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ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Tisdag 16 april 2013 kl. 13:00-14:15
Stora sammanträdesrummet

Beslutande

Håkan Laack (S), ordförande
Rune Mattsson (S)
Anna-Lena Carlsson (M), vice ordförande
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Yvonne Broberg (S), ers för Ann-Katrin Järåsen (S)

Övriga deltagare

Anders Björck, bitr kommunchef samt HR-chef
Emelie Ollen, förvaltningssekreterare
Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Peter Lannge, IT-chef, § 2
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Anna-Lena Carlsson
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§ 33 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Ärende som utgår
Global kunskap: Ansökan förstudie
Torsby kommuns inköpsrutiner
Ärende som tillkommer
Kommunals varsel om stridsåtgärder
Verdandi avd 376 Skogsgården ansöker om bidrag till köp av mark

Arbetsutskottets beslut
Redovisade ändringar godkänns.

Justerarens signatur

~

Utdragsbestyrkande
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§ 34 Prislista IT 2013
Dnr KST 2012/332

Sammanfattning av ärendet
IT-avdelningen behöver se över sin prissättning. IT-chef Peter Lannge ger förslag på
supportkostnad för läsplattor samt telefoner anslutna till kommunens Internet och
mail.
Peter Lannge tar upp en diskussion om nytt sätt att debitera.

Handlingar i ärendet
Prislista IT-avdelningen
Tjänsteskrivelse av IT-chef Peter Lannge, 2013-03-28

Arbetsutskottets beslut
1. Tillägg görs i nuvarande prislista gällande:
Läsplattor anslutna till kommunens Internet och mail: 2000 kr/år
Telefoner anslutna till kommunens Internet och mail: 1000 kr/år

Ny prislista gäller från 2013-0S-Dl .
2. IT-chef Peter Lannge får i uppdrag att se över ny prissättning samt nytt sätt att
debitera.

Beslutet skickas till
IT-chef Peter Lannge
Ekonomichef Angela Birnstein

Uldragsbeslyrkande
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§ 35 Tillägg finansiering ombyggnad av
Valbergsgården till trygghetsboende
Dnr KST 2011/93

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2013, § 32, att utöka tekniska avdelningens
driftbudget med 6,8 miljoner kr att fördelas på två år.
Projektet kommer att starta i april 2013 och beräknas pågå ett år. Eftersom projektet
beräknas pågå över årsskiftet föreslås att 6,8 miljoner kr avsätts på ett balanskonto att
användas allteftersom kostnaderna uppstår.
2,5 miljoner kr är redan avsatta och användandet är villkorat till att i första hand
utbetalas för eventuella nya böter inom socialnämnden och i andra hand att finansiera
Valbergsgårdens ombyggnad.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2013-04-15
Kommunfullmäktige 2013-03-18 § 32

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. De redan avsatta 2,5 mkr destineras om att finansiera Valbergsgårdens
utbyggnation. De återstående 42 355 kr återförs till omsorgsnämndens administration.
Resterande 4,3 mkr finansieras genom uppbokning av intäktsökningen enligt den
senaste prognosen för 2013; konto skatteintäkter: 2,1 mkr, konto generella statsbidrag
och utjämning: 1,8 mkr och konto LSS-utjämning budgeteras upp med 0,4 mkr.
De avsatta 6,8 mkr används till att förstärka tekniska avdelningens budget för 2013.
Upplupna kostnader i projektet bokas upp i samband med bokslutet 2013.
2. Investeringsramen för 2013 utökas med 0,5 mkr att finansieras från eget kapital.
3. För den investering om 4,8 mkr som kommer att hyresfinansieras erhåller
ekonomiavdelningen ett lånelöfte.

t

s signatur

Utdragsbestyrkande
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4. Resterande investeringar om 2,1 mkr finansieras inom tekniska avdelningens
investeringsram.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36 Finansiering bredbandssamordnare
Dnr KST 2012/332

Sammanfattning av ärendet
IT-avdelningen har anställt en samordnare för kommunens bredbandprojekt. Initialt
fanns planer att tjänsten skulle kunna finansieras via ett EV-projekt. Efter avslag ligger
ett förslag till budgetberedningen att tillsvidare finansiera tjänsten genom utökning av
budgetanslag. Dock måste tjänsten även finansieras för innevarande år.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2013-04-15

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Tjänsten bredbandssamordnare finansieras för 2013 med 0,5 mkr från konto 27699,
avsatt för bredbandsutbyggnad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2013-04-16

§ 37 Minnesmärke över stupade soldater
{flygolycka vid sjön Röjden 10 maj 1945}
Dnr KST 2013/178

Sammanfattning av ärendet
Bengt Fransson, Fd. Värmlands regemente Officerskåren, tillsanunans med företrädare
för The KOSB Association, hemställer om att den 1/6 2013 få möjlighet att träffa
representanter från Torsby kommun för att kommunen kan upprätta ett minnesmärke
i anslutning till olycksplatsen och/eller vid Fryksände kyrka.
I samband med detta möte avser man ge närmare information om händelsen och om
de planer som de bägge föreningarna hyser.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Fd. Värmlands regemente Officerskåren, 2013-03-11

Arbetsutskottets beslut
Kommunfullmäktiges ordförande Eva-Lena Gustavsson och bitr komunchef Anders
Björck får i uppdrag att träffa Bengt Fransson tillsammans med företrädare för The
KOSB Association för att diskutera möjigheterna till ett minnesmärke över stupade
soldater.

Beslutet skickas till
Fd. Värmlands regemente Officerskåren, Bengt Fransson
Ingemar N ordström
Eva-Lena Gustavsson
Anders Björck
Anders Björck

Justerar ns signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 38 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2013
03-06-2013-04-16.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2013-04-16

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Uldragsbeslyrkande
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§ 39 Verdandi avd 376 Skogsgården ansöker
om bidrag till köp av mark
Dnr KST 2013/248

Sammanfattning av ärendet
Verdandi avd. 376 är en ideell förening som jobbar med kamratstödjande och social
verksamhet samt opinionsbildning.
Verdandi har lämnat en skrivelse till Torsby kommun som lyder:
"Föreningen äger Skogsgården, Kindsjön där man bedriver sin verksamhet. Det är
öppet en dag i veckan för servering av mat samt varje dag under sommarmånaderna.
Skogsgården används också av lokalbefolkning och olika lokala föreningar för olika
aktiviteter som möten m.m. Vi driver också en liten campingplats där vi bl.a. har vår
dragspelsstärnma, det finns dansbana, grillhus där vi har kolbullestekning m.m. detta
är på mark som ägs av Bergvik Skog som vill sälja marken alternativt arrendera ut den
samma.
Styrelsen har beslutat att köpa marken då det är det bästa alternativet på lång sikt. Vi
är också i behov av att renovera och bygga om köket och se över och rusta upp våra
stugor, detta belastar vår ekonomi på ett negativt sätt. Därför ansöker vi om ett bidrag
till att köpa marken av Bergvik Skog för att obehindrat kunna fortsätta bedriva vår
verksamhet. Kostnaden för detta är c:a 65 000 kr inkl. avstyckningskostnad. Det är vår
förhoppning att denna ansökan behandlas positivt."

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Verdandi avd. 376

Arbetsutskottets beslut
1. Verdandi avd. 376 får 35 000 i bidrag, finansiering sker genom medfinansiering
projekt.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Johnny Asp, Styrelsen Verdandi avd 376, Skogsgården
Bergvik Skog
Ekonomiavdelningen
Lilian Hellström

signatur

~

Utdragsbestyrkande
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§ 40 Kommunals varsel om stridsåtgärder
Dnr KST 2013/276

Sammanfattning av ärendet
HR-chef Anders Björck informerar om Kommunals varsel om stridsåtgärder.
Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna
anställningsvillkor för kommuner och landsting har strandat. Palierna har inte kunnat
nå någon överenskommelse.
Svenska Kommunalarbetareförbundet varslar därför om stridsåtgärder.
Varslet omfattar förbundets medlemmar, oorganiserade arbetstagare samt medlemmar
i icke kollektivavtalsbundna arbetstagarorganisationer med nedan angivna undantag.
Varslet avser
• Blockad mot nyanställning inom Kommunals avtalsområde.
• Strejk för städare/lokalvårdare vid kommunhuset.
Av konflikten berörda arbetsuppgifter förklaras samtliga i blockad. Varsel om utökade
konfliktåtgärder kommer att läggas mot de arbetsgivare som försöker åsidosätta vad
som angivits ovan.
Stridsåtgärderna träder i kraft den 29 april 2013 klockan 00:00.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Kommunal, 2013-04-15

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Beslutet skickas till
HR-chef Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

