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§ 1 Kulturskolan underhåller
Dnr KST 2015/9

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kulturskolan och dess ledare
Mikael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, ska varje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.

På dagens sammanträde spelade Lina Bromander "Klinga mina klockor" (av Benny
Andersson) på fiol.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Lina för den vackra musiken.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Avtackning av politiker
Dnr KST 2015/83

Sammanfattning av ärendet

Enligt "Regler för Torsby kommuns minnesgåvor till förtroendevalda" erhåller de en
minnesgåva efter minst 12 års ~änstgöring. Kommunfullmäktige avtackar även de som
slutat i fullmäktige med en blomma.

Följande personer har slutat som ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige och
ordförande avtackade de närvarande med en blomma: (De med fet markering
närvarade vid sammanträdet.)

Gunilla Boqvist (V), Anna-Lena Carlsson (M), Roger Ericsson (M), Anna.Karin
Gustafsson (S), Torbjörn Jansson (C), Karl-Erik Keck (Mp), Gösta Kihlgren (S), Hans
Lass (S), Hans Lindberg (V), Per-Arne Ludvigsson (M), Rune Mattsson (S), Carina
Nordqvist (S), Lina Stenbäck (M), Ann-Marie Uppvall (S) samt Anders Wiss (M).
Följande har slutat som ersättare i kommunfullmäktige:

Lars Andersson (S), Rut Augustsson (S), Gun-Britt Karlsson (V), Kjell Karlsson (C),
Karin Lindqvist (Mp), Mircovic "Mille" Milutan (M), Jerry Persson (S), Jimmy Verme
(M) samt CurthÅsberg (S).

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Gratifikationsgrundande tjänstgöringstid

Gratifikationer tilldelades:

16 år 2 månader

Anna-Lena Carlsson (M)

14 år l månad

Gösta Kihlgren (S)
Hans Lass (S)

16 år

Carina N ordqvist (S)

12 år

Berit Johansson (M)

38 år
23 år 2 månader

Per-Arne Ludvifsson (M)

Berit Johansson tackade för den tid som gått.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackade alla förtroendevalda för deras insatser under åren.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 7

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-01-27

§ 3 Ordet är fritt
Dnr KST 2015/53

Sammanfattning av ärendet
Eva-Lena Gustavsson (S) har ett inlägg under rubriken "Ordet är fritt".
Dikt av den antinazistiske prästen Martin Niemöller:
"Först förföljde de kommunisterna,
men jag protesterade inte
för jag var inte kommunist.

Sedan förföljde de fackföreningsfolket,
men jag protesterade inte
för jag var inte fackföreningsman.
Sedan förföljde de judarna och zigenarna,
men jag protesterade inte
för jag var inte jude eller zigenare.
Sedan förföljde de de homosexuella,
men jag protesterade inte
för jag var inte homosexuell.
När de sedan förföljde oss,
fanns ingen kvar som kunde protestera."
En liten påminnelse om det som hände.
Jag önskar att omvärlden kunde erkänna folkmordet Seyfo efter 100 år, vår riksdag
gjorde det för några år sedan. Runt om i världen uppmärksammades i söndags
folkmordet Seyfo som skedde för 100 år sedan i Osmanska Turkiet som drabbade
armenier, assyrier/syrianer/kaldeer och anatoliska och pontiska greker.

Låt oss tillsammans uppmärksamma att folkmord inte upprepas i dagens

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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mellanöstern, Europa och i övriga världen.
Är detta en kommunal fråga kanske du undrar!?
Både ja och nej! Niemällers dikt är fortfarande aktuell. Erfarenheterna säger att vi
alltid, alltid måste arbeta med värderingsgrunden i FN:s konvention om de Mänskliga
rättigheterna. I vårt land, i Värmland och inte minst i vår egen kommun måste vi
fortsätta att utveckla detta arbete.

De MR hotas tydligt i vårt land med trakasserier, hot, våld och andra uttryck Därför
inrättade vi vår Medborgar-och demokratiberedning som har jobbat brett och skulle
behöva fortsätta sitt arbete, till det får vi återkomma.

Jag är anmäld som kontaktperson i nätverket mot våldsbejakande extremism som leds
av Mona Sahlin, som utsedd av regeringen.
Kommunen är anmäld till SKL:s arbete kring medborgardialog, vi behöver lära oss
mer kring detta och utveckla vårt eget arbete kring MR frågor för att motverka
homofobi, islamofobi, antisemitism, afrofobi och antiziganism.

Tack för ordet!

Justerarens signatu r

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Sammanfattning av ärendet
Ärenden som läggs till dagens föredragningslista:

9. Interpellation inlämnad av Lillemor Ronge (M)- Beträffande omhändertagande om
latrin från Fritidsbåtar i Fryken
10. Interpellation inlämnad av Inger Lan§n (Fp)- Interpellation om integration
11. Fråga om delegation för kommunfullmäktige presidie.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändringarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Verksamhetsförändring inom
socialomsorgen
Dnr KST 2014/973

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har sedan hösten 1997 bedrivit verksamheten Gnistan. Den startades
som ett samarbetsprojekt mellan Torsby kommun och Östmarks motor och fritid.
Gnistan drevs i projektform de första sex åren, och är sedan 2003 en permanent
verksamhet under socialnämnden.

Verksamhetens grundide var att använda bilar och motorer som ett pedagogiskt
verktyg till att erbjuda möjlighet till praktiskt arbete för ungdomar. Projektet startades
för att fånga upp skoltrötta och vilsna ungdomar som ännu inte hittat rätt i tillvaron.
Under åren har verksamheten förändrats även till arbetspraktik för bland annat
handikappomsorgens omsorgstagare, Arbetsförmedlingen, Frivården med flera.

Sammanlagt har det varit cirka 5-6 deltagare på Gnistan under året plus någon från
Frivården och Arbetsförmedlingen.

Utifrån den nya skollagen som trädde i kraft i juni 2010 har kraven på att bedriva
praktik förändrats, vilket gjort att skolan inta har kunnat använda sig av Gnistan i den
utsträckning som gjorts tidigare.

Sedan 2009 har Gnistan tagit hand om en del av kommunens leasingbilar för tvätt,
rekonditionering och rekonditionering i samband med återlämning. Detta uppdrag
förväntas upphöra helt vid årsskiftet då all bilhantering i kommunen ska centraliseras.

Socialnämnden beslutade 2014-11-18 att uppdra till socialförvaltningen att säga upp
hyresavtalet för Gnistan.

Biträdande socialchef Felida Weinberg föredrar ärendet på sammanträdet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunchef Thomas S*rndorff föreslår att arbetsmarknadsenheten startar ett
pilotprojekt under 2015 i Gnistans lokaler, och att socialförvaltningen står för
hyreskostnaden. Syftet med projektet är att få igång sysselsättning för personer med
försörjningsstöd.

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2014-11-18, § 132.
Biträdande socialchef Felicia Weinbergs ~änsteskrivelse 2014-11-11.

Kommunfullmäktiges beslut
l. Två handledar~änster, budgeterade på Gnistan, flyttas över till arbetsmarknadsenhetens budget, vilket innebär förändrat huvudmannaskap från och med år 2015.
2. Den ~änst som finns budgeterad inom handikappomsorgen, men som arbetar inom
arbetsmarknadsenheten, flyttas över organisatoriskt och budgetmässigt till
arbetsmarknadsenheten.

3. 610 000 kronor överförs från socialnämndens budgetram till kommunstyrelsens
budgetram för de tre ~änsterna inom socialförvaltningen som flyttas över till
arbetsmarknadsenheten.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatu r

Utdragsbestyrkande
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§ 6 Maxtaxa inom barnomsorgen 2015
Dnr KST 2014/970

Sammanfattning av ärendet
Enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan barn få rätt till
skolbarnomsorg även efter tolv års ålder, så kallad korttidstillsyn.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25, §55, att förtydliga kommunens beslut om
maxtaxa inom barnomsorgen så att den även innefattar den förlängda skolbarnomsorgen. Detta beslut avsåg verksamhetsåret 2012.

Förnyat beslut om maxtaxan inför verksamhetsåret 2015 behöver nu fattas för att
socialnämnden ska kunna fortsätta debitera enligt maxtaxan för den förlängda
skolbarnomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om maxtaxa 2014-06-23, § 91.

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2014-11-18, § 134.

Kommunfullmäktiges beslut
Reglerna för maxtaxa inom barnomsorgen 2015 innefattar även den förlängda
skolbarnomsorgen för de barn som beviljats den insatsen enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade, 9 § punkt 7.

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Ekonorniavdehlingen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Förnyelse av lånelöfte 2015
Dnr KST 2014/929

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-17 om ny upplåning och omsättning av lån för
kommunen under 2014. Sammanlagt har kommunen haft rätt att teckna nya lån om 80
150 000 kronor samt att sätta om lån som under året förfaller till betalning. Dessutom
har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en generell borgen om 158
000 000 kronor.
Sedan detta beslut har kommunstyrelsen beviljat ytterligare lån om 12 000 000 kronor
för att finansiera en investering av en vattenledning i Branäs.
Några nya lån har inte tagits under 2014.
Tillsvidare är förutsättningar för Torsby Bostäder AB oförändrade, varför en ändring
av den kommunala borgen inte har begärts. Därför kommer Torsby kommun även
under 2015, eller tills nytt beslut fattas, ingå kommunal borgen för Torsby Bostäder
AB:s låneförpliktelser till ett totalt högsta lånebelopp om 158 000 000 kr jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp samt en marginal för kommande
investering/underhållsåtgärder.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09, § 189.

Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under år

2015 med 92 150 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 158 000 000
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till
Ekonorniavdehringen
Torsby Bostäder AB

Utdragsbestyrkande
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§ 8 Avsägelse
Dnr KST 2014/960

Sammanfattning av ärendet
Stig Renhult (M) har lämnat in en skrivelse daterad 2014-12-16 som lyder:
"Härmed avsäger jag mej alla kommunala uppdrag med omedelbar verkan."

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Stig Renhult (M) daterad 2014-12-16 Dnr KST 2014/960

Kommunfullmäktiges beslut
l. Stig Renhult entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Torsby kommun begär en ny sammanräkning från Länsstyrelsen.

Beslutet skickas till
Stig Renhult
Lilian Olovsson
Länsstyrelsen i Värmland.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 9 Val av revisor
Dnr KST 2014/941

Sammanfattning av ärendet
Valberedningen la, den 11 december 2014, ett förslag till revisorer fr.o .m. 2015-01-01.
Då hade Stig Renhult (M) andra förtroendeuppdrag i kommun som inte är förenliga
med revisorsrollen. Efter att Stig Renhult (M) nu avsagt sig alla övriga uppdrag så tar
fullmäktig upp valberedningens förslag igen.

Handlingar i ärendet
Protokoll från valberedningen 2014-12-11. Dnr KST 2014/941 .

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner valberedningens förslag till revisorer.

Beslutet skickas till
Stig Renhult
Lars-Erik Mattsson
Lilian Olovsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-01-27

§ 10 Svar på medborgarförslag om byte av
värmesystem vid Finnskogscentrum
Dnr KST 2014/257

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Westh har lämnat ett medborgarförslag som lyder:

"Med anledning av ombyggnaden av Lekvattnets Skola till Torsby Finnkulturcenh·um
tycker jag och flera med mig att nuvarande uppvärmningssystem SKALL bytas ut till
ett modernt system t.ex. värmepump. Jag hörde att förslaget är att byta ut nuvarande
oljepanna till en ny. Tycker inte att detta ligger i tiden år 2014 när Kommunen har som
mål att få bort oljeberoendet. Lägg in detta under EPC projektet som Kommunen håller
på att genomföra. Det finns en stor yta norr om skolan som går att plöja ner en
jordvärmeslang på flera hundra meter om så krävs fin mark är det också. Hoppas att
mitt förslag blir genomfört."
Svar från teknisk chef Jan Esping:

Befintlig oljepanna är i gott skick och det har inte planerats något utbyte i samband
med ombyggnationen. Ett utbyte till en fastbränsleanläggning, typ pellets/flis, har vi
planerat att utföra senast år 2020.

Nödvändig markyta för förläggning av y~ordväJ:meslang till en ny värmepumpsanläggning kräver större markyta än vad som är tillgänglig inom fastigh eten.
Grusplanen norr om byggnaden är totalt sett för liten och den behövs parkeringsplats
samt att halva planen är reserverad för sportaktiviteter.
Ärendet är kommunicerat med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2014-03-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18, § 191.

Justerarens signatur

JL

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2015-01-07 § 11.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat och ärendet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Torbjörn Westh
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11 Uppföljande granskning av tidigare
lämnade revisionsrapporter
Dnr KST 2014/314

Sammanfattning av ärendet
Deloitte har på uppdrag av revisorerna i Torsby kommun genomfört en uppföljande
granskning av tidigare avlämnade revisionsrapporter, där syftet varit att få konstaterat
i vilken mån rekommendationerna i rapporterna fått tillämpning i kommunen.

Den uppföljande granskningen visar på att åtgärder vidtagits, men att det i vissa fall
tagit ganska lång tid. Bland annat nämns att nytt reglemente för intern kontroll och för
dokument- och ärendehantering uppdaterades långt efter det att rekommendationerna
lämnades. Granskningen visar också på att målen avseende arbetet med kvinnofrid
samt barn som bevittnat våld antogs först 2013, trots att rekommendationerna
lämnades 2010. Ä ven när det gäller granskningen avseende kommunens hantering av
personbilar samt förekomsten av körjournaler, konstateras att förbättringar skett, men
att det fortfarande finns punkter att arbeta med.

Torsby kommun har noterat synpunkterna från revisorerna och kan instämma i några
påpekanden:
Kommunen behöver förkorta tiden mellan kritik från revisorerna och genomförande
av de rekommendationer som revisorerna ger.
I de fall det är externa inh·essenter involverade i förändringar kan kommunen
intensifiera arbetet med att påverka berörda intressenter till genomförande av
föreslagen förändring.

Handlingar i ärendet
Svar på revisionsrapport Dnr. KST 2014/314.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09, § 192.

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Samordnande kommunrevisor Anitha Syvertsson

Utdragsbestyrkande
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§ 12 Svar på motion om beredning av motioner
Dnr KST 2014/461

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet, Karl-Erik Keck, har överlämnat en motion till kommunfullmäktige som
lyder:
"Är önskvärt att det, i samband med besvarandet av motioner, redovisas hur de har
handlagts, utretts och av vem med kontaktuppgifter."
Svar på motionen:
A v motionärens förslag framgår att det behöver finnas en tydligare struktur i
kommunens motionssvar, d.v.s. metod för handläggning och utredning ska redovisas
samt vem utredaren är och dennes kontaktuppgifter. Vad det gäller redovisning av
metod för handläggning och utredning bör varje handläggare i sitt förslag till yttrande
kort redogöra för tillvägagångssättet. Vem ansvarig utredare är och kontaktuppgifter
till denne bör på ett tydligt sätt framgå av protokoll från de instanser som behandlar
ärendet. Detta bör vara en rutin i protokollskrivandet

Handlingar i ärendet
Motion daterad den 2014-05-28.
Arbetsutskottet 2014-12-09, § 191.

Kommunfullmäktiges beslut
Handläggningen av motionssvar ska förtydligas i form av redovisning av
utredningsmetod samt vem som varit ansvarig handläggare och dennes
kontaktuppgifter.
Motionen anses bifallen och läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Karl-Erik Keck (Mp)
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13 Interpellation - omhändertagande av latrin
från fritidsbåtar i Fryken
Dnr KST 2015/78

Sammanfattning av ärendet
Lillemor Ronge (M) har länmat en interpellation som lyder:
"Interpellation till Miljö- och Byggnänmdens ordförande Anna Melin-Nyström
Beträffande omhändertagande om latrin från Fritidsbåtar i Fryken.

Från och med 1 april2015 är det lagkrav att fritidsbåtar inte får släppa ut latrin i
sjöarna. Detta innebär att det skall finnas avloppsanläggningar vid gästhamnar och
båthamnar som kan ta hand om fritidsbåtamas latrin. Länsstyrelsen är
tillsyningsmyndighet för dessa anläggningar.

Torsby Båtklubb har inköpt och kommer under våren att installera suganläggning för
att ta hand om fritidsbåtarnas latrin vid Fridhem. suganläggningen kommer att
installeras ute på "Freja-brygga", d v s längst ut på den östra bryggan. En slang och
elkabel kommer att dras ut till suganläggningen från land. Detta planeras bli klart
innan den 1 april2105.

Hur löser Torsby kommun sina åtaganden med anslutningspunkter för avloppsslangen på land?

Kommer Torsby Kommun att ha ett samarbete med Torsby Båtklubb då det gäller
tömning för "icke-medlemmar" i nänmda båtklubb?"

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2015-01-25

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen skickas till Anna-MelinNyström (C), MBR, som lämnar ett skriftligt
svar på nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Beslutet skickas till
Anna Melin Nyström (C)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige, Torsby Kommun
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Interpellation till Miljö- och Byggnämndens ordförande
Anna Melin-Nyström

Beträffande omhändertagande om latrin från Fritidsbåtar i Fryken.
Från och med 1 april 2015 är det lagkrav att fridisbåtar inte får släppa
ut latrin i sjöarna.
Detta innebär att det skall finnas avloppsanläggningar vid gästhamnar
och båthamnar som kan ta hand om fritidsbåtamas latrin.
Länsstyrelsen är tillsyningsmyndighet för dessa anläggningar
T ors by Båtklubb har inköpt och kommer under våren att installera
suganläggning för att ta hand om fritidsbåtarnas latrin vid Fridhern.
suganläggningen kommer att installeras ute på "Freja-brygga", d v s
längst ut på den östra bryggan. En slang och elkabel kommer att dras
ut till suganläggningen från land. Detta planeras bli klart innan den
1 april 2105.
Hur löser Torsby kornmun sina åtaganden med. anslutningspunkter
för avlopps-slagen på land?
Kommer Torsby Kommun att ha ett samarbete med Torsby Båtklubb
då det gäller tömning för "icke-medlemmar" i nämnda båtklubb?

Torsby 2015-01-25
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§ 14 Interpellation om integration
Dnr KST 2015/82

Sammanfattning av ärendet
Inger L aren (Fp) lämnar en interpellation som lyder:
"För närvarande kornmer många flyktingar hit och de är en stor potentiell tillgång för
vår kommun. Det är därför så viktigt att integrationen sker på ett så bra sätt som
möjligt.
Med anledning av detta vill jag ställa några frågor till Barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
l. Vilka möjligheter finns det att starta SPI-undervisning på Klarälvdalens
Folkhögskola i Stöllet? Som det är nu sker all SPI-undervisning på Sljemeskolan. Den
är av hög kvalitet men det skulle kunna vara bra med ytterligare en utbildningsplats.
Många av de flyktingar som idag finns på Värmlandsporten skulle kunna få närmare
till sin utbildning och elever och kornmuninnevånare i Stöllet skulle lära känna dem
bättre. Det är också en jämställdhetsfråga eftersom det finns kvinnor där som inte vill
lämna sina barn på förskola och fritidshem hela dagar som det blir när undervisningen
sker i Torsby. De avstår därför från utbildningen.

2. Vilka möjligheter finns det att starta fler utbildningar inom yrkesvux så att fler
invandare kan stanna i vår kommun, utbilda sig och framgent arbeta här?"

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2015-01-23 Dnr KST 2015/82.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen skickas till Peter Jonsson (S), Bun, som lämnar ett skriftligt svar på
nästa kornmunfullmäktigesammanträde.

Beslutet skickas till
Peter Jansson (S) ordförande i Bun.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

2015 -Of- 27
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Folkpartiet
Interpellation om integration
För närvarande kommer många flyktingar hit och de är en stor potentiell tillgång för vår
kommun. Det är därför så viktigt att integrationen sker på ett så bra sätt sommöjligt.
Med anledning av detta vill jag ställa några frågor till Barn- och utbildningsnämndens
ordförande:

l. Vilka möjligheter finns det att starta SFI-undervisning på Klarälvdalens
Folkhögskola i Stöllet? Som det är nu sker all SPI-undervisning på Stjerneskolan. Den är av
hög kvalitet men det skulle ·kunna vara bra med ytterligare en utbildningsplats. Många av de
flyktingar som idag finns på Värmlandsporten skulle kunna få närmare till sin utbildning och
elever och kommuninnevånare i Stöllet skulle lära känna dem bättre. Det är också en
jämställdhetsfråga eftersom det finns kvinnor där som inte villlämna sina barn på förskola
och fritidshem hela dagar som det blir när undervisningen sker i Torsby. De avstår därfor från
utbildningen.

2. Vilka möjligheter finns det att starta fler utbildningar inom yrkesvux så att fler
invandare kan stanna i vår kommun, utbilda sig och framgent arbeta här?
Björbysätern 2015-01-23
För Folkpartiet Liberalerna i Torsby
lngerLaren
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§ 15 Delegation att ta beslut om fördelning av

.

rev1sorer
Dnr KST 2015/97

Sammanfattning av ärendet
De externa revisorerna har efterfrågat vilka som ersätter de revisorer som avgått efter
valet 2014. Då bolagens årsredovisningar undertecknas av revisorer valda förra
mandatperioden behöver ett fyllnadsval ske samtidigt som ett beslut tas för vilka
revisorer som granskar de olil<a bolagen fr.o.m. 2015-01-01.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ger presidiet delegation att besluta om fördelning av
lekmannarevisorerna fördelning mellan bolagen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presiclie
Lekmannarevisorerna
Mikael Westin

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

