nu har översänt
en skrivelse till Trafikverkets generaldirektör med förslag på ett svensk-norskt
pilotprojekt där Trafikverket tillsammans med Statens Vegvesen i Norge genomför en
gemensam utredning för sträckan Torsby-Kongsvinger.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Partnerskap E 16 till Trafikverket 2015-11-20, samt pressmeddelande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-12-08

§ 256 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under perioden
2015-11-24--2015-11-30.

Handlingar i ärendet
Sammanställning, inkomna meddelanden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-12-08

§ 257 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
På fråga från Gustav Olsson (M) informerar administrativ chef Ann-Margreth Edberg
om valet av läsplattor till de förtroendevalda utifrån säkerhetsnivå.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-12-08

§ 258 Avslutning
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) avslutar årets sista sammanträde med att tacka alla
för det gångna året och önskar en god jul och ett gott nytt år.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

