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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2013-03-19

§ 1 Budget/plan 2014-2016
Dnr KST 2012/235

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om förutsättningar inför budget/plan 2014
2016.
Kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet deltar. Redogörelser har
gjort inför den kommande budget/planperioden 2014-2016. Verksamhetsbeskrivningar,
eventuella äskanden och konsekvenser har redovisats enligt bilagor till protokollet.
En sammanfattning av verksamhetsbeskrivningar, äskanden och konsekvenser för
kommunstyrelsens avdelningar som hör till samhällsutskottet har gjorts enligt bilagor
till protokollet.

Handlingar i ärendet
1. Fritidsavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
2. Kulturavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
3. Tekniska avdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
4. Skogsförvaltningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
5. Kost- och städavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
6. It-avdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
7. HR-avdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
8. Ekonomiavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
9. Kommunalrådets verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
10. Kommunledningskansliets verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser
11. Sammanställning av kommunstyrelsens avdelningars äskanden.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2013-03-19

Arbetsutskottets beslut
1.

Kommunstyrelsens avdelningarnas äskanden skickas vidare till kommtillstyrelsen
och budgetberedningen enligt sammanställning av äskanden.

2.

2 400 tkr samverkansmedel fördelas permanent med 1 400 tkr till
arbetsmarknadsavdelningen och 1000 tkr till familjecentralen (omsorgsnämnden) .

3.

Medel för 0,25 tjänst eller 125 tkr för bostadsanpassning överförs varaktig från
tekniska avdelningen till omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

I '

Utdragsbestyrkande

2013-03-21

Skapat av
Avdelning/nämnd

Askanden
Ram enligt fullmäktigebeslut

Kicki Velander
Fritidsavdelningen
Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

2015

2016

-14494

-14400

-14400

-14400

-14400

Öppethållande av fritidsgård, oförändr. Tid

-200

-200

-200

Simskola till skolbarg

-250

-250

-250

Anfidrogsamordnare

-35

-35

-35

-14885

-14885

-14885

Ram efter äskande

-14494

-14400

Verksamhetsbeskrivning, mål och konsekvenser
Verksamhetsbeskrivning
Fritidsavdelningen ansvarar för att främja och utveckla fritidsverksamheten i Torsby kommun . Det
övergripande syftet är att främja och utveckla folkhälsoarbetet och att verka för att innevånarna i
kommunen får en utvecklande och berikande fritid, en aktiv befolkning som ger ökad folkhälsa.
Fritidsavdelningen arbetar med förebyggande hälsofrämjande verksamhet och inriktar sig framförallt på
att skapa bra förutsättningar för våra barn och ungdomar, att kunna erbjuda ett brett fritidsutbud som
stimulerar och främjar till ett hälsoinriktat liv och sunda levnadsvanor, att stimulera och stötta
föreningslivet med föreningsutveckling, att verka för en frisk och aktiv kommun.

Verksamhetsrnål
* Vi skall erbjuda bra möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation det skall kännas välkomnande och
lustfyllt att ta del av fritidsavdelningens verksamhetsutbud. Fritidsavdelningen skall genom sina
badanläggningar verka för en ökad simkunnighet i kommunen.

* Fritidsgårdarna skall aktivt delta i kommunens förebyggande arbete med ANDT-frågorna speciellt i det
tobaksförebyggande arbetet där fritidsgårdarna har en uttalat viktig roll.
* I samarbete med SISU och Värmlands Idrottsförbund skall föreningslivet stimuleras med utbildningar
och föreläsningar som genererar till utveckling i kommunens föreningsliv. Fritidsgårdarna skall arbeta
med att försöka hjälpa ungdomar att hitta sitt intresse/hobby som för dem innebär en meningsfull fritid.

* Kunden i centrum vii håller en proffesionell och servicenivå till våra kunder vi har ett trevligt bemötande
där förtroende och noggrannhet är viktiga parametrar.

Konsekvenser
Fritidsgårdarna stängs lördagar.

Förtydligande äskanden
Fritidsavdelningen bedöm mer att det fattas 200 000 kr för att kunna upprätthålla nuvarande öppettider
på fritidsgårdarna
.
En flytt av Torsby Fritidsgård från järnvägsgatan till Frykenskolan och gamla Ekeby är planerad vi
betalar 110 000 kr om året för lokalen på Järnvägsgatan. Flytten till Ekeby innebär att vi får större
lokaler på 300 kvadratmeter här förmodar vi en ökad hyreskostnad.

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Angela Birnstein
ekonomichef

Sida
1 (1)

2013-03-21

Skapat av
Avdelning/nämnd

Askanden
Ram enligt fullmäktigebeslut

Ingemar Nordström
Kulturchef
Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

2015

2016

-11404

-10800

-10800

-10800

-10800

-100

-100

-100

-10900

-10900

-10900

Programkostnader utökning ram

Ram efter äskande

-11404

-10800

Verksamhetsbeskrivning, mål och konsekvenser
Verksamhetsbeskrivning
Kulturavdeningens arbetsfält omfattar biblioteksverksamhet, den kommunala allmänna
kulturverksamheten samt bidrag till föreningar och studieförbund ..
Kulturavdelningen är remissinstans och avger yttranden i plan- och byggärenden som remitteras till
avdelningen.
Torsby kommuns kulturstipendium utdelas varje år vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.
Kulturpolitiska mål
En kulturintresserad och läsande befolkning
Verksamhetsmål för 2014
• Ökade eller bibehållna antallånlinvånare.
• En geografiskt väl spridd programverksamhet med inslag av olika konstuttryck.
• Sprida kunskap om finnkulturen och verka för fler besökare på finngårdar
• Satsa på barns läsande.

Konsekvenser
Avdelningen klarar budget för 2014 och förmodlingen även 2015.
Bidrag för programverksamheten behöver öka och det är ett önskemål att så kunde ske.

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Angela Birnstein
ekonomichef

Sida
1 (1)

2013-03-21

Skapat av
Avdelning/nämnd

Askanden
Ram enligt fullmäktigebeslut

Jan Esping
Tekniska avdelningen
Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

2015

2016

-34115

-35750

-34400

-34400

-34400

·250

·250

·250

·700

-700

·700

Ramfillägg 2013, konsfgräsplan och Gcväg
Gafustandard och brounderhå/l

-1000

Eftersatt underhåll servicehus
Eftersatt underhåll skolor

·1000

Eftersatt underhåll industrifastighefer

-1000

Ledningssystem extremväder
Attraktiva cenfrummiljöer
Attraktiva fritidsmiljöer
Bidrag för enskilda vägar +5%
Ram efter äskande

·34115

-35750

-600
·300
·300

-300
·200
·300

·200
·200
·300

·625

·625

·625

·38175

·37775

·37675

Verksamhetsbeskrivning, mål och konsekvenser
Verksamhetsbeskrivning
Tekniska avdelningen har ansvar för underhåll, skötsel och utveckling av kommunala fastigheter, gator
och vägar, renhållning, vatten- och avloppsanläggningar, va-nät, vägbelysning, bidrag till enskilda
vägar, trafiksäkerhet och kommunikation, mätning och kartor, grönytor, mark, park och kommunala
lekplatser, Torsby Omlastningscentral, energifrågor, fjärNärmeverksamhet samt Torsby Sportcenter
och Björnevi.
Därutöver utförs och/eller handhas de flesta kommunala investeringsprojekten samt den tekniska
hanteringen av bostadsanpassningsbidrag för omsorgsföNaltningen. Till detta kommer även viss drift
och skötsel av fastigheter och anläggningar för de kommunala bolagen.
Affärsdrivande verksamheter är Vatten- och Avloppsverksamhet, Renhållning. Fjärrvärmeproduktion i
Östmark och fjärrvärmeieverans i Sysslebäck.
FastighetsföNaltningens delar avseende hyresfastigheter, industrifastigheter, interna fastigheter och
allmänna fastigheter säredovisas.

Konsekvenser
Tilldelad ram medför en sänkning av driftnivåer samt senareläggning av planerade underhållsarbeten
som en konsekvens av att ramtilldelningen ej ger kompensation för kostnadsökningar för köpta
tjänster, material och personal.
För att mildra ovan nämnda konsekvenserna kommer tekniska avdelningens verksamheter att
bedrivas med fokus på återhållsamhet, vardagsbesparingar och ej ökande personalkostnader.
Dessutom förutsätts att inga obudgeterade (oförutsatta eller nya kostnadsbärare) kostnader påförs
eller tillkommer.

Förtydligande äskanden
Ramtillägg 2013: Driftbudgetförstärkningen beslutades enbart för 2013. Kostndstäckningsbehovet
kvarstår även för kommande år.
Gatustandard och brounderhåll: Atgärda skador på gatunätet och broar som ett resultat av flera hårda
vintrar samt eftersatt underhåll.
Eftersatt underhåll seNicehus: Atgärdande av eftersatt underhåll utan att intern hyran påverkas.
Eftersatt underhåll skolor: Atgärdande av eftersatt underhåll utan att internhyran påverkas.
Eftersatt underhåll industrifastigheter: Atgärdande av eftersatt underhåll.
Ledningssystem extremväder: Sanering och förstärkning av ledningssystem för att klara stora
nederbördsmängder.
Attraktiva centrummiljöer: Fortsatt om- och utbyggnad av centrummiljöer för tillskapande av säkra och
attraktiva miljöer för oskyddade trafikanter, säker skolväg och utryckningsväg.
Attraktiva fritidsmiljöer: Slyröjning och iordninghållande av näravattenmiljöer samt utveckling av
friluftsområden.
Bidrag för drift av enskilda vägar med statsbidrag: Budgeterat utrymme täcker en bidragsnivå på 5%.
Kf-beslut om att 10% ska utbetalas medför att underhållsbehovet för övrig verksamhet ej kan täckas.

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Angela Birnstein
ekonomichef

Sida
1 (1)

2013-03-21

Skapat av
Avdelning/nämnd
Askanden

Jan Esping
Skogsförvaltningen
Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

2016

Ram enligt fulJmäktigebeslut

872

600

600

2015
600

Ram efter äskande

872

600

600

600

600

600

Verksamhets beskrivning, mål och konsekvenser
Verksamhetsbeskrivning
Torsby kommuns totala skogsareal uppgår till ca 5 300 ha, varav 4 368 ha utgör produktiv skogsmark.
Av den totala arealen ligger ca 320 ha inom naturreservat.
Kommunen har ingen egen skogsförvaltning utan förvaltningen utförs av Skogssällskapet Förvaltnings
AB i samråd med tekniska avdelningen. Skötseln av kommunens tätortsnära skogar utförs av
kommunens parkförvaltning i samarbete med skogsförvaltaren.
Kommunens skogsförvaltning är ansluten genom avtal till skogsförvaltarens FSC-certifiering som främjar
att skog och skogsmark förvaltas och brukas i former som är långsiktigt ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbara.
Kommunen har även låtit utföra en ny Grön Skogsbruksplan.
Konsekvenser
.
Nästan 70% av fastighetens skog återfinns med lägre åldrar än 50 år. Avverkningarna har därför
inriktats mot skogsvårdande gallringar under den närmaste 10-årsperioden, för att på sikt bygga upp
en virkesrikare fastighet. Med hänsyn till minskad slutavverkningsbar skog har slutavverkningar
minskats för att långsiktigt ha ett mera uthålligt skogsbruk.

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Angela Birnstein
ekonomichef

Sida
1 (1)

2013-03-21

Skapat av
AvdelningInämnd

Askanden

Nini Boss
Kostchef
Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

2015

2016

Ram enligt fullmäktigebeslut

183

O

O

O

O

Ram efter äskande

183

O

O

O

O

Verksamhetsbeskrivning, mål och konsekvenser
Verksamhetsbeskrivning
Kostenheten tillagar och serverar måltider till skolans och omsorgens verksamheter samt externt till
Landstinget och Frykcenter. Driver även restaurang och kiosk Skogsstjärnan på sjukhuset i Torsby.
Levererar också mat till matdistribution för äldreomsorgen i Torsby kommun.
Städenheten sköter lokalvård av kommunala fastigheter.

Konsekvenser
På grund av neddragning av bemanning inom kost- och städ de senaste åren har sjukskrivning och
ohälsa bland personalen ökat.
Inför budgetåret 2014 kommer vi att se över och utöka bemanningen för att få en bättre
arbetsmiljö/arbetssituation för personalen. Dessa utökningar kommer att innebära prishöjningar till
våra kunder.

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Angel a Birns!ein
ekonomichef

Sida
1 (1)

2013-03-21

Skapat av
Avdelning/nämnd

Peter Lange
IT

2012

2013

2014

2015

Plan
2016

-3389

-5450

-3200

-3200

-3200

Quadracomavtal

-500

-250

O

Utökning en person pga arbetsbelastning

-500

-500

-500

Avgifter E-tjänster

-100

-100

-100

-2000

-2000

-2000

-500

-500

-500

-6800

-6550

-6300

Askanden
Ram enligt fullmäktigebes/ut

Utfall

Budget

Bredband
Finansiering av bredbandsamordnaren

Ram efter äskande

-3389

-5450

Budget

Plan

Verksanihetsbeskrivning, mål och konsekvenser
Verksamhetsbeskrivning
IT-avdelningen handhar idag alllT-verksamhet, data och telefoni inom kommunens administration och
skolor.
IT-avdelningen är en service och utförarorganisation.
IT- avdelningens utför bia. nedanstående arbeten
- Samordna verksamhetskrav och utföra beställningar utifrån detta.
- Ekonomiska och tekniska utredningar för verksamheten.
- Samordnar och leder IT- drift och support.
- Utvecklar och uppgraderar datasystemen
- Samordnar, beställer och rapporterar licenser av Microsoft och övriga programleverantörer
- Handhar utbyggnad av fiber och fastighetsnät
- Handhar utbyggnad av datakommunikation och Internet
- Samordnar och gör avroplinköp datorer och övrigt för driften nödvändiga tillbehör.
- Upphandlar datasystem, program och övriga produkter
- Utvecklar och uppgraderar växelsystem
- Övergripande samordning och ansvar för skolornas IT-utveckling och behov.
- Teknisk support för hemsidor och intranät.
- Driver IT-infrastrukturutbyggnad inom kommunen
- Medverkar i samarbetsprojekt inom SUTOHA och regionalt
Förtydligande äskanden
E-tjänster måste finasieras uppskattad kostnad för 2014 är 100 000 kr.

Konsekvenser
Vi har fått dra ner 1 tjänst på IT-avd som en konsekvens av många års budgetneddragningar, samtidigt
, ökar IT ständigt med nya och större system och fler användare, tvärt emot den demografiska kurvan.
Som ett exempel har vi fått 1500 nya användare pga nytt personalsystem, nytt boendelarm,
uppkopplingar av minst 50 nya anslutningar för styrning av fläktasystem i EPC-projektet, ny digitala
brandlarm till 5 st brandstationer etc. Många larmsystem innebär ett mycket högre ansvar för IT.
De nya läsplattorna har tillsammans med Smartphones gett stora volymökningar av enheter som skall
supportas och underhållas. Vi har i dagsläget inte ens en teoretisk chans att hinna med alla våra
arbetuppgifter. Detta innebär: högre konsultkostnader, ökade supporttider, sämre säkerhet vilket i sin
tur medför ökad risk för haverier, virus o hackerangrepp, okontrollerade kostnader som följd .
Vi har ej råd att utföra uppgradering, och underhåll på kvällstid o helger vilket innebär oftare stopp på
dagtid. Jourberedskap måste omprövas. En annan oförutsägbar konsekvens är att personalen slits ut
varvid utbränndhet och sjukskrivningar riskerar att öka.

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Angela Birnstein
ekonomichef

Sida
1 (1)

2013-03-21

Skapat av
Avdelning/nämnd

Askanden

Anders Björk

HR
Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2016

2012

2013

2014

2015

-7568

-7460

-7460

-7460

-7460

-200

-200

-200

Omställningsfonden

-300

-300

-300

Kompetensutveck/ingsmede/

-500

-500

-500

-8460

-8460

-8460

Ram enligt fullmäktigebeslut
Ökad persona/kostnad

Ram efter äskande

-7568

-7460

Verksamhelsbeskrivning, mål och konsekvenser
Verksamhetsbeskrivning; HR-avdelningen svarar för intern service avseende löner till anställda samt
arvoden till förtroendevalda och uppdragstagare. Avdelningen svarar även för administration av
pensioner och försäkringar till kommunens anställda och förtroendevalda. Vidare ingår samordning av
de årliga löneöversynerna och att biträda verksamheterna med tolkning av personalpolitiken.
Avdelningen är behjälplig i personalsociala frågor och handläggning av enskidla individärenden kring
arbetsrätt. HR-avdelningen har vissa rekryteringsuppdrag och medverkar vid organisationsutredningar.
Verksamhetsmål; HR-avdelningen har formulerat verksamhetsmål inom delmålsområde

Samhällsservice, Boende och livskvalitet och Komptens och kvalitet
Konsekvenser; Verksamheten kommer att bibehållas på dagens nivå, dock kommer ökade
personalkostnaderna i och med en förändrad personalstat att inverka på verksamheten.
Förtydligande äskanden; Äskandena för 2014 avser ökade personalkostnader på grund aven
förändrad personalsituation.
Budgetering av kostnad för individer som sagts upp på grund av arbetsbrist som så det finns särskilda
regler för enligt centrala avtal (omställningsavtalet).
Kompetensutvecklingsmedel syftar att öka personalens kompetens både generellt och specifikt för att
möta framtida utmaningar samt att ge nya chefer ett grundstöd i rollen som chef under en längre
period. Meningen är att alla nya chefer skall gå ett chefsprogram för att kunna utveckla och bli trygg i
sin roll som chef vilket på sikt skall vara tillnytta och skapa en stabilitet i verksamheten på ett positivt
sätt.
Konsekvensen av om dessa medel ej beviljas är att personalkostnaden kommer att överstiga tilldelade
medel. Konstnader för omställningsarbetet enligt Omställningsavtalet belastar andra nämnders
verksamheter, dvs den nämnd inom vilken personen var anställd får bära den totala
avvecklingskostnaden för personalen. Beslut om att inte tillskjuta kompetensutvecklingsmedlen innebär
en mindre form av stöd till nya chefer vilket negativt kan påverka möjligheten att få tag på bra chefer i
konkurrens med andra arbetsgivare som har möjligheten att erbjuda denna form av stöd.

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Angela Birnslein
ekonomichef

Sida
1 (1)

2013-03-21

Skapat av
Avdelning/nämnd

Askanden

Angela Birnsten
Ekonomiavdelningen
Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

2015

2016

Ram enligt fullmäktigebeslut

·5371

·5300

·5300

-5300

-5300

Ram efter äskande

·53

-5300

-5300

-5300

-

Verksamhets beskrivning, mål och konsekvenser
Verksamhetsbeskrivning
Ekonomiavdelningen i Torsby kommun är en stabsfunktion och lyder under kommunstyrelsen. Utöver
lagstadgad verksamhet ger vi service och arbetar konsultativt mot kommunstyrelsen, förvaltningar och
nämnder. Ekonomiavdelningen är placerad i kommunhuset men vi ser hela kommunen som vår
arbetsplats och kommer vid behov att finnas på olika driftställen. Vi arbetar målinriktat genom att satsa
på utveckling och viljan att som team uppskattas av hela organisationen som en värdefull
samarbetspartner. Våra kunder hittar vi i första hand internt bland politiker och ljänstemän men även
extern bland våra kommun medlemmar.

Konsekvenser
Ekonomiavdelningens budget sänktes med 500 tkr inför 2013. Konsekvens av detta var att en tjänst
som ekonomiavdelningen finansierade inom BUN avvecklades.
Tack vara en del intäktsfinansierad verksamhet kan ekonomiavdelningen klara pris och löneökningar
utan konsekvenser för verrksamheten.

Förtydligande äskanden
Inför 2014 äskar ekonomiavdelningen att återbesätta den avvecklade tjänsten. Tjänsten skall
återbesättas i första hand i den nya inköpsorganisationen som från 2013 utreds och utvecklas inom
ekonomiavdelningen. Exakt har en sådan organisationsförändring kan komma att se ut och vad det
kan innebära i ytterligare kostnader är idagsläget svårt att säga. Vi utgår dock ifrån att detta inte kräver
nya medel utan bör finansieras med profitörerna aven sådan centralorganisation, nämnder och
förvaltningar genom minskade inköpskostnader.

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Angela Bimstein
ekonomichef
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Skapat av
Avdelning/nämnd

Håkan Laack
Kommunalråd
Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

2015

2016

Ram enligt fullmäktigebeslut

-2303

-2300

-2300

-2300

-2300

Ram efter äskande

-2303

-2300

-2300

-2300

-2300

Askanden

Verksamhets beskrivning, mål och konsekvenser
Verksamhets beskrivning
Under kommunalrådet samlas det politiska arbetet i Kommunstyrelsen och KSAU.
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta intiativ i dessa frågor
- representera kommunstyrelsen vid uppvaktingar hos myndigheter, konferenser och samman
träden om inte kommunstyrelsen annat i varje enskilt fall
- ta emot besök, telefonsamtal och dylikt från allmänheten
- att övervaka och ta erforderliga initiativ så att bebyggelseplaneringen , i enlighet med de inten
tioner som kommunen har fastställt beträffande bostadsbyggande och industriell utveckling, är
god
- att ha kontinuerlig kontakt med näringslivet i kommunen och följa dess utveckling
- att ha kontinuerlig kontakt med länsmyndigheterna och informera dem om kommunens planer,
problem och målsättningar
- att på alla sätt aktivt medverka till att lokalisera nya företag till orten och därigenom öka antalet
arbetstillfällen

Torsby kommun
Ekonomiavdeln ingen

Angela Birnstein
ekonomichef
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Skapat av
Avdelning/nämnd

. Thomas Stjerndorff
Kommunledningskansliet

Askanden

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2012

2013

2014

2015

2016

-54408

-55390

-54640

-54640

-54640

Kompensation för löneökningar kommunchef

-500

-500

-500

Daglig verksamhet AMAlSOC (AME)

-600
·50
-600

·600
-60

·600

Löneökningar (AME)

-600

·600

· 50
-300
-500
-500

·500
·500

·500
·500

·57740

·57400

·57410

Ram enligt fullmäktigebeslut

Arbetsmarknadsinsatser (2,0 mkr-1,4 mkr= 0,6 mkr)
Löneökn/kostnadsökn(Turism)
Operativa medel/marknadsföring(Turism)
Medel för drift av Valbergsgårdens kaffe
Medel för värd/värdinna trygghetsboende

·70

.'

Ram efter äskande

·54408

·55390

Verksamhetsbeskrivning, mål och lconsekvenser
Verksamhetsbeskrivning
Kommunchefen är ansvarig ljänsteman för alla kommunens verksamheter. Utöver detta har han ett
direkt arbetsledaransvar för ett antal veksamheter:
Kommunkansliet har till uppgift att ge administrativt stöd och service till nämnder, förvaltningar,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vidare ligger direkt under kommunchefens ansvar
turistverksamhet, arbetsmarknadsenheten samt ett antal strateger (närlingslivs-, EU- och
informationsstrateg). Även Torsby Sportcenter med huvudattraktionen Torsby Ski Tunnel rapporterar
direkt till kommunchefen . Dessutom finansierar kommunchefens ansvar bland annat en del direkta
kostnader, såsom medlemsavg ifter, bidrag och tätortstrafik samt interan hyror.

Konsekvenser
Under kommunchefens ansvar ligger med dagens organisation ett antal stjänster. I flera år har
kummunchefen finansierat pris-och löneökningar inom sin ram . Detta har gjort att oprativa medel
urholkats succesivt. Att inte kompensera för pris- och löneökningar begränser kommunchefens
handlingsutrymme ytterligare.

Förtydligande äskanden
Under kommunchefen ligger 27 tjänster (Inklusive personal inom arbetsmarknadsenheten och inom
turistverksamheten). 500 tkr äskas som kompensation för löneökningar.
Äskanden inom AME förutsätter att 1,4 mkr tillförs från samverkansmedel samt att 500 tkr till
kaffeverksamhet på Valbergsgården överflyttas från kommunchefens ansvar.
De nya äskanden för daglig verksamhet skall finansiera en ny verksamhet i samverkan med
omsorgsnämnden.

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Angela Birnstein
ekonomichef
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Askanden

I

Budget

2014

l
Ram KS enligt fullmäktigebeslut
Kommunledning
Kompensation för löneökningar kommun chef
Daglig verksamhet AMAlSOC (AME)
Löneökningar (AME)
Arbetsmarknadsinsatser (2,0 mkr-1,4 mkr- 0,6 mkr)
Löneökn/kostnadsökn(Turism)
Operativa medellmarknadsföring(Turism)
Medel för drift av Valbergsgårdens kaffe
;Medel för värd/värdinna trygghetsboende
Kultur
Programkostnader utökning ram
,Fritidsavdelningen
Öppethåflande av fritidsgård, oförändr. Tid
Simskola tiII skolbarg
Antidrogsamordnare
HR
Ökad personalkostnad
Omställningsfonden
Kompetensutvecklingsmedel
lIT
Quadracomavtal
Utökning en person pga arbetsbelastning
Avgifter E-tjänster
Bredband
Finansiering av bredbandsamordnaren
Tekniska avdelningen
RamtiIlägg 2013, konstgräsplan och Gcväg
Gatustandard och brounderhål/
Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Förslag AU
tillKS
Prio ett

-500
-600

-500
-600
-70
-600

-500
-500

-500
-500

-100

-100

-200
-250

-200
-250

-35

-35

-200
-300
-500

-200
-300
-500

-250
-700
-100
-2000
-500

-700
-100
-2000
-500

-250
-700

-250
-700

-500
-500
-100
-200

-200
-300
-500

-200

-500
-500
-100
-2000
-500

-500

~~S

Kommentarer

-300

-500
-100
-2000
-500
-250
-

Angela Birnstein
ekonomichef

-131900 I de fall inget annat anges gäller utökning för hela
planperioden, där så är äskad

-500
-600
-60
-600

-35

-250
-700

2016

-131900

-100
-200
-250

Plan

2015

....,

Prio två

-131900

-500
-600
-50
-600
-50
-300
-500
-500

Plan

~

~

--

Ärendet tas upp med BUN för budgetjustering
Ärendet tas upp med BUN och ON för jämkning
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Budget

2014
Eftersatt underhåll servicehus
Eftersatt underhåll skolor
Eftersatt underhåll industrifastigheter
Ledningssystem extremväder
Attraktiva centrummiljöer
Attraktiva fritidsmiljöer
Bidrag för enskilda vägar +5%

Ram efter äskande

Torsby kommun
Ekonomiavdelningen

Förslag AU
till KS
Prio ett

Plan

Plan

2015

2016

Kommentarer

Prio två

-1000
-1000
-600
-300
-300
-625

-625

-143960

-5375

-2000

Angela Birnstein
ekonomichef

-300
-200
-300
-625

-1000
-200
-200
-300
-625

-143170

-142830
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Datum

2012-11-08

KSAU

Torsby kommuns inköpsrutiner
Bakgrund
Den senaste tiden har från flera håll hörts röster som driver frågan om en central
inköpsorganisation med säte i Karlstad med målet aven digitalisering av
inköpsrutinerna. Eftersom en sådan förändring kommer att påverka våra rutiner och
våra system över hela organisationen är det viktigt att vi tidigt kliver in och tar
utvecklingen i egna händer. Självklart är det dock inget som hindrar att dra nytta av
andras erfarenheter och kompetens, dock anser jag att frågan skall ägas av oss och att
det är vi som får äga tidplanen.
Att digitalisera inköpsrutiner i sig är en bra ide. Förutsättning är dock att man har
något att digitalisera. Torsby har idag i likhet med de flesta kommuner en organisation
som är decentraliserat i ansvar och befogenheter. Det betyder.att rätten att inhandla
följer budgeten, som idag ligger långt ut i organisationen. Vi har idag ca 750 personer
som har rätten och skyldigheten att införskaffa varor och tjänster till verksamheten.
Detta resulterar i att vi i vårt system har nästan 5 000 leverantörer, att vi under ett år
hanterar 44 000 leverantörsfakturor och att vi idag saknar möjligheter och resurser att
pröva avtalstrogenhet eller att alltid se till att få den bästa lösningen för våra inköp.
Det finns undersökningar som visar att en·mera centraliserat inköpsfunktion kan spara
mycket pengar, man talar om ca 4 - 5 % av avtalad inköpsvolymen. Besparingen
uppstår genom många förändringar; avtalstrogenhet, bästa pris, inga småköp, inga
spontanköp, inget sittande vid datorn och telefonen för att hitta rätt leverantör, ingen
ökning av inköpen vid årets slut mm. Vi räknar även med att samordningen av
inköpen kommer att betyda större volymer och därmed bättre priser.

Aandra sidan måste man komma ihåg att införande aven sådan organisation kan
betyda en stor förändring för många berörda: det är lätt att uppfatta den eventuell
indragna rätten att handla med minskade befogenheter. Däremot kommer några få
personer, som redan i dag har mycket att göra att få en ytterligare ökad
arbetsbelastning. Detta helt beroende hur en framtida organisation kommer att se ut.
Många frågor måste därför belysas och tas hänsyn till. Vi bör därför ta god tid på oss
att införa en sådan djupgående verksamhetsförändring.

Angela Birnstein
ekonomichef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
2. Ekonomiavdelningen
685 80 Torsby

0560-160 28 direkt
070-697 94 54 mobil
0560-16000 växel
0560-16035 fax

angela.birnstein@torsby.se
ekonomiavdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Uppdrag
Ekonomiavdelningen har fått ett uppdrag av kommunchefen att se på en
inköpsorganisation inom ramen för ekonomiavdelningen.

Genomförande
Ekonomiavdelningen anställer en projektledare som under en viss tid arbetar med att
ta fram ett förslag till inköpsorganisation, som sedan praktiskt förankrar iden bland
politiker och tjänstemän på alla nivåer och som sedan och slutligen praktiskt omsätter
ideen - först organisatorisk och sedan digitalt.
Om det över hela processen är fråga om samma person kommer att avgöras löpande
och beroende av kompetens. Arbetet kommer att ske under ekonomichefens ansvar,
där den största kompetensen för att genomföra ett sådant projekt finns idag.

Framtid
Efter en införandeperiod kommer organisationen att sättas varaktigt enligt utarbetad
plan. Inom en längre framtid ser vi en fördel i att även upphandling ansluts till denna
organisation.

Finansiering
Arbetet kan startas i princip omgående efter beslut. Initialt räknar vi med att kunna
finansiera en projektledare med de avgifter alla förvaltningar betalar som ersättning
för just sina bristfälliga inköpsrutiner. Vi förväntar oss dock att dessa kommer att
minska genom de nya rutinerna och räknar därför med att behöva förstärka vår
budget från 2014. När det gäller på lång sikt bör även detta projekt finansieras av
förvaltningar som i slutändan bör göra den ekonomiska vinningen. Ett förslag till
långsiktig finansiering kan tas fram efter att ett förslag till organisation är framtagen.

Förslag till beslut
Ekonomiavdelningen får uppdraget att starta projekt - inköp enligt ovan. För detta får
en tjänst återbesättas som i första hand finansieras via de avgifter ekonomiavdelningen
tar in från andra förvaltningar.
Intentionen är att projektet skall leda till en effektivare inköpsorganisation. Frågor
kring hur projektet framskrider, hur en framtida organisation kan ser ut samt hur den
och en eventuell digitalisering skall finansieras får tas upp löpande.

Angela Birnstein
Ekonomichef

2

Tjänsteskrivelse ang Finnkulturcentrum och Finnskogen natur okulturpark
Dm KST 2011/13
Finnskogen natur- och kulturpark
Sedan 2011 pågår ett gränsöverskridande utvecklingsarbete med natur- och kulturvärden som grund i
Torsby kommun. I samarbete med norska kommuner undersöker vi regionalparken som
förvaltningsmodell för regional utveckling. Tanken är att etablera Finnskogen Natur- och kulturpark och
låta de särpräglade skogsfinska kulturmiljöerna vara utgångspunkt.
Arbetet har drivis som ett förprojekt och ett huvudprojekt där vi undersökt förutsättningar för en natur
och kulturpark.
Vi är snart framme vi ett förslag till parkplan att läggas fram för kommunerna för politisk behandling.
Förslaget kommer att presenteras i slutet av april med målet att samtliga kommuner skall ha antagit en
parkplan i augusti 2013. Det komrrier att vara en 10-årigt åtagande i parkens arbete.
Avtalsförhandlingar med Värmland s museum pågår om ett lO-årigt avtal som lägger grunden för det
framtida samarbetet och den roll som Värmland s museum/Finnkulturcentrum kan få i parkarbetet. Avtalet
är ännu inte klart men vi har anledning att tro att det kan skrivas under inom kort. Upplägget är ett 10-årigt
samarbetsavtal och 3-åriga verksamhetsplaner.
Sammantaget finns det idag goda förutsättningar för att dra igång projektering och flytt av
Finnkulturcentrum till Lekvattnet. En tidsplan som syftar till ett öppnande i Lekvattnet i juni 2014 är möjlig.
Torsby den 2/4 2014
Ingemar Nordström

Torsby kommun

sid 4

Kommunstyrelsens samhällsutskott
PROTOKOLL

2013-03-11

§ 36 Torsby Finnkulturcentrum, Finnskogen
Natur och Kulturpark
Dnr KST 2011/14

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens möte 2012-12-03 beslutades följande:
1. Kommunstyrelsen beslutar att för Torsby kommuns del anslå 4 miljoner kronor för
en omlokalisering av Torsby Finnkulturcentrurn från Torsby herrgård till Lekvattnets
skola.
2. Insatsen omfattar ombyggnation och restaurering till för ändamålet lämpliga lokaler,
med adekvat utrustning och skall innehålla åtgärder som underlättar för etableringen
aven Natur och kulturpark på Finnskogen. Satsningen förutsätter att ett långsiktigt
parkkoncept med de norska kommunerna upprättas och att det finns ett långsiktigt
hållbart avtal meg. Värmlands museum om verksamheten i Lekvattnet.
3. Finansiering sker via medfinansiering projekt. Medel tas från avsatta pengar till
Värdevärden.
Kommunchef Thomas Stjerndorff, kommunalråd Håkan Laack och kulturchef Ingemar
Nordström informerar på dagens sammanträde om att diskussioner förs hur ett avtal
ska se ut, projektering, vad som ska göras med huset och vad kommunen ska vara
behjälplig med avseende Torsby Finnkulturcentrums utställning.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2012-12-03 § 155

Samhällsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Förslag till avtal presenteras på kommunstyrelsens möte i april.

Beslutet skickas till
Ingemar Nordström, Thomas Stjerndorff, Håkan Laack
Kommunstyrelsen
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Samverkansavtal mellan stiftelsen Värmlands Museum och Torsby
kommun rörande Finnkulturcentrum 1

Avsikts förklaring
Värmlands Museum (museet) och Torsby kommun (kommunen) forklarar genom detta
samverkansavtal sin gemensamma vilja att bevara och främja det skogsfinska kulturarvet som
en omistlig del av kulturlandskapet i Vätmland.
Verksamheten vid Finnkulturcentrum ska med utgångspunkt i kommunens vision och
målbilder, samt Värmlands Museums ledstjärnor och inriktningsmål, främja det skogsfinska
kulturarvet som en dynamisk del av lokal och regional attraktionskraft, kulturella profil och
kreativa klimat.
Samarbetsavtalet foljer på överenskommelsen 1993 mellan parterna om inrättande av ett
Finnkulturcentrum i Torsby, som en filial till Värmlands Museum.
Finnkulturcentrum skall vara lokaliserat i Lekvattnet, Torsby kommun, i Lekvattnets fore
detta skola.

Avtalsparter
Stiftelsen Värmlands Museum
och
Torsby kommun

§ 1 Verksamheten2
Finnkulturcentrum skall
1. Utgöra ett informationscentrum fOr det skogsfinska kulturarvet med Torsby kommun
och Vätmland som huvudområden men utan begränsning till detta landskap.
2. Bedriva museiverksamhet som levandegör det gränsöverskridande skogsfinska
kulturarvet och dess inverkan på det nordiska skogslandskapet.
3. Vägleda besökare till de skogsfmska gårdarna och övriga skogs finska besöksmål i
Torsby kommun och angränsande områden.
4. Ha god överblick över och vara initiativtagare till forsknings- och utvecklingsfrågor på
universitetsnivå med relevans for det skogsfinska kulturarvet.
5. Bedriva pedagogiskt arbete i samarbete med skolor i Torsby kommun och med skolor
i andra kommuner
l

2

Namnet kan förändras
Hur få in ett parksamarbete som ännu inte existerar?

W:\Dokument\Torsby kommun\Samarbetsavtal mellan stiftelsen Värmland s Museum och
Torsby kommun.doc
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6. Samarbeta med myndigheter, organisationer, föreningar och museer på ömse sidor
nationsgränsen med betydelse för bevarandet av det skogsfinska kulturarvet

§ 2 Drift
1. Museet svarar för den dagliga verksamheten vid Finnkulturcentrum.
2. Kommunen svarar för drift och underhåll av fastigheten3 •

§ 3 Personal
1. Museet anställer verksamhetsansvarig i samråd med kommunen
2. Verksamhetsansvarig är arbetsledare för samtliga anställda vid Finnkulturcentrum i
Lekvattnet
3. Finnkulturcentrum skall ha tillgång till kompetent personal med lämplig
museiutbildning.

§ 4 Finansiering av verksamheten
1. Verksamhetsplan samt budget för nästa års verksamhet upprättas i samråd mellan
parterna i anslutning till budgetarbetet i kommunen och på museet.
2. Kommunen och Museet lämnar ett årligt verksamhetsbidrag som beräknas efter
principen att parterna bidrar ekonomiskt med lika stora årliga insatser.
3. För planering av verksamheten skall det upprättas treåriga budgetplaner vilket skall
utgöra grunden för den ekonomiska planeringen för respektive part.

§ 5 Styrgrupp
Parterna inrättar en styrgrupp. Styrgruppens sammansättning bestäms av parterna och
sammanträder efter behov. Verksamhetsansvarig är sammankallande.

§ 6 Lokaler4
Kommunen tillhandahåller för verksamheten vid Finnkulturcentrum lämpliga lokaler i
Lekvattnet, samt ansvarar för drift och underhåll av dessa. Lokalerna disponeras hyresfritt av
Värmlands Museum. Möjligheten att disponera lokalerna hyresfritt utgör en del av Torsby
kommun verksamhetsbidrag och skall inkluderas i kommunens andel avseende §4.

§ 7 Bibliotek och arkivS
1. Kommunen deponerar Richard Brobergs bibliotek och arkiv vid Finnkulturcentrum.
2. Biblioteket kompletteras genom inköp av för det skogsfinska kulturarvet relevant
litteratur. Om samarbetsavtalet mellan parterna upphör, fördelas det nyinköpta bok
och arkivbeståndet mellan parterna i förhållande till respektive parts del av
anslagsstorleken.
3. Brobergbiblioteket är ett referensbibliotek. Utlåning till andra institutioner kan ske i
begränsad omfattning.

Så är det avtalat nu. Men telefoni, !T-service påverkas av när museet driver igenom intranätet, får gemensam
mejiadress osv.
.
4 Skrivningarna kring lokaler följer det gamla avtalet
5 Skrivningarna kring biblioteket följer det gamla avtalet.

3

2
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4. Kommunen förbinder sig att hålla den deponerade samlingen tillfredsställande
försäkrad.

§ 8 Avtalstidens omfattning6
l. Avtalet gäller under tiden 2014-01-01 - 2024-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid
på tjugofyra (24) månader. Om avtalet inte sägs upp förlängs det därefter i perioder
om fyra (4) år med arton (18) månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska vara
skriftlig.
2. Om avtalet upphör ska parterna för personalens del förhandla utifrån
arbetsmarknadens gällande regler och avtal
3. Det material som parterna medfört återgår till respektive part.
4. För material som införskaffats under avtalstiden skall särskild överenskommelse
träffas mellan parterna i samband med uppsägningen.

§ 9 Tvise
Tvist hänförs till svensk domstol enligt svensk rätt.

§ 10 Överlåtelse av avtalet
Avtalet kan överlåtas till annan part efter den andra partens skriftliga medgivande.

§ 11 Tillkommande verksamheter
Tillkommande verksamheter skall regleras i bilagor till detta avtal.
Detta avtal är upprättat i två exemplar var av parterna tagit varsitt.
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Denna uppställning följer det gamla avtalet. Formuleras annorlunda om det blir ett tioårigt avtal.
Man ska alltid ha en tvistparagraf

Torsby kommun

sid 5

Kommunstyrelsens samhällsutskott
PROTOKOLL
2013-03-11

§ 37 Fastighetsförsäljning del av Västanvik
1:396
Dnr KST 2013/123

Sammanfattning av ärendet
Jerry Persson och Maria Andersson, Västanvik 25 Torsby, har ansökt om att få köpa del
av angränsande fastighet Torsby Västanvik 1:396 som ägs av Torsby kommun.
Jerry Persson och Maria Andersson äger fastigheten Torsby Västanvik 1:331 och avser
att bygga en förrådsbyggnad på angränsande mark.
Fastigheten Torsby Västanvik 1:396 tillhör kommunens skogsfastigheter och på
föreslagen markyta växer skog av ringa värde.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-03-05

Samhällsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Del av fastigheten Torsby Västanvik 1:396, omfattande ca 3 350 m 2, säljs till Jerry
Persson och Maria Andersson, till ett pris 10 kronor per m 2 •
2. Torsby kommun upprättar köpehandlingar.
3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning betalas av köparen.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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2013-03-11

§ 40 Försäljning Torsby Överbyn 4:1 fd skola
Dnr KST 2010/204

Sammanfattning av ärendet
Rubricerad fastighet har varit till salu i ett år. Under denna tid har det inkommit två
bud på fastigheten. Det ena budet var på 50 tkr och det andra budet var på 200 tkr och
budgivare till det senare budet är Roine Rådhström.
Tekniska avdelningen har träffat Roine och diskuterat verksamhet mm. Enligt Roine
ska han använda fastigheten till dels montage av egentillverkade badtunnor dels
uthyrning av lokaler till annat företag samt uthyrning av kontor.
I samband med eventuell fastighetsaffär har det skett en fastighetsreglering där ett

vattenverk som ursprungligen tillhört fastigheten förts över till annan fastighet.
Köpekontrakt
Det finns ett villkorat köpekonh'akt som är undertecknat av båda parter där Roine
Rådhström förbinder sig att köpa rubricerad fastighet för 200 000 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2013-03-08

Samhällsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens samhällsutskott föreslår till kommunstyrelsen att sälja fastigheten
Torsby Överbyn 4:1 till Roine Rådhström för 200 000 kr.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2013-03-12

§ 27 Svar på medborgarförslag om ett vargfritt
Torsby kommun
Dnr KST 2013/56

Sammanfattning av ärendet
Det har till kommunfullmäktige överlämnats ett medborgarförslag från Bo Lindberg.
Kommunfullmäktige har beslutat överlänma ärendet för handläggning till
kommunstyrelsen. Av kommunfullmäktiges beslut är ärendet sammanfattat enligt
nedan (medborgarförslaget i sin helhet ligger som bilaga).
"Projekt Varg" som startades 1976 och såg som enda möjlighet att, om vargen ska
återkomma till svensk natur, så måste den inplanteras på nytt. De områden man farm
som lämpliga var i de nordvästliga delarna av Värmland. Projekt varg påstods senare
vara nedlagt men några år efter dök vargar upp på just de platser som projektet pekat
ut som lämpliga områden.
Varför varg skulle återinföras i landet finns inga rationella själ, varken biologisk,
kulturellt eller ekonomisk I rniljöärenden är det krav på att en konsekvensutredning
genomförs men detta har nonchalerats.
Torsby kommun är för närvarande en av Sveriges vargtätaste kommuner vilket
resulterat i många rovdjursattacker på tamdjur och jakthundar under åren. Många
bönder har slutat med får och småviltsjakt med löshund har i praktiken upphört.
Kommuninnevånare vågar inte längre plocka svamp eller bär och att ta med sig
sällskapshunden på skogspromenader är inte längre tänkbart. Fortsätter denna
rovdjurspolitik blir det omöjligt för människorna utanför tätorterna att leva det liv som
man gjorde innan vargen återinfördes i svensk natur.
Lindberg menar att Torsby kommuns politiker måste sätta sig ID i problematiken och
därefter försöka påverka instanser som handhar rovdjursfrågorna inom Länsstyrelsen,
Naturvårdsverket och Regeringen. Sedan tidigare har Torsbys styrande avfärdat
skrivelser i likadana ärenden med hänvisning till att det inte är en kommunal fråga
utan den tillhör r~ksdagen. Denna ståndpunkt är inte relevant då varje konunun har
självstyrelse och kan och bör ha åsikter i frågor som rör kommunens befolkning.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2013-03-12

forts ksau 2013-03-12 § 27, Svar på medborgarförslag om ett vargfritt
Torsby kommun
"Kommunpolitiker är valda av och skall företräda kommun.illnevånarna".
Lindberg hänvisar till Miljöbalken och plan- och bygglagen i frågan.
Förslagsställaren vill att Torsby kommun ska påverka Regeringen, Länsstyrelsen och
Natui:vårdsverket för att bli en vargfri kOlIunun.
Hantering av medborgarförslaget och förslag till beslut ligger som bilaga till
paragrafen.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag om ett vargfritt Torsby kommun, 2013-01-21
Kommunfullmäktige 2013-01-21 § 17, Medborgarförslag om ett vargfritt Torsby
kommun
Tjänsteskrivelse av HR-chef Anders Björck, 2013-02-04

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Enligt kommunallagen kapitel 5 § 45 får en kommun inte handlägga ärenden som inte
faller inom kOlmnunens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning. Kommunstyrelsen beslutar därför att avvisa medborgarförslaget då det
ligger utanför den kommunala kompetensen.

Beslutet skickas till
KOlnmunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2013-02-04

Svar på medborgarförslag om ett vargfritt
Torsby kommun
Det har till Kommunfullmäktige i Torsby kommun överlämnats ett medborgarförslag
från Bo Lindberg. Kommunfullmäktige har beslutat överlämna ärendet för
handläggning till kommunstyrelsen. Av kommunfullmäktiges beslut är ärendet
sammanfattat enligt nedan (medborgarförslaget i sin helhet återfinns i slutet av detta
dokument).

Sammanfattning av ärendet
Bo Lindberg lämnar till dagens sammanträde ett medborgarförslag där han föreslår att
Torsby kommun verkar för att bli en vargfri kommun.
"Projekt Varg" som startades 1976 och såg som enda möjlighet att, om vargen ska
återkomma till svensk natur, så måste den inplanteras på nytt. De områden man fann
som lämpliga var i de nordvästliga delarna av Värmland. Projekt varg påstods senare
vara nedlagt men några år efter dök vargar upp på just de platser som projektet pekat
ut som lämpliga områden.
Varför varg skulle återinföras i landet finns inga rationella själ, varken biologisk,
kulturellt eller ekonomisk. I miljöärenden är det krav på att en konsekvensutredning
genomförs men detta har nonchalerats.
Torsby kommun är för närvarande en av Sveriges vargtätaste kommuner vilket
resulterat i många rovdjursattacker på tamdjur och jakthundar under åren. Många
bönder har slutat med får och småviltsjakt med löshund har i praktiken upphört.
Kommuninnevånare vågar inte längre plocka svamp eller bär och att ta med sig
sällskapshunden på skogspromenader är inte längre tänkbart. Fortsätter denna
rovdjurspolitik blir det omöjligt för människorna utanför tätorterna att leva det liv som
man gjorde innan vargen återinfördes i svensk natur. Lindberg menar att Torsby
kommuns politiker måste sätta sig in i problematiken och därefter försöka påverka
instanser som handhar rovdjursfrågorna inom länsstyrelsen, naturvårdsverket och
regeringen. Sedan tidigare har Torsbys styrande avfärdat skrivelser i likadana ärenden
med hänvisning till att det inte är en kommunal fråga utan den tillhör riksdagen.

Anders Björck
Bitr. kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-16086 direkt
070-600 94 97 mobil
0560-16000 växel
0560-160 25 fax

anders.bjorck@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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1 (S)

Denna ståndpunkt är inte relevant då varje kommun har självstyrelse och kan och bör
ha åsikter i frågor som rör kommunens befolkning.
"Kommunpolitiker är valda av och skall företräda kommuninnevånarna" Lindberg
hänvisar till Miljöbalken och plan- och bygglagen i frågan.
Förslagsställaren vill att Torsby kommun ska påverka regeringen, länsstyrelsen och
naturvårdsverket för att bli en vargfri kommun.

Hantering av medborgarförslaget.
Frågan om en vargfri kommun är politiskt ingen kommunal fråga utan som Lindberg
själv skriver en fråga för staten. Rovdjursfrågor regleras i lag fastställd av riksdagen
och administreras av länsstyrelserna och Naturvårdsverket.
Förvaltningsdomstolen i Falun har hösten 2010 upphävt ett beslut fattat i Nordanstigs
kommuns kommunfullmäktige där beslutet var en vargfri kommun.
Förvaltningsdomstolen upphävde beslutet eftersom vargfrågan är en statlig
angelägenhet som kommunen inte får besluta om. Regering och riksdag har den 21
oktober 2009 beslutat om en ny rovdjursförvaltning. Som ett led i detta fattade
regeringen den 10 december samma år ett beslut om att inrätta regionala
viltförvaltningsdelegationer.
Beslutet innebär att de regionala rovdjurs grupperna och viltvårdsnämnderna upphört
och ersatts av viltförvaltningsdelegationer (VFD). Dessa VFD ska på regional nivå
samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och
rovdjursfrågor som:
• Viltförvaltningen i länet
• Skötsel av älgstammen och i förekommande fall också för skötsel av hjort- och
vildsvinsstammarna
• Licensjakt och skyddsjakt inom länet
• bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och
lodjur i länet
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på den inriktning för förekomsten av varg och järv
i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsornrådena
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som
länsstyrelsen ska ta fram
VFD:s representation styrs av förordning om ändring (2009:1475) i förordning
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion enligt nedan:
Landshövdingen är ordförande i delegationen
Fem ledamöter som är politiska företrädare, dessa utses efter förslag av landstinget
En ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och
som utses av polismyndigheten i länet
En ledamot för jakt och viltvård
En ledamot för naturvård
En ledamot för friluftsliv

2

En ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
En ledamot för lokalt näringsliv och turism
En ledamot för skogsnäringen
En ledamot för yrkesfisket
En ledamot för fäbodbruket
De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag
av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.
Ledamöter och ersättare utses för fyra år och skall vara folkbokförda i länet. Den nya
förordningen trädde i kraft den 1 februari 2010.
Kommunen har tidigare (ks 2006-01-16 § 3, samt ks 2012-11-05 § 134) behandlat
ärenden om reglering av vargstammen.
Vad det gäller de politiska diskussioner som förekommer avseende bland annat
rovdjursfrågan, sker dessa inom respektive parti och inte inom kommunen som
organisation.
Bo Lindberg skriver i sitt yttrande över förslag till svar på medborgarförslaget att
ärendet skall lyftas i kommunfullmäktige. Ärendet kommer enligt
kommunfullmäktiges beslut att handläggas och beslutas av kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige kommer att delges kommunstyrelsens beslut.

Förslag till beslut
Enligt kommunallagen kapitel 5 § 45 får en kommun inte handlägga ärenden som inte
faller inom kommunens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
författning. Med bakgrund av detta förslås kommunstyrelsen besluta om att avisa
medborgarförslaget då det ligger utanför den kommunala kompetensen.

För Torsby kommun

Anders Björck
Bitr. kommunchef

Bilaga kopia av medborgarförslaget.
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Till Kommunfullmäktige i Torsby kOl11ITlb.:.:.:..::.:.:.:..:::::;::.::.::.:.::.::.:."J
Medborg1);rförslag om ett vargfi:itt Torsbv kommun.
Undertecknade föreslår att Torshy kommun verkar fOr att bli en vargiii kommun.
Bakgrund:
Projekt Varg startade 1976 och såg som enda möjlighet att om vargen ska återkomma
uH svensk natur så måste den inplanteras på nytt. De ()mrådCll man farm som lämpliga
var i de nordvästliga delarna av Värmland. Projekt varg påstods senare vara nedlagd
men några år efter dök var'gro: upp på just de platser som projeh-tet pekat lIt som
lämpliga områden.
Varför varg skulle återinföras i landet finns inga rationella själ, varken biologisk,
kulturellt eller ekonomisk
I miljöårcndell är det krav på att en konsekvel1sutredning genomförs men detta hm
nonchalerats. \
Konsekvenser:
Torsby kOlmnun är for närvarande en av Sveriges vargtätaste kommuner vilket
resulterat i många rovdjutsattacker på tamdjt!r och j akthunclar under åren. Många
bönder har slutat med får och småviltsjakt med löshund har i prak1:ikcn upphöt1.
Kommuninnevånare vågar fnte längre plocka svamp e.ller bär och att ta med sig
sällskapshunden på skogspromenader är Inte längre tänkbart
Fortsätter denna rovdjurspoltik blir det omöjligt får människorna utanför tätorterna att
leva det liv som mall gjorde innan vargen återinfordes i svensk natur.
Atgärder:
Torsby kommuns politiker måste sätta sig in i problematiken och därefter fOrs öka
påverka instanser som handhar rovdjursu'ågoma inom länsstyrelsen, naturvårdsverket,
och regeringen
Vi vet sedan tidigare alt Torsbys styrande har avfärdat skrivelser i likadana ärenden
med hänvisning till att det inte är en kOmmlll1al fråga utan den tillhör riksdagen.
Denna ståndpunkt är inte relevant då varje kommun har' sj1i1vslyrelse och kall och bör
ha åsikter i frågor som rör kommunens befolkning.

"Ko/1ununpoIitil{cr är valda av och skall forctl'iida kommuninnevånarna"
Vi vill hHnvisa till MiljöbaJkell (1998:808) ändrad: SFS 2012;442
1 kap. MiIjöbaJkens mål och tillämpllingsomnlde
l § Bestänmlclserna i denna balk syftar till att frän1ia en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer iiHförsäkras en hälsosarn och god
milj ö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är Iörcnad med ett ansvar för att
forvalta naturen väl.

\
"
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Miljöbalkcll skall tillämpas så att
I. människors hälsa och miljön skvddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av forol'eningm' eller roman påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.
3. den biologiska mångfalden bevaras.
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att e11 fTån ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning u'yggas,
Även plan ock bygglagen (2010:900) kan tillämpas i frågan.
l § I denna lag fillllS bestämmelser om planläggning av lllark och vatten och Olll
byggande. J kap. Syfte, innehåll och clefmitioner.
~.estämmel!j;~rna syftar lil1.gtl. med hällSYll till den enskilda mänlliskm.lS frihet. främia
~n samhälls~)tvecklirt,g,):IIcgjli!J.1lika-.Q.ch goda sociala levnadsf'drhållande.t1 och en god
oeh låiH!siktigt hällbal' livsmiljö föl' 1llänniskoma i dagens samhälle och for
kommande !!enerationer.
Slut.ledning;
Vi har skrivit detta medborgarforslag föl' att många mätmiskol' som vi mött inom
kommunen kälmer att de fätt sin livskvalitet klart försämrad av den rådande
fOvdjurspolitiken där mtiolliskan kommer i andra hand gentemot rovdj~lrCIl och
framför allt vargen.

Vi föreslår dlitfor att:
Torsby kummun ska påverka regeringen, länsstyrelsen och naturvårdsverket for
att bU en vargfri kommull.

Torsbyden2013 OJ 01
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Bo Lindberg
Hålvägen 18
0560-13150

68591 TORSBY
Bilagor; 224 namnunderskrifter
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§ 28 Svar på motion från Karl-Erik Keck (MP)
om miljömål för Torsby kommun
Dnr KST 2012/346

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck (MP) lämnade till kommunfullmäktige 2012-06-25 en motion som lyder;
Vi vill att det utarbetas lokala miljörnål för Torsby Kommun. Dessa tillsammans med
lämpliga styrdokument och en milj ö ansvarig person skall då leda kommunens
miljöarbete. Enligt vår mening återstår det mycket utvecklingsarbete innan vi är en
miljömedveten kommun. Det är nu vi kan planera och verka för en hållbar framtid.
Motionen i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Motion från Karl-Erik Keck (MP) om miljörnål för Torsby kommun, 2012-05-29
Kommunfullmäktige 2012-06-25 § 63, Motion från Karl-Erik Keck (MP) - Miljömål för
Torsby kommun
Tjänsteskrivelse från HR-chef Anders Björck, 2013-02-26

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till upplägg
avseende framtagandet av miljörnål. Förvaltningen kommer under våren 2013 att
lämna ett förslag till kommunstyrelsen om ett tänkt upplägg. Härmed anses motionen
bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utctragsbestyrkancte

Motion från Miljöpartiet de Gröna.

Sammanfattning
Vi vill att det utarbetas lokalamiljörnål för Torsby Kommun. Dessa tillsammans med lämpliga
styrdokument och en miljöansvarig person skall då leda kommunens miljöarbete.
Enligt vår mening återstår det mycket utvecklingsarbete innan vi är en miljömedveten kommun.
Det är nu vi kan planera och verka för en hållbar framtid.

Bakgrund.
En miljömedveten kommun är ett av våra huvudmål i Vision 2020.
Kommentar: Om man är miljömedveten måste det väl ändå innebära att man erkänner behovet av
ett miljöarbete och är villig att jobba för en bättre miljö. Och att miljömedvetenheten finns i hela
kommunen - i den politiska organisationen, i förvaltningar, hos företagen, bland allmänheten osv.

De 16 nationella miljörnålen behöver konkretiseras och anpassas lokalt till Torsby Kommuns
miljömål, gärna i en moderniserad Miljöplan. (Finns en gammal sedan tidigt 90-tal).
Kommentar: Så här säger SKL: "Miljömålen är en politisk utmaningfrån riksdagen till den lokala
nivån" Dvs riksdagenförväntar sig att ett omfattande miljömålsarbete skall utföras också i
kommunerna.
Någon kan kanske hävda att Torsby kommun har miljömål eftersom några slags formuleringar finns
med i översiktsplanen och i naturvårdsplanen. Men - det finns inget samlat strukturerat och
organiserat arbete med målen. Det finns inga framtagna utgångsvärden på utsläpp mm, detfinns
nästan inga uppföljningsbara målformuleringar, knappast några kontakter med andra aktörer i
kommunen osv.
Och dessutom är inga särskilda personalresurser avsatta för detta arbete. I de enkäter som SKL
gjort svarar kommuntjänstemännen i landet att denna resursbrist, förutom bristande politisk vilja,
är stora hinder för miljömålsarbetet.
Ett annat argument som hörs inom kommunorganisationen är att man väl kan bedriva ett
miljöarbete utan att ha lokal miljömål. Ofta lyfts omlastnigscentralenfram dom ett exempel men
samtidigt har kommunen en energislukande skidtunnel (motsvarar hushållsel i 400 hushåll) och en
flygplats. Om sådant måste finnas i kommunen så skulle man ju kunna kompensera för detta genom
andra energibesparande åtgärder mm. Så som Karlstad kommuns resepolicy anger om kommunens
personal måste flyga. I Torsby är väl snarare resepolicyn att man skall flyga.
Om kommunen skulle kunna redovisa att vi bedriver ett lokalt miljömålsarbete utanformulerade
mål som uppfYller riksdagens krav så håller väl det synsättet. Men ingen kan väl, ännu i alla fall,
påstå att Torsby kommun är en miljömedveten kommun.

Detta bör också kombineras med en Energi- och klimatplan som varje kommun måste ha.
Kommentar: Vad viförstår är Torsby den enda kommunen som inte har slutfört arbetet som
genomförts i samarbete med Region Värmlands Energikontor. En energiplan skall finnas enligt
lagen om kommunal energiplanering.

Styrdokument bör sedan utarbetas så att olika förvaltningar kan sträva mot samma mål.

Detta kan t.ex. beröra miljöriktig upphandling. miljöriktiga leasingbilar, bilpool, skötsel av våra
skogar, uppvännning av våra fastigheter, vatten- och luftkvalite, utemiljöer, naturinventeringar,
trafikflöden, radonkartering, vindkraft, sophantering, biogas m.m.
Ja alla våra verksamheter måste innebära ett varligt och uthålligt resursanvändande, eftersom detta
är centrala framtidsfrågor.
Det är också lämpligt att att ha en person som är ansvarig fOr samordning av kommunens arbete
med miljö- energi- och naturfrågor. denna person bör tillika vara kommunens kontaktperson i dessa
frågor. De flesta kommuner har en miljöstrateg på denna position.
En sådan tjänst är självfinansierad eftersom miljöarbete innebär inbesparade resurs- och
energikostnader samt möjlighet till samarbeten med andra kommuner och möjligheter till att aktivt
ansöka om statliga bidrag till detta.

Kommentarer: Riksdagbeslutet mm förutsätter att hela kommunen, företagare, föreningar,
medborgare mm skall engageras och att det är kommunen som ansvaraför att detta sker. Så att
miljömålsarbetet inte bara blir en intern kommunal angelägenhet. Vi hör ofta det sättet att resonera
kring miljömålsarbetet.
Ja med en kommun av Torsbys storlek så är det väl konstigt att det inte, förutom någon strateg då,
finns t ex en kommunekolog som kanjobba med naturvårdfrågorna.
Ev. kan ett samarbete md t. ex. Sunne om en tjänst som miljöstrateg vara ett första steg i rätt
riktning.

Torsby 29-05-2012 får Miljöpartiet-de Gröna

Karl-Erik Keck

Torsby kommun
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PROTOKOLL
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§ 29 Komplettering av delegation avseende
lokal- och anläggningsbidrag
Dnr KST 2013/205

Sammanfattning av ärendet
Fritidschefen har delegation att besluta om lokal- och anläggningsbidrag. Det finns en
förteckning där det framgår hur mycket bidrag olika sorts lokaler kan få.
Bidragsansökan från verksamhet som är jämförbar med redovisade lokaler och
anläggningar har inkommit och det upptäcktes då brister i förteckningen. Definitionen
av olika verksamheter behöver förtydligas.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Fritidschefen ges i delegation att bevilja bidrag upp till 10000:- för verksamheter som är
jämförbara och som kan jämställas med redovisade lokaler och anläggningar.

Beslutet skickas till
Kicki Velander
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
JcMusterarem; Signatur!)
. /' / "
,
i

:\
f

./
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Från: Torsby Kommun
Skickat: den 13 mars 2013 11:32
Till: Emelie Ollen
Ämne: VB: Ombud till West Swedens §rsstämma

Från: Sandra Torpheimer [Sandra.Torpheimer@westsweden.se]
Skickat: den 12 mars 2013 16:36
Till: Torsby Kommun
Ämne: Ombud till West Swedens §rsstämma

Den ordinarie kallelsen till årsstämman i West Sweden IF har inte gått ut än, men vi vill påminna om
att Torsby kommun inte har några valda ombud som är styrkta. Om ni vill delta på stämman den 31
maj måste ni välja två stycken ordinarie ombud samt två ersättare och styrka detta med protokoll
som ni skickar in till oss. Vi ämnar gå ut med den ordinarie kallelsen i mitten av april.
Tveka inte att höra av er till Charlotta Jönsson, charlotta.jonsson@westsweden.se om ni har några
frågor kring årsstämman.

Med vänliga hälsningar
Sandra Torpheimer
Praktikant
~ Mail%201(

WestSweden
Kronhusgatan 7
SE-411 05 Göteborg
sa ndra.torpheimer@westsweden.se
www.westsweden.se

https://varmland.ondemand.formpipe.comJAsp/Download.asp?inline= 1&FILEREF= 1... 2013-03-13
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§ 30 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen tmder tiden 2013
02-06-2013-03-06.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna m eddelanden 2013-03-06

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisade m eddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
KommlIDstyrelsen

Datum

Diarienummer

2013-03-06

KST 2013/13.01

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 mars 2013
Kommunstyrelsen 8 apri12013

Meddelanden
1. Trafikverket: Statlig medfinansiering av cykel, trafiksäkerhets- och
miljöåtgärder på kommunala gator i Värmland år 2013
2. Första spadtaget för ett nytt LSS-boende
3. Karlstads kommun: Kommunstyrelsen 2013-02-19 § 19, Hockeyns grogrund
och idrottsturism - ansökan om bidrag till expamsionsfas 2013
4. Länsstyrelsen: Fonderade bygdemedel till Norra Ny Fiskevårdsförening
5. Länsstyrelsen: Fonderade bygdemedel till Vitsands IF
6. Inbjudan från Skatteverket: Informationsträffar våren 2013
7. Småkoms nyhetsbrev februari 2013
8. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden: Förslag till handlingsplan för POSOM
verksamheten
9. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden: Budget/plan för 2014-2016 - miljö- och
byggkontoret
10. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden: Budget/plan för 2014-2016
räddningstjänsten
11. Revisorerna protokoll 2013-02-26
12. SKL: Demokratidagen 24 april 2013
13. Svar beträffande begäran om ersättning vid vattenskada 2012-08-20 i
fastigheten Torsby Vasserud 1:143
14. Länsstyrelsens inventering av förorenade områden Båtstad 1:121 skifte 3
15. Yttrande avseende fastighetsägare Osingas överklagan till Statens VA-nämnd,
ärende Va 59/13

Kommunkansliet
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se
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16. Till Peab Sverige AB: Beställning LSS-boende
17. Skolinspektionen: Beslut efter tillsyn i Frykenskolan
18. Omsorgsnänmden 2013-02-19 § 27 Bokslut/verksamhetsberättelse 2012
19. Länsstyrelsen: Tillstånd för körning över Natura 2000-området Likan med
tillflöde i Torsby kommun
20. Lokala tjänsteföreskrifter för segelflyg/skärmflygverksamhet vid Torsby
flygplats
21. Inbjudan SKL Kommentus B årsstämma 24 april 2013
22. Leader växtlust medlemsbrev 2013-02-21
23. Inbjudan Offentlig chef 29-30 maj 2013
24. Skolinspektionen: Beslut efter tillsyn vuxenutbildningen
25. Skolinspektionen: Beslut efter tillsyn gymnasieskola och gymnasiesärskola
26. Skolinspektionen: Brev till vårdnadshavare Östmarks skola
27. Skolinspektionen: Brev till vårdnadshavare Aspeds skola
28. Skolinspektionen: Brev till vårdnadshavare Oleby skola
29. Skolinspektionen: Brev till vårdnadshavare Holmesskolan
30. Skolinspektionen: Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för
förskolebarn
31. Skolinspektionen: Beslut för grundskola och fritidshem
32. Skolinspektionen: Beslut för fritidshem
33. E-post från Catherine Grollemund: Lyckat projekt om skapandet av
kolonilotter i Torsby kommun
34. Arbetsförmedlingen: Överenskommelse om platser för aktiviteten
jobbsökaraktiviteter med coachning inom jobbgaranti för ungdomar
35. Tuab: Utvärdering av verksamhet, mål och aktiviteter för 2012
36. Bostadsmarknadsenkäten 2013
37. Region Värmland: Tilläggsbeslut om att bevilja medel till Torsby kommun för
projekt Destinationsutveckling och entreprenörskap i norra
Klarälvdalen/Fryksdalen
38. Region Värmland: Godkännande av förlängning av projekttid och
budgetrevidering för projekt Destinationsutveckling och entreprenörskap i
norra Klarälvdalen/Fryksdalen
39. Nytt nummet WernlandsSrnittan
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40. Årlig olycks- och säkerhetsrapportering avseende 2012 års verksamhet vid
omlastningsterminalen
41. Leader växtlust protokollsutdrag 2013-01-25
42. Skolverket: Information om statsbidrag för maxtaxa
43. Våler kommune: Raring av forslag til ny forskrift om motorferdsel i Vassdrag
44. Brottsförebyggande centrum i Värmland: Anmäl ombud
45. Socialstyrelsen: Information om testinsamling av uppgifter om kommunens
arbetsfrämjande insatser och om avslutsorsaker för ekonomiskt bistånd under
mars och april 2013
46. Småkoms nyhetsbrev januari 2013
47. Sveriges kommuner och landsting: Information om statliga stimulansmedel i
överenskommelse som har inriktning på socialtjänst och närliggande hälso
och sjukvård
48. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden: Detaljplan för Edet 1:26
49. Skolverket: Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning
50. Tuab nyhetsbrev februari 2013
51. Länsstyrelsen: Tillstånd för gallring och avverkning på fastigheterna Dalby
Backa 1:65 och 1:142 i Natura 2000-området Kölarna i Torsby kommun
52. Tjänsteskrivelse angående rening av spillvatten från Sysslebäcksbadet
53. Omsorgsnämnden 2013-01-22 § 8 Vision och mål 2020
54. Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning Torsby 1:265
55. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden: Uppföljning av verksamhetsplan för
2012
samt verksamhetsplan för
2013
inom miljöbalkens
och
livsmedelslagstiftningens område
56. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden: Rapport - granskning av den interna
kontrollen för år 2012 - rniljö- och byggkontoret
57. Länsstyrelsen: Tillägg till tillfälliga lokala trafikföreskrifter m m i samband
med tävling på väg Rally Sweden
58. Information om skoterleder i samverkan
59. Tillväxtverket: Beslut om utbetalning
60. Sveriges IT-kommun 2013: Inbjudan till utmärkelsen Sveriges IT-kommun 2013
61. Anbudsförteckning ombyggnad till trygghetsboende
62. Avtal mellan Torsby kommun och Svenska Rallyt AB
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63. Skrivelse om mat inom äldreomsorgen
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Datum

Diarienummer

2013-04-03

KST 2013/4

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.
Datum

Delegat

Ärende

2013-01-22

Anders Björck

Pensionsärende

2013-02-05

Anders Björck

Pensionsärende

2013-02-21

Annette Lauritzen
Karlsson

Kommunens logotype till Hot Spot

2013-02-21

Annette Lauritzen
Karlsson

Kommunens logotyp e till
serviceprojekt

2013-02-27

Lennart Pewe

Enskilda vägar Klarabro
Tutstadholmens VSF

2013-02-27

Lennart Pewe

Se förteckning

2013-03-Dl

Per Kjellqvist

Ramavtal grävmaskintjänster

2013-03-04

Håkan Laack

Fonderade bygdemedel Vitsands
Tvättstugeförening

2013-03-04

Lennart Pewe

Se förteckning

2019-03-04

Lennart Pewe

Bidrag till vägupprustning Hasslabron
Stranna

2013-03-04

Lennart Pewe

Bidrag till vägupprustning Täppstuga
Kalvhöjdens SMF

2013-03-06

Angela Birnstein

Omsättning av lån

2013-03-06

Anders Björck

Pensionsärende

Kommunkansliet
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se
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2013-03-15

Ingemar Nordström

Bidrag till Utmarksmuseet

2013-03-18

Lennart Pewe

Kärrbackstrands SMF

2013-03-21

Ingemar N ordström

Se förteckning

2013-03-25

Ann Johansson

Anställningar

2013-02-28

Ingemar N ordström

Redovisning av arrangemang 2012
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