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Anders Björck, bitr. kommunchef/HR-chef, §§ 191-201
Angela Birnstein, ekonomichef
Åsa Hugosdotter, vik. kommunsekreterare
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§ 191 Verksamhetsredovisning - kost- och
städavdelning en
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder, bolag och egna
avdelningar, har kost- och städchef Ninni Boss bjudits in till dagens sammanh·äde för
att berätta om sin verksamhet.
Ninni Boss informerar om nuläget inom sin verksamhet, bl.a.:
Personal
städpersonalen har fått fler ytor att städa på Frykenskolan, och därför har
kökspersonal tagit över städningen i matsalen.
städöversyn har gjorts på Stjerneskolan, och städpersonal hm: flyttats till
Stjernebackens förskola.
Det kommer många nya barn till Holmesskolan. Kostenheten har fått sätta in extra
personal. Ytterligare en matsal har iordningställts, men förråd, kyl, frys och disk är
underdimensionerat och inte anpassat för så många barn.
Det är svårt att få till heltider inom kost- och städverksamheten.
Utbildning
Under vecka 44 ska 6 personer genomgå en 5-dagars städutbildning som sker i
srunverkan med Miroi.
Maten
Socialförvaltningen har avtal med Samhall om matdistribution i hemtjänsten i Torsby
tätort. Maten lagas av kostenheten och Samhall kör ut maten tre gånger/vecka. Denna
förändring kräver annan administration och logistik inom kostenheten, vilket i
inledningsskedet varit tidskrävande. Kostenheten har sruntidigt infört valmöjlighet för
hemtjänstkunder i tätorten att välja bland två rätter varav en rätt är något enklare.
Matsedeln ska läggas in i en app.
Ekonomi
Stjernebackens kök behöver utrustas mer än man räknat med, vilket innebär en ökad
kostnad.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts. ksau § 191, Verksamhetsredovisning - kost- och
städavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet tackaT för redovisningen.

Beslutet skickas till
Ninni Boss

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 192 Friskvården i Värmland- ansökan om
anslag för verksamhetsåret 2016
Dnr KST 2015/459

Sammanfattning av ärendet
Friskvården i Värmland är en ideelllänsövergripande organisation som arbetar för att
förbättra värmlänningarnas hälsa inom omxådena mat, motion och motivation.
I Torsby kommun leds arbetet av hälsokonsulent Anna Larsson med kontor vid
TorsbyBadet. Hon har ett nära samarbete med kommunens förvaltningar,
vårdcentralen, Försäkringskassan, företagshälsovården och föreningslivet
Friskvården i Värmland ansöker om ett anslag för verksamheten 2016 med 194 500
kronor. Anslaget motsvru:ar halva lönekostnaden för en 0,75 tjänst.
Anslaget ryms inom fritidsavdelningens budgetram för 2016.

Handlingar i ärendet
Ansökan 2015-05-06 från Friskvården i Värmland om anslag för verksamhetsåret 2016.
Fritidschef Kicki Velanders tjänsteskrivelse 2015-09-30.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Friskvården i Värmland beviljas anslag om 194 500 kronor för verksamhetsåret
2016.

2.

Finansiering sker inom fritidsavdelningens budget.

3.

Hälsokonsulent Anna Larsson inbjuds till arbetsutskottet för att redogöra för
sin verksamhet.

Beslutet skickas till
Kicki Velander
Friskvården i Värmland
Anna Larsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 193 Taxor och avgifter 2016 för
kulturavdelningen
Dnr KST 2015/731

Sammanfattning
Kulturavdelningen föreslår taxor och avgifter för 2016. Förslaget innehåller några
smärre justeringar jämfört med 2015.

Handlingar i ärendet
Förslag från kulturchef Annika Wredenberg.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Taxor och avgifter 2016 för kulturavdelningen godkänns.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 194 Svar på motion om crossbana för de
yngsta crossåkarna i Torsby kommun
Dnr KST 2014/510

Sammanfattning av ärendet
Hans Lindberg, Vänsterpartiet i Torsby, har lämnat in en motion om crossbana i
Torsby kommun där han föreslår att banan enbart ska vara till för de yngre
crossåkarna och förslagsvis kan den läggas i stenbrottet i Valbergsområdet.
Motionen ligger som bilaga till denna paragraf.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth, 0560-160
20, torbjorn.almroth@torsby.se
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner och myndigheter hanterar frågan.
Svar på motionen
"Vänsterpartiet föreslår i en motion att Torsby kommun ska anlägga en
motorcrossbana avsedd för de yngre motorcrossåkarna och man pekar ut kommunens
bergtäkt i Valberget som lämplig plats för banan. Området ligger inom detaljplan för
Torsby flygplats, dpl nr 126, med laga kraft 2003-03-27. Syftet med planen är att
möjliggöra utbyggnad och förbättring av Torsby flygplats genom förlängning av
rullbanan, utökad hinderfrihet och ny lokalisering av terminalområdet. Området
betecknas med bokstaven "F", flygtrafik, på plankartan. Anläggandet av en
motocrossbana är en bygglovpliktig åtgärd. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden äger
inte enligt plan- och bygglagen rätt att ge bygglov för en verksamhet som inte
uppfyller syftet med en detaljplan. Bygglov kommer alltså inte att kunna beviljas."
Kommunstyrelsen behandlade motionen och motionssvaret 2015-09-07 och beslutade
då om återremiss för utredning av om det är möjligt med annan placering av en
crossbana än stenbrottet i Valbergsområdet.
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck och stadsarkitekt/miljö- och byggchef
Torbjörn Almroth informerar arbetsutskottet om att kommunen behöver anlita och
bekosta extern kompetens om annan placering av crossbana ska utredas.
Arbetsutskottet anser att detta går utanför ramen för motionens syfte.

Justerarens signatur

J f_

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts. ksau § 194, Svar på motion om crossbana för de yngsta
crossåkarna i Torsby kommun
Handlingar i ärendet
Motionen. Bilaga l.
Kommunstyrelsen 2015-09-07 § 139.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom framtaget svar på motionen.
Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

V ättsterpartiet
Torsby

2014 -06- 18
Dnr................................... .

Motion angående crossbana för de yngsta crossåkarna i Torsby kommun från
Vänsterpartiet i Torsby.
Torsby kommun har lanserat sig som en motorsportskommun. Kommunen sa1rnar och har alltid
saknat en laglig motorcrossbana. En icke godkänd plats har utnyttjats av de som brukar denna spmt.
(en får ändamålet icke godkänd grustäkt på området Väls och som är privatägd )

Vänsterpartiet föreslår att:
Denna bana skall enbart vara till de yngre crossåkarna och förslagsvis KAN.den läggas i stenbrottet
i Valbergsområdet Att göra i ordning i stenbrottet skulle inte vara någon stor kostnad. satnt att de
som skall använda banan har den på ett·rimligt avstånd. Att ha banan i detta område skulle inte
medfåra några som helst störningar i närområdet.

Detta ser vi som en ren utveckling av Valbergsområdet.
Torsby 2014-06-16
Vänste~partiet j .

7(t~%1"'!w~.
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§ 195 Detaljplan för del av T ors by 1:265 m .fl.
(Kajs heds krysset)
Dnr KST 2015/743

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för del av Torsby 1:265 m.fl. (Kajshedskrysset) behöver upprättas.
Planens syfte är att ge förutsättningar för att använda mark väster om E 45/E 16 för
småindustri och handel. Planområdet ligger i den västra delen av Torsby tätort. Det
område som omfattas av planen utgörs av utfylld mark mellan anslutning av väg 947
mot Öshnark i norr och i gränsen mot industriområdet i söder, den så kallade
Wåhlstedts grusgrop. Planområdet omfattar 9,6 ha.
I den fördjupade översiktsplanen för Torsby/Oleby har området angetts som framtida
verksamhetsområde. Planens syfte följer därmed den fördjupade översiktsplanens
rekommendationer.
En tidigare påbörjad detaljplan för trafildösningar för Öshnarksvägen/E45/E16 delas
upp i två detaljplaner. Inga beslut om trafildösningar har ännu fattats, men behov av
att planlägga en del av området påskyndar planläggning av en del av det ursprungliga
planområdet Planberedskap åstadkoms för att möjliggöra användning av utfylld mark
väster om E45/El6 för småindustri och/eller handel.

Handlingar i ärendet
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroths ljänsteskrivelse 2015-10-12.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för
del av Torsby 1:265 m.fl. (Kajshedskrysset).

2. Då planen bedöms komma att följa rekommendationerna i översiktsplanen ÖP
2010 och den fördjupade översiktsplanen för Torsby/Oleby 2003-07-23, avser
kommunen att inleda planläggning, enligt 5 kap. 5 § l st plan- och bygglagen.
3. Arbetsutskottet bedömer att planarbetet kan leda till beslut om antagande i
februari 2016, enligt 5 kap. 5 § 2 st plan- och bygglagen.

Justerarens signatur

J f___

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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2015-10-13

forts. ksau § 195, Detaljplan för del av Torsby 1:265 m.fl.
(Kajshedskrysset)
4.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får i uppdrag att handlägga ärendet.
Plankostnaderna ska belasta kommunstyrelsens exploateringskonto.

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Jan Esping, teknisk chef
Thomas S*rndorff, kommunchef

Justerarens signatur

J/

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 196 Yttrande inför Fortums arbete med en
kommande miljöstrategi
Dnr KST 2015/730

Sammanfattning av ärendet
Fortum AB tar fram en miljöstrategi och Torsby kommun har möjlighet att lämna
synpunkter. strategin ska till stora delar baseras på objektiva data såsom förekomst av
rödlistade arter, lekområden för vandrande fisk etc. För att få in lokal kunskap och ett
helhetsgrepp om området vill Fortum också få in synpunkter och förslag till
prioriteringar från kommuner och länsstyrelser där bolaget har verksamhet.
Fortum önskar information t. ex. om eventuella prioriteringar vad gäller vattenmiljön,
om det finns speciellt höga naturvärden, sociala faktorer som intensivt friluftsliv eller
fiske.
Fortum har lämnat förfrågan till länsstyrelsen, övriga kommuner i länet samt
Klarälvens och Norsälvens vattenråd. Vad gäller övriga intressenter har det förutsatts
att Torsby kommun ska ta in synpunkter från dessa.
1:e miljö- och hälsoskyddsinspektör Per-Arne Persson och miljö- och
hälsoskyddsinspektör Erica Björndotter redogör för framtaget yttrande. Yttrandet
innehåller generella synpunkter från Torsby kommun. Det förutsätts att Fortum samlar
in fakta om kommunens naturvärden, t.ex. förekomst av rödlistade arter, från
tillgängliga källor. Torsby kommun antog en naturvårdsplan 2010 som beskriver
kommunens nahu och särskilda naturvärden.
Arbetsutskottet gör några justeringar i yttrandet.

Handlingar i ärendet
Per-Arne Perssons och Erica Björndotters förslag till yttrande 2015-10-05.
Yttrande från kommunens representant i Klarälvens och Norsälvens vattenråd.
Yttrande från Övre Fryksdalens FVOF.
Yttrande från Mangslidälvens FVOF.
Yttrande från Östmark FVOF, med bilaga om Rögdensjöarna.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts. ksau § 196, Yttrande inför Fortums arbete med en kommande
miljöstrategi
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar föreslaget yttrande som kommunens
yttrande till Fortum AB inför bolagets arbete med miljöstrategi.

2.

Torsby kommun förutsätter att Fortum AB upprätthåller en dialog med alla
berörda parter i sitt fortsatta miljöarbete.

Beslutet skickas till
Olle Dahlberg, environmental specialist, Fortum
Per-Arne Persson
Erica Björndotter

Justerarens signatur

fl

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 197 Förtydligande av arvodesreglemente och
arvoden
Dnr KST 2015/311

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 uppdrog till bih'. kommunchef/HR-chef
Anders Björck att, genom en omvärldsanalys, göra en översyn av arvodesreglementet
och ta fram förslag på förtydliganden i reglementet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 beslutade att lämna framtaget förslag på
remiss till samtliga partier i kommunfulhnäktige.
Anders Björck redogör för inkomna remissvar och arbetsutskottet gör ändringar i
förslaget utifrån innehållet i remissvaren.

Handlingar i ärendet
Remisshandlingar, utsända till samtliga partier i kommunfulhnäktige.
Remissvar från Centerpartiet.
Remissvar från Vänsterpartiet.
Remissvar från Miljöpartiet de gröna.
Remissvar från Torsby Nordvärmlands Socialdemokratiska Arbetarekommun.
Remissvar från Moderaterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag på arvodesreglemente och arvoden översänds till kommunstyrelsen för fortsatt
hantering.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Anders Björck

Justerarens signatur

at.

JL

Utdragsbestyrkande

r
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§ 198 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljning till och med
september 2015 för kommunstyrelsens avdelningar, samt kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på 88 000 kronor för perioden. Under
första tertialen hölls ett flertal utbildningar för de förtroendevalda vilket medfört högre
kostnader. Licenser, support och inköp av surfplattor har kommit under september
månad vilket också förklarar det underskott som för närvarande redovisas.
Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott om 5,537 miljoner kronor för perioden.
Kostnader och intäkter i samband med projekt kommer oregelbundet under året och
de sträcker sig många gånger över flera år. Detta gör att utfall sällan sammanfaller
med budget, men vatje projekt stämtner däremot under respektive projektperiod.
I nuläget ger detta upphov till ett överskott i några av verksamheterna under
kommunledningskansliet Fritidsavdelningen redovisar fortfarande ett underskott,
men inte lika stort som tidigare. Tekniska avdelningen har hittills aktiverat färre
investeringsprojekt än vad som prognostiserats, vilket leder tilllägre kapitalkostnader
och därmed ett överskott. Under verksamheterna Björnevi och Torsby sportcenter
redovisas relativt stora underskott.
Prognosen för kommunstyrelsen är i nuläget ett underskott om l 089 tkr för 2015.

Handlingar i ärendet
Ekonom Frida Johanssons uppföljning 2015-10-12, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige januari-september 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Månadsuppföljningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 199 Upphandlingspolicy för Torsby kommun
Dnr KST 2015/708

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog nuvarande upphandlingspolicy 2004-05-27.
Förslaget på revidering av upphandlingspolicyn har anpassats till förändringar i LOU
(lagen om offentlig upphandling), bl.a. höjd direktupphandlingsgräns. Det har även
skett en fokusering på kommunens totalekonomi och samordning av upphandlingar
för att tillvarata de ekonomiska fördelar som samordning kan ge. Vidare så har
begreppet hållbar utveckling getts en större helhetssyn.
Förslaget till policyn ligger som bilaga till denna paragraf.

Handlingar i ärendet
Inköpschef Mats Ågrt::ns tjänsteskrivelse 2015-09-29.
Förslag 2015-09-29 till reviderad upphandlingspolicy, bilaga l.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Den reviderade upphandlingspolicyn för Torsby kommun antas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2015-09-29

Förslag till
upphandlingspolicy för Torsby kommun
Torsby kommun ska ha en effektiv, rationell och väl fungerande inköps och
upphandlingsverksamhet Alla inköp och upphandlingar ska baseras på en helhetssyn. Vid
köp av varor, tjänster och entreprenader ska målet vara en för kommunen bästa
totalekonomi, god miljö och långsiktig hållbar utveckling.

strategi
Affärsmässighet
Förvaltningar ska organisera sina inköp och upphandlingar för bästa möjliga resultat.
Företrädare för kommunen ska uppträda på ett professionellt och etiskt korrekt sätt.
Konkurrens
Förfrågningsunderlag ska utformas på ett sätt som stimulerar långsiktig bred konkurrens
och som även ger möjlighet för små och medelstora fciretag att delta i anbudsgivningen.
Samordning
Upphandling och inköp i kommunen ska i samverkan både internt och externt får att ta
tillvara de ekonomiska fördelar som samordning kan ge.
Kvalitet
Vid vmje enskild upphandling ska kvalitetskraven anpassa utifrån ett helhetsperspektiv.
Hållbar utveckling
Miljö- samt social och etisk hänsyn ska så långt som möjligt beaktas vid upphandling och
inköp.

Ansvarsfördelning
Kommunfidlmäktige fastställer upphandlingspolicyn fcir T ors by kommun.
Kommunstyrelsen ansvarar för tillämpningen av policyn, kommunövergripande uppföljning
och utvärdering samt leda och samordna inköpspolitiken. Detta görs genom att fastställa
riktlinjer för inköp och upphandling.
Torsby kommun är en upphandlande enhet.

Mats Ågren
inköpsgschef
Besöksadress

Nya Torgets, Torsby

Tors by kommun
1.Strategi- och näringslivsavd.
685 80 Torsby

0560-160 67 direkt
076-118 51 69 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

mats. agren@torsby.se
ks@torsby .se
www.torsby.se

Sida
1 (2)

2

Nämnder ansvarar för upphandling och inköp inom respektive verksamhetsområde.
Direktupphandlingsbeloppet följer det belopp som LOU(Lagen om Offentlig Upphandling)
beslutat, vid vmje givet till:llille.

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-10-13

§ 200 Riktlinjer för T ors by kommuns
upphandlingsverksamhet
Dnr KST 2015/709

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog nuvarande riktlinjer för upphandling 2004-0S-10. På grund av
ändring av lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver nya riktlinjer tas fram.
Nya regler gällande direktupphandling h·ädde i kraft 2014-07-01. Förutom en höjd
direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation av upphandlingar vars värde
överstiger 100 000 kronor, ska en upphandlande myndighet eller enhet besluta om
riktlinjer för användning av direktupp handling. Syftet med kravet på riktlinjer är bl. a.
att se till att upphandlande myndigheter och enheter tillämpar strategiskt
förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid direktupphandling.
Riktlinjerna ska också syfta till att säkerställa att myndigheten tillvaratar konkurrensen
vid direktupphandlingar.
De största förändringarna jämfört med tidigare riktlinjer är:
•

Höjning av övre gräns av direktupphandling från 222 SOO SEK (S basbelopp)
tillsos 800 SEK (28% av EU:s bestämda tröskelvärde 1 806 427 SEK).

•

Verkställighet höjs från 22 2SO SEK (O,S basbelopp) tillSOs 800 SEK (28% av
EU:s tröskelvärde).

•

Utförligare regler för direktupphandling.

Arbetsutskottet diskuterar behovet av några justeringar av förslaget.

Handlingar i ärendet
Inköpschef Mats Ågrens förslag 201S-09-29 på reviderade upphandlingsriktlinjer för
Torsby kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet får Mats Ågren i uppdrag att göra de
justeringar av förslaget som arbetsutskottet tagit upp.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-10-13

Forts. ksau § 200, Riktlinjer för Torsby kommuns
upphandlingsverksamhet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjerna för Torsby kommuns upphandlingsverksamhet antas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-10-13

§ 201 Budget 2016 för bidrag till enskilda vägar
Dnr KST 2015/421

Sammanfattning av ärendet
Konununstyrelsen lämnade 2015-06-11 förslag på budget 2016 för bidrag till enskilda
vägar till konununfullmäktige.
Förslaget innehöll bland annat en sänkning från 10 % tillS % av årligt bidrag till
enskilda vägar med statsbidrag. Enligt förslaget ska införande av 5 % i bidrag prövas i
ett år och därefter utvärderas. Om väghållningen inte kan klaras, ska möjlighet finnas
att ansöka till konununstyrelsens arbetsutskott om ytterligar bidrag upp till10 %.
Konununfullmäktige 2015-06-23 återremitterade ärendet i sin helhet till
konununstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Konununstyrelsen 2015-06-01 § 112.
Konununfullmäktige 2015-06-23, § 97.
Teknisk chef Jan Espings konsekvensbeskrivning 2015-09-30. Bilaga 1.

Yrkande
Alf Larsson (C) föreslår att årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag
utbetalas med 10%.
Yvonne Broberg (S) föreslår att årligt konununalt bidrag till enskilda vägar med
statsbidrag utbetalas med 5 %.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt Alf Larssons yrkande.

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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sid 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-10-13

forts. ksau § 201, Budget 2016 för bidrag till enskilda vägar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Följande budget 2016 för bidrag till enskilda vägar fastställs:
Årligt driftbidrag
Årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag
utbetalas med lO%, vilket beräl<nas belasta budgeten med
Årligt kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag
(de så kallade 1:50 vägarna) utbetalas som föregående år med
sammanlagt

l 300 000 kronor

40 000 kronor

Extra bidrag om 5 000 kronor till Klarabro- Tutstadholmens
VFS slopas.
Iståndsättningsarbeten
För iståndsättningsarbeten enligt 5-årsplan, inneliggande
iståndsättningsarbeten samt nya ansökningar tmder 2015
och 2016, ska bidrag utbetalas 2016 med lO% till enskilda
vägar med statsbidrag och med 40 % i bidrag till enskilda
vägar som ej erhåller statsbidrag, vilket beräknas belasta
budgeten med
Summa kommunala vägbidrag 2016

55 000 kronor
l 395 0000 kronor

I ovanstående sammanställning ingår inte ersättning i samband med översvämningar
eller andra naturkatastrofer.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2015-09-30

Ksau

Konsekvenser vid 10% bidrag Enskilda vägar i
driftbudget 2016
Konsekvenser vid 10% driftbidrag mot förslag 5%
Besparing

600 000 kr

Bidrag enskilda vägar

5%

700 000 kr

10%

1300 000 kr

Underhållsasfaltering

800 000 kr

500 000 kr

Drift gata oförutsett

400 000 kr

100 000 kr

Konsekvenser blir framskjutet underhåll av slitna asfaltytor samt betydligt sämre
möjlighet att åtgärda typ vinterskador på körytor. Snöröjning och halkbekämpning
kan eventuellt behöva nivåsänkas.

Tekniska avdelningen

Jan Esping

Jan Esping
teknisk chef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 69 direkt
070-640 76 01 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 55 fax

jan.esping@torsby.se
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-10-13

§ 202 Ansökan om säkerhetstillstånd för
infrastrukturförvaltare, sidospåromprövning
Dnr KST 2015/699

Sammanfattning av ärendet
Torsby kornmun har anlagt en omlastningsterminal på fastigheten Vasserud 3:3 för
omlastning av gods från lastbil till tåg eller från tåg tilllastbiL Anläggningen
färdigställdes 2010. Beteckning för nuvarande säkerhetstillstånd är TSJ 2010-1269
(säl<erhetstillstånd för infrastrukturförvaltare, sidospår). Tillståndet meddelades
2010-08-30.
Enligt järnvägslagen (2004:519) måste alla säkerhetstillstånd för
infrastrukturförvaltning omprövas vart femte år, vilket innebär att Torsby kornmun
måste få sitt säkerhetstillstånd förnyat.
Teknisk chef Jan Esping informerar om att kommunen lämnat in ansökan till
Transportstyreisens väg- och jämvägsavdelning om omprövning av TSJ 2010-1623,
säkerhetstillstånd för infrastrukhuförvaltare, sidospår.

Handlingar i ärendet
Tekniska avdelningens ansökan 2015-09-29.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-10-13

§ 203 Projekt, Lokal destinationsutveckling
Dnr KST 2015/609

Sammanfattning av ärendet
Hushållningssällskapet i Värmland och Visit Värmland har lämnat in en ansökan
till Tillväxtverket för ett samarbetsprojekt med namnet Lokal destinationsutveckling
och med Hushållningssällskapet som projektägare.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-07 § 153 att medverka i projektet och bidra med
15 000 kr per år 2016 och 2017. Ytterligare 13 av länets kommuner, Länsstyrelsen
Värmland och Värmlands Museum har varit beredda att medverka finansiellt i
projektet.
Region Värmlands styrelse har därefter beslutat att stötta projektet ekonomiskt under
förutsättning att projektägarskapet flyttas från Hushållningssällskapet till Visit
Värmland. Visit Värmland bedömer dock att man i nuläget inte har resurser att driva
projektet.
Med anledning av detta har ansökan hos Tillväxtverket dragits tillbaka.

Handlingar i ärendet
Meddelande från Jonas Enström, VD Hushållningssällskapet Värmland 2015-09-23.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen lämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-10-13

§ 204 Svar på motion om vägbelysning vid
industriområdet i Syssiebäck
Dnr KST 2014/97

Sammanfattning av ärendet
Sture Persson, socialdemokraterna, har lämnat en motion där han yrkar att kommunen
sätter upp vägbelysning, cirka tre stolpar, längs "vägen som går från industriområdet
mot vägen från 62:an - Sundhultsmon".
Motionen ligger i bilaga till paragrafen.

Handläggning av motionen
Ansvru:ig handläggare: renhållningsingenjör Sune Eriksson, 0560-160 32,
sune.eriksson@torsby.se
Utredningsmetod: Beskrivande metod utifrån trafiksäkerhet.
Svar på motionen
Inom ett industriområde bör det inte vara gångtrafik, vilket gör att belysning längs
utfartsvägen inte är aktuell.

Handlingar i ärendet
Motion från Sture Persson 2014-02-03. Bilaga l.
Motionssvar från Sune Eriksson 2015-09-24.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torshv-~c-Ömmun
l<ommurJstyrelsen

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

Motion till Torsby kommunfullmäktige.

Belysning.

På vägen som går från industriområdet mot vägen från 62: an- Sundhultsmon salmas
vägbelysning. Jag yrkar att kommunen sätter upp vägbelysning på denna korta sträcka.
Det Iör sig omkring ca: 3 stolpar.

Syssiebäck 2014- 02- 03

.~
Sture PeTsson

Socialdemokraterna

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-10-13

§ 205 Svar på medborgarförslag om
ljuddämpare på gräsklippare och oklippta
gräsytor
Dnr KST 2015/517

Sammanfattning av ärendet
Lars Jacobsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunens gräsklippare ska
förses med ljuddämpare och att en del utvalda gräsytor på försök ska lämnas oklippta
så att "insekter och fåglar, mångfalden gynnas".
Svar på medborgarförslaget
Ljuddämparna på kommunens gräsklippare är godkända och dimensionerade för
maskinens motor. Ljudet på de större maskinernas klippaggregat är högre än
motorljudet, men kan inte dämpas.
Tekniska avdelningen kommer att lämna några ytor av de som nu klipps oklippta,
bland annat en yta på Herrgårdsområdet

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Lars Jacobson 2015-06-01.
Renhållningsingenjör Sune Erikssons svar på m edborgarförslaget 2015-09-24.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget är besvarat.

Beslutet skickas till
Lars Jacobsson
Kommunstyrelsen

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-10-13

§ 206 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under perioden
2015-09-29--2015-10-05.

Handlingar i ärendet
Sammanställning, inkomna meddelanden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-10-13

§ 207 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas S*rndorff lämnar följande information:
•

Aktuella uppgifter om flyktingsituationen i kommunen.

•

Pågående och planerade integrationsinsatser i kommunen.

•

Arbetet med att hitta sysselsättning för de som arbetat i Samhalls numera
nedlagda verksamhet i Syssiebäck

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Skolchef Ulf Blomquist inbjuds till kommunstyrelsen för att berätta om skolsituationen
för flyktingbarn.

Beslutet skickas till
Ulf Blomquist

Utdragsbestyrkande

