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ARBETSUTSKOTT
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Tid och plats
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övriga deltagare

Anders Björck, bitr. kommunchef/HR-chef, Torsby kommun
Angela Birkstein, ekonomichef
Åsa Hugodotter, vik. kommunsekreterare
Annika Wredenberg, kulturchef, § 174
Jan Esping, teknisk chef,§§ 175-179
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§ 174 Verksamhetsredovisningkulturavdelningen
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder, bolag och egna
avdelningar, har kulturchef Annika W redenberg bjudits in till dagens sammanträde
för att berätta om sin verksamhet.
Kulturavdelningen har en effektiv organisation och ekonomin är i balans. Bibliotekets
verksamhet är under förändring och ställer andra krav på personalen t.ex. vad gäller
teknisk kunskap och integrationsarbete.
Annika Wredenberg redogör för vad som hänt under 2015, bland annat:
•

Publika datorer har införskaffats, men har haft en del tekniska problem.

•

En ny biblioteksplan ska nu fastställas av kommunfullmäktige.

•

Samarbete med skolan pågår i olika läsprojekt

•

Våreld genomfördes med många kulturaktiviteter, bland annat skrivartävling,
poesidagar, bokmässa och en fredsvecka.

•

Finnskogscentrum har haft en bra sommar och Värmlands Museum finansierar
nu orobyggnation av en lokal till föreläsningssal.

•

Pilotprojektet Betalbokbussen pågår. En projektmedarbetare har anställts
under två år. Länsstyrelsen är projektägare och finansiering sker via pengar
från PTS (Post- och Telestyrelsen).

•

Integrationsarbete pågår med många olika aktiviteter i biblioteket. Röda
Korset, Klarälvdalens folkhögskola m.fl. håller kurser för nyanlända.
Den 30 september anordnas en mångkulturell kväll dit alla är välkomna.

•

Stjerneskolan vann i våras Svenska eTwinningpriset för ett projekt där
elever och lärare lär känna sin egen och andra länders kultur och
språk genom ett europeiskt digitalt nätverk.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-1 5

forts. ksau § 174, Verksamhetsredovisning-kulturavdelningen
Kommande aktiviteter
•

Nya och utvecklande inslag i arbetet är pågående och planerat samarbete med
andra verksamheter, t.ex. friskvården, arbetsmarknadsavdelningen,
fritidsavdelningen, aktivitetssamordnaren, landstinget och
Arbetsförmedlingen.

•

Vecka 40 anordnas kulturveckan Höstglöd med många olika arrangemang
inplanerade.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet tackar för den positiva redovisningen som visar på en aktiv och
utåtriktad kulturverksamhet.

Beslutet skickas till
Annika Wredenberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-09-15

§ 175 Rättelse av fastighetsbeteckning
Dnr KST 2015/674

Sammanfattning av ärendet
Efter genomförd lantmäteriförrättning ska fastighetsbeteckning i det upprättade
köpeavtalet mellan Torsby kommun och Konsum Värmland rättas/justeras.
Då affärsuppgörelsen ingicks och köpeavtalet undertecknades hade den aktuella
fastigheten beteckningen Del av Torsby, Torsby 1:98. Efter genomförd förrättning har
den aktuella fastigheten tilldelats fastighetsbeteckningen Torsby, Västanvik 1:742
varför den nya fastighetsbeteckningen ska justeras i köpeavtalet. Rättelsen/justeringen
biläggs det aktuella köpeavtalet.

Handlingar i ärendet
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björcks ~änsteskrivelse 2015-09-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till rättelse/justering av
upprättat köpeavtal mellan Torsby kommun och Konsum Värmland enligt ovan.

Beslutet skickas till
Konsum Värmland

Jan Esping, teknisk chef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 176 Omfördelning av investeringsmedel,
VA-verk (vattenverk och avloppsreningsverk)
Dnr KST 2015/671

Sammanfattning av ärendet
Ransby avloppsreningsverk behöver ny kemikaliedoseringsanläggning till en
beräknad kostnad av 300 000 kronor.
Torsby avloppsreningsverk har behov av avdragsrännor och blåsmaskinen måste bytas
ut. Detta beräknas kosta 400 000 kronor.
I Syssiebäcks vattenverk behöver nytt elskåp och nytt styrskåp installeras till en
beräknad kostnad av 300 000 kronor.
Ovan angivna investeringar kan finansieras genom omfördelning av l miljon kronor
från projekt 1412, Östmarks reningsverk.

Handlingar i ärendet
VA-ingenjör Tomas Olssons ~änsteskrivelse 2015-09-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beviljar omfördelning av medel i tekniska avdelningens
investeringsbudget enligt nedanstående tabell:
Investeringsprojekt
1412 Östmarks reningsverk
Kernikaliedoseringsanläggning i Ransby
avloppsreningsverk
Utbyte av blåsmaskin och
avdragsrännor i Torsby
avloppsreningsverk
Nytt el- och styrskåp i
Syssiebäcks vattenverk

Justerarens signatur

Budget 2015

Omfördelning

Ny budget 2015

3145 000 kr

-l 000 000 kr

2 145 000 kr

O kr

300 000 kr

300 000 kr

Okr

400 000 kr

400 000 kr

O kr

300 000 kr

300 000 kr

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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forts. ksau § 176, Omfördelning av investeringsmedel,
VA-verk (vattenverk och avloppsreningsverk)
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 177 Svar på medborgarförslag om
namngivning på väg i Torsby centrum
Dnr KST 2015/181

Sammanfattning av ärendet
Gunnar Fernström har lämnat ett medborgarförslag om att en vägstump av infarten till
Torsby herrgård från Gräsmarksvägen ska döpas till Lindane le.
Hela medborgarförslaget biläggs denna paragraf.
Svar på medborgarförslaget
Vägarna vid Torsby Herrgård är redan namngivna enligt beslut av kommunstyrelsen
1995-10-06 § 425. Vägen från Gräsmarksvägen till Grosskrotzenburgalh~n är dock inte
namns att.
Enligt vägingenjör Lennart Pewe Persson, som har delegation att besluta om
namnsättning av vägar, passar namnet Lindane le för vägstumpen från
Gräsmarksvägen till Grosskrotzenburgallen vid Torsby herrgård. Tekniska
avdelningen har därför beslutat att benämna vägen Lindane le.
Hela svaret i form av en ~änsteskrivelse från tekniska avdelningen biläggs denna
paragraf.

Handlingar i ärendet
Gunnar Fernströms medborgarförslag, bilaga l
Tjänsteskrivelse från tekniska avdelningen 2015-09-02, bilaga 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Enligt beslut inom tekniska avdelningen ska vägen från Gräsmarksvägen till
Grosskrotzenburgallen vid Torsby herrgård benämnas Lindane le. Medborgarförslaget
är därmed bifallet.

Beslutet skickas till
Gunnar Fernström
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

2015-09-02

Ksau

Svar på medborgaförslag om namngivning av väg vid Torsby centrum
(Herrgården)

Bakgrund
Gunnar Fernström har lämnat ett medborgarförslag, där han föreslår att en vägstump,
av infarten till Torsby herrgård från Gräsmarksvägen skall döpas till "Lindane le".
Anledningen till föreslagna namn är att det är denna vägstump kan associeras till
Frödings dikt "Tre trallande jäntor" som Felix Körling satt melodi till, enligt Gunnar
Fernström.

Beskrivning
Vägarna vid Torsby Herrgård är redan namngivna enligt beslut från kommunstyrelsen (1995-10-06 § 425). Det är de fem vänorterna som kommunen har/har haft
som ligger till grund för namnen på vägarna. Vägstumpen från Gräsmarksvägen till
Grosskrotzenburgalh~n är dock inte namnsatt. (se bilaga).
Enligt Lennart (Pewe) Persson, som är den vilken enligt delegation som beslutar om
namnsättning av vägar, passar förslaget om namnet Lindane Le för vägstumpen från
Gräsmarksvägen till Grosskrotzenburgallen.

Tekniska avdelningens beslut
Att vägstumpen från Gräsmarksvägen till Grosskrotzenburgallen ska benämnas
Lindane le.
Torsby kommun tekniska avdelningen
Lennart Persson

Bilaga: kartskiss över herrgårdsområdet dat 2015-09-02.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Sergebyvägen 25, Torsby

Torsby kommun
85. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-162 1 o exp
0560-149 99 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 178 Omfördelning av investeringsmedel,
Tjädern 1, utemiljö
Dnr KST 2015/646

Sammanfattning av ärendet
I augusti 2014 föreslog barn- och utbildningsnämnden området Tjädern som Torsby
tätorts nya förskoleområde.
Utemiljön på Tjädern l och förskolan Stjernebacken ska byggas om för tre nya
förskoleavdelningar. Ombyggnationen omfattar två nya gårdar med lekutrustningar,
förråd, grindar, staket, parkering, asfaltering och en säker enkelriktad h·afiklösning.
Ombyggnation beräknas kosta 1,6 miljoner kronor.
Tekniska avdelningen begär följande omfördelning till ett nytt projekt
Utemiljö Tjädern förskolor:
l 000 000 kr överförs från projektet 1077- Torsby 4:11 tak
200 000 kr överförs från projektet 1017- Idrotten l renov bassäng,
300 000 kr överförs från projektet 1024- Torsby 4:11 styrenh hiss och
100 000 kr överförs från projektet 1018- Orren 2 Jobb Center

Handlingar i ärendet
Fastighetschef Hilary Högfeldts tjänsteskrivelse 2015-08-28.

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

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

§ 179 Omfördelning av investeringsmedel,
Tjädern 1, förskolans kansli
Dnr KST 2015/647

Sammanfattning av ärendet
I augusti 2014 föreslog barn- och u tbildningsnämnden området Tjädern som Torsby
tätorts nya förskolområde och att förskolans kansli flyttas dit.
Intresseskolan flyttade tillbaka till Frykenskolan i augusti 2015 och f. d .
media/intresseskolans lokal ska byggas om till kontor för förskolans kansli.
Orobyggnationen beräknas kosta 700 000 kr.
Tekniska avdelningen begär följande omfördelning till ett nytt projekt
Ombyggnation Tjädern- förskolans kansli:
300 000 kr överförs från projektet 1040 - Uven 2låsbyte o larm FH och
400 000 kr från projektet 1211- Skyllb 1:333 renav/fönster

Handlingar i ärendet
Fastighetschef Hila1-y Högfeldts ~änsteskrivelse 2015-08-28.

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

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

§ 180 Svar på medborgarförslag angående
information om allmänna kommunikationer
Dnr KST 2014/145

Sammanfattning av ärendet
Ingemar Dahlström har lämnat in ett medborgarförslag d är han föreslår att allmänna
kommunikationer ska anges på kommunens turistkarta. Buss- och tåglinjer över hela
kommunen ska finnas med på kartan och busslinjerna ska anges med linjenummer.
Hela medborgarförslaget biläggs denna paragraf.
Svar på medborgarförslaget
Besöksnäringsstrateg Mats Olsson svarar att Värmlandstrafiks linjekarta för norra
Värmland, med linjenummer, kommer att finnas med på Torsby kommuns turistkarta
för 2016 och framåt.

Handlingar i ärendet
Ingemar Dahlströms medborgarförslag 2015-02-20, bilaga l.
Besöksnäringsstrateg Mats Olssons svar 2015-08-25.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Värmlandstrafiks linjekarta för norra Värmland, med linjenummer, kommer att finnas
med på Torsby kommuns turistkarta för 2016 och framåt. Medborgarförslaget är
därmed bifallet.

Beslutet skickas till
Ingemar Dahlström
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

§ 181 Val av anbudstecknare för
kommunstyrelsen och tekniska avdelningen
Dnr KST 2015/642

Sammanfattning av ärendet
Enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) ska varje upphandlande enhet utse minst
två anbudsöppnare. Senaste beslut i detta ärende var 2012-04-10. Under tiden fram till
dagens datum har det skett ett antal pensionsavgångar samtidigt som det har skett
andra personalförändringar.

Handlingar i ärendet
Inköpschef Mats Ågrens ~änsteskrivelse 2015-08-24.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
För att anbudsöppning ska kunna ske på ett rationellt och formellt riktigt sätt utses
följande personer till anbudsöppnare:
För kommunstyrelsen
Mats Ågren, Elisabeth Olsson, Lilian Olovsson, Jennie Över och Christina Lech.
För tekniska avdelningen
Jan Esping, Mikael Löfvenholm, Hilary Högfeldt, Eva-Lena Kvarnlöf, Karl-Göran
Nilsson, Jan Larsson, Pär Olsson, Kari Kuusela, Per-Arne Lövqvist, Sune Eriksson,
Peder Persson, Lennart Persson, Fredrik Värmsjö, Tomas Olsson och Tomas Paulsson.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

§ 182 Svar på motion om att införa utmanarrätt
i Torsby kommun
Dnr KST 2014/806

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har, genom Gustav Olsson, lämnat en motion med förslag att Torsby
kommun snarast inför utmanarrätt
Hela motionen biläggs denna paragraf.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Inköpschef Mats Ågren, 0560-160 67, mats.agren@torsby.se
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner hanterar frågan.
Svar på motionen
Inköpschef Mats Ågren föreslår att kommunen inte inför utmanarrätt med
motiveringen att i de fall kommunal verksamhet behöver utmanas kan detta ske på
politisk nivå i respektive nämnd. Detta skulle leda till att en utmaning kan vara mer
befogad och att det inte avsätts resurser till ett antal utmaningar som inte leder till att
privat verksamhet bedrivs istället för kommunal verksamhet. I och med att en
upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) ska göras, ges det inga
garantier för att det skapas sysselsättning i Torsby. Den kan för vissa verksamheter
(t.ex. administrativa ~änster) leda till att arbetstillfällen försvinner från kommunen,
men att kostnaden finns kvar för kommunen.
Motionen ska därmed avslås.
Hela motionssvaret biläggs denna paragraf.

Handlingar i ärendet
Gustav Olssons motion 2014-10-29, bilaga l.
Inköpschef MatsÅgrens motionssvar 2015-08-24, bilaga 2.

Yrkande
Yvonne Broberg (S): Motionen avslås.
Gustav Olsson (M): Bifall till motionen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

forts. ksau § 182, Svar på motion om att införa utmanarrätt i Torsby
kommun
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att
avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.

Reservation
Gustav Olsson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

1orsby kommun
Kommunstyrelsen

2014 -10- 2 9

~rv-uffioderaterna

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

TORSBY

Motion

Torsby den 29 oktober 2014

Inför utnlananrätt i Torsby l<ornrnun
Sedan 2007 kan externa utförare och kommunens egna medarbetare
utmana en kommunal verksamhet, så länge det inte är en strategisk
funktion eller en myndighetsutövning. Berörd nämnd har sedan skyldighet
att undersöka om verksamheten kan upphandlas eller inte. Om
utmaningen antas av kommunen leder den till en offentlig upphandling.
För att verksamheterna som bedrivs av Torsby Kommun ska erbjuda s-å
hög kvalite till så bra pris som möjligt bör Torsby Kommun införa
utmanarrätt.
Syftet med utmanarrätten är att pröva andra sätt att driva verksamheter
som ligger under kommunens ansvar och att stimulera det intresse som
finns hos blivande entreprenörer. Målet är ökad mångfald, effektivitet och
kvalite.
Att införa utmanarrätt inom Torsby kommun skulle sända signaler om
möjligheter till nyetableringar för företag och att Torsby är en modern och
nytänkande kommun.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
•

Att Torsby Kommun inför utmanarrätt snarast.

Genom
~~?

~~a-5'7-~
Gustav Olsson

i
l

·l

l
l

Moderaterna i Torsby

l

1

Dalum

2015-08-24

Svar på motion § 172 Motion - inför
utmanarrätt i Torsby kommun
Bakgrund
Moderaterna har genom Gustav Olsson lämnat en motion som lyder:
"Sedan 2007 kan externa utförare och kommunens egna medarbetare utmana en
kommunal verksamhet så länge det inte är en strategisk funktion eller en
myndighetsutövning. Berörd nämnd har sedan skyldighet att undersöka om
verksamheten kan upphandlas eller inte. Om utmaningen antas av kommunen leder
den till en offentlig upphandling.
För verksamheterna som bedrivs av Torsby kommtm ska erbjuda så hög kvalite till så
bra pris som möjligt bör Torsby Kommun införa utmanarrätt
Syftet med utmanarrätten är att pröva andra sätt att driva verksamheter som ligger
under kommunens ansvar och att stimulera det intresse som finns hos blivande
entreprenörer. Målet är ökad mångfald, effektivitet och kvalite.
Att införa utmanarrätt inom Torsby kommun skulle sända signaler om möjligheter till
nyetableringar för företag och att Torsby är en modern och nytänkande kommun.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
•

Att Torsby kommun inför utmanarrätt snarast."

Utmaningsrätt eller utmanarrätt enligt Sveriges kommuner och
Landsting (SKL)
Beslut om regler som ska gälla vid utmaning
Varje kommun, landsting och region beslutar om de regler som ska gälla vid utmaning
smn:

Mats Ag ren
inköpschef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

•

Vilka verksamheter som får utmanas

•

Vart utmaningen ska rikta

Torsby kommun
1.Strategiavdelningen
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
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•

Vad utmaningen ska innehålla hur anläggningen kommer att gå till

Det här är utmaningsrätt kortfattat
•

Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av både
kostnads- som kvalitetsmässigt.

•

Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala
verksamheten. Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra.

•

Utmaningen avser att någon länmar ett önskemål om att del av den
kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas.

•

Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att
utmana den kommunala verksamheten.

•

Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en
del av kommunens verksamhet ska säljas.

När en verksamhet utmanas
Om en verksamhet utmanas prövar kommunen eller landstinget först om det är tillåtet
att upphandla verksamheten. Det är också upp till den lokala kommunen eller
landstinget att bedöma om det är lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas.

Verksamheter som inte får utmanas
•

Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för
detta i speciallagsstiftningen.

"

strategiska ledningsfunktioner.

•

Verksarnl1et som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen eller
landstinget kan inte heller utmanas.

När ett beslut fattas om utmaning
Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler.
Den som har uhnanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan
kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Sannolikt ska lagen
om offentlig upphandling (LOD) användas.

Utformning av uppdraget, kraven och utvärderingskriterier
Den enskilda kommunen eller landstinget utformar uppdraget, kraven och
utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlag och avtal.
Även om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag har kommunen
eller landstinget enligt kommunallagen ett ansvar för att kontrollera och följa upp
verksamheten.
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Utmanarrätt i övriga landet
I övriga Sverige finns det 38 kommuner som valt att använda sig av utmanarätt och
där är Hammarö som enda värmländska kommun.
Uppsala kommun införde utmanarätten 2007 och har nu beslutat att ta bort den.
Uppsalas kommunalråd Maria Gardefjell har citerats i UPPHANDLING 24. Hon
menar där att utmaningarna blivit så få att systemet spelat ut sin roll och att det är
bättre om nämnderna själva tar initiativ till upphandlingar.
Vi anser att utdelningen varit för liten. Bara 14 av 78 utmaningar har lett till att en
upphandling skett. Två har vunnits av utomstående aktörer, säger hon till Uppsala
Nya Tidning.
Vidare skriver UPPHAND UG 24 "Liksom många andra komm1mer menar Uppsala att
de utredningar som måste göras vid en utmaning är krångliga och dyra".
Vid beslutet om upphörande av utmanarrätt reserverade Uppsala kommuns
allianspartier och SD sig mot att utmanarrätten försvann.

Förslag till Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte införa utmanarrätt i kommunen. Orsaken
till detta är bl. a. att i de fall kmrununal verksamhet behöver utmanas kan detta ske på
politisk nivå i respektive nämnd. Detta skulle leda till att en utmaning kan vara mer
befogad och det avsätts inte resurser till ett antal utmaningar som inte leder till att
privat verksamhet istället för kommunal verksamhet.
I och med att en upphandling enligt LOU ska göras ges det inga garantier för att det
skapas sysselsättning i Tors by, det kan för vissa distansoberoende verksamheter (ex
administrativa ~änster) leda till att arbetstillfällen försvinner från kommunen, men att
kostnaden finns kvar för kommunen.
Motionen ska anses vaTa avslagen.

MatsÅgren
Inköpschef
Torsby kmrunun
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Torsby kommun

sid 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-09-15

§ 183 Förtydligande av arvodesreglemente och
arvoden
Dnr KST 2015/311

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-04-14 bitr. kommunchef/HR-chef Anders
Björck i uppdrag att, genom en omvärldsanalys, göra en översyn av
arvodesreglementet och ta fram förslag på förtydliganden i reglementet.

Handlingar i ärendet
Anders Björcks förslag till nytt arvodesreglemente från och med 2016, bilaga l .

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Förslaget till nytt arvodesreglemente lämnas på remiss till samtliga partier i
kommunfullmäktige.

2.

Anders Björck får i uppdrag att komplettera remissen med punkter att
diskutera i partierna kring reglementets och arvodenas utformning.

3. Remisstiden anpassas så att kommunstyrelsens arbetsutskott kan ta ställning i
ärendet på nästa sammanträde 2015-10-13.

Beslutet skickas till
Gruppledarna i kommunfullmäktige
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

20150825

Förslag till nytt arvodesreglemente från och
med 2016.
Allmänna bestämmelser
§ 1. Bakgrund
Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår enligt bestämmelser i detta
dokument. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §
Kommunallagen (SFS 1991:900) samt för politiskt valda ledamöter och ersättare i
intresse- och partsammansatta organ. Ersättning kan även utgå för andra av
uppdragen föranledda kostnader. Ersättningsberättigade sammanträden eller andra
former av aktiviteter skall vara beslutade av det organ den förtroendevalde tillhör eller
representerar. Ordföranden har möjlighet att besluta i dessa ärenden i de fall som
nämnden/styrelsen delegerat uppgifterna till denne.

§ 2. Regler för ordförande och vice ordförande
För förtroendevalda som har uppdrag som ordförande, eller vice ordförande i
nämnder och styrelser utgår ersättning enligt§§ 3-10 samt ett fast årligt arvode enligt
bilaga. I det fasta arvodet för ordförande och vice ordförande ingår
•

kontakter/möten med allmänheten i frågor som rör den egna nämndens
verksamhet även kontakter/möten med myndigheter, organisationer,
föreningar, telefonsamtal, representation, massmedia med mera

För den som är ordförande ingår även;
a

regelbundna förvaltningskontakter

•

deltagande i den egna nämndens protokolljustering

•

beslutsfattande i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar

•

beredning inför sammanträden

•

budgetberedning

Anders Björck
biträdande kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

T ors by kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560
070
0560
0560

-

160 86
600 94
160 00
160 25

direkt
97 mobil
växel
fax

anders.bjorck@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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o

ordförandeträffar

•

ekonomigrupper

•

konferenser

•

föräldra-/ anhöriginformation

§ 3. Ersättningsberättigade sammanträden

Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning, då de
fullgör nedanstående uppdrag, enligt vad som anges under§§ 5-10 och 12-15.
Ej tjänstgörande ersättare har inte rätt till ersättning.
Vid särskilda fall kan förtroendevalda som medgetts närvarorätt enligt särskilt beslut i
nämnd, utskotteller på d.elegation av ordförande har rätttill etsäi:tnirtg, då de fullgör
nedanstående uppdrag, enligt vad som anges i§§ 5-8 och§§ 12-15.

Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst, semester, pension och arvode
§ 4. Ersättning utgår för följande aktiviteter om inget att anges i§ 2 (ordförande samt
vice ordförande med fast årsarvode);

l. Arbetsgrupper som har beslutats av nämnd eller styrelse.

2. Besiktning, inspektion eller annan överläggning med utomstående myndighet
eller organisation. Särskilt beslut krävs för att ersättning skall utgå.
3. Fullmäktigeberedningar.
4. Förhandling och förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen.
5. Konferenser, studiebesök, studieresor, kurser, informationsmöten eller
liknande och som är en kommunal angelägenhet och som har ett direkt
samband med det kommunala förtroendeuppdraget. I de fall den enskilde själv
ansöker att få delta i något av ovanstående skall det godkännas av ordförande
eller utskott. Ersättning samt arvode utgår för max 8 timmar per dag.
6. Kommunfullmäktige
7. Kommunstyrelsen och övriga nämnder
8. }Jämndberedningar
9. }Jämndutskott
10. Partigruppmöten som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till
sammanträden enligt punktema 1-3,6-9,12 och 13.
11. Fraktil< på förvaltning med anknytning till det eller de organ som den
förtroendevalde representerar, praktiken maximeras till2 dagar (med högst 8
timmar per dag) per år och per person. För ledamot inom kommunstyrelsen
gäller praktik inom samtliga kommunala verksamheter, praktiken maximeras
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till 5 dagar (med högst 8 tinunar per dag) per år och per person. Närvaron
intygas av arbetsledningen på den eller de enheter som praktiken har
genomförts på.
12. Presidiemöte i fullmäktige, styrelse, nämnd eller utskott

13. Projektgrupper
14. Revisorerna
15. Utredningskommitteer

16. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala
organ som den förtroendevalde hal' uppdrag inom. Överläggning med annat
kommunalt organ som den förtroendevalde ej har uppdrag inom. För att
ersättning skall utgå i det senare fallet, krävs särskilt beslut.
17. Övrigt
Fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdmg,
protokolljustering då tid och plats har beslutats, sammankomst med
kommunala samrådsorgan som är beslutade av nämnd eller styrelse.
Överläggning med utomstående myndighet som är beslutade av nämnd eller
styrelse.
Övriga möten eller sammankomster som den förtroendevalda har kallats till
eller utsett för att delta i och som ingår i den förtroendevaldes uppdrag.

Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade semester- och
pensionsförmåner
§ 5. Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald har efter framställan, rätt till ersättning föl' styrkt förlorad
arbetsinkomst. Förtroendevald som yrkar ekonomisk ersättning för fullgörande av
politiskt uppdrag på grund av förlorad arbetslöshetsersättning,
kompensationsledighet, uttagen semester eller andra fotmer av ersättning som inte är
att anses som inkomst av arbete skall styrka detta genom intyg. I det fall den
förtroendevalde ej kan styrka förlorad arbetsinkomst, och enligt inkomstskattelagen är
att betrakta som näringsidkare (egen företagare) kan ha rätt till ersättning efter
framställan till Kommunstyrelsens arbetsutskott enligt schablonersättning.
Schablonersättningen motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst som finns
registerad hos Försäkringskassan. Intyget skall årligen samt vid inkomständring
lämnas till kommunens HR-avdelning.
Ersättning utbetalas för förlorad arbetslöshetsersättning och ersättning från
föräldraförsäl(ringen med det faktiska ersättningsbortfallet som den förtroendevalde
kan styrka med intyg från Arbetslöshetskassan eller Försäkringskassan.
Eventuell ersättning för förlorad inkomst erläggs enligt motsvarande fastställt
timarvode. I de fall den enskilde yrkar om högre ersättning skall detta prövas i vruje
enskilt fall och den förtroendevalde skall påvisa att den förlorade arbetsinkomsten är
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högre än det fastställda timarvodet. Rätten till ersättrllng för styrkt förlorad
arbetsinkomst föreligger i de fall som är redovisat under§ 4.
§ 6. Förlorad semesterförmån

Den förtroendevalde har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Ersättningen
för förlorad semesterförmån skall vara inkluderad i det intyg om arbetsinkomst som
lämnas till HR-avdelningen. Utbetalning av semesterförmån är inlduderad i ersättning
för förlorad arbetsinkomst och utbetalas enligt kommunens utbetalningsrutiner. Den
som förlorar någon semesterförmån på grund av politiska uppdrag skall själv meddela
detta skriftligt till kommunens HR-avdelning.
I de fall den förtroendevalde bedriver aktiv näringsverksamhet, utan att inneha någon
anställning, och som kan styrka att semesterförmånen har förlorats, har rätt till
ersättning för förlorad semesterförmån med verifierat belopp. Begäran av förlorad
semesterförmån skall göras senast efter tre månader från det att förmånen förlorats.
Rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån föreligger enligt§ 4.
§ 7. Förlorad pensionsförmån
Rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån föreligger enligt§ 4.
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad avtalspensionsförmån.
Ersättningen utbetalas till den förtroendevalde i samband med att utbetalning av
förlorad arbetsinkomst erlägges. Ersättningen för förlorad avtalspensionsförmån
uppgår till4,5% av ersäth-ringen för förlorad arbetsinkomst. För den vars
pensionspremie överstiger 4,5% skall detta styrkas genom intyg från arbetsgivare eller
genom påvisande av branschavtal.
Förtroendevald som bedriver aktiv näringsverksamhet, utan att inneha anställning och
som kan styrka att avtalspensionsförmån har förlorats, har rätt till ersättning för
förlorad pensionsförmån i motsvarande storlek
Ersäthllng för förlorad pensionsförmån utges ej till förtroendevald som redan uppbär
pension.
§ 8. Särskilda arbetsförhållanden

Rätten till ersättning enligt§§ 5-7 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald som
har särskilda arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Rätten till ersättning enligt§§ 5-7
omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande uppdrag och
tid för pral(tiska förberedelser i anslutning till sammanträde eller motsvarande
uppdrag.
Omfattning på den tid för vilket den förtroendevalde har begärt ersättning skall
överensstämma med tiden för sammanh·ädet eller uppdraget.
För förtroendevalda som har arbetsgivare som inte acceptetrar att man är ledig del/
delar av dag utan måste begära ledigt för hela dagen ersätts den förlorade
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arbetsinkomsten fullt ut. Detta skall skriftligt intygas från den förtroendevaldes
arbetsgivare. Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall begäras inom tre
månader från och med att förräthringen har ägt rum.
I de fall som sammanh·ädet/uppdraget ställs in och avtal har slutits med vikarie på den
förtroendevaldes arbetsplats, och arbetsgivaren inte kan låta den förtroendevalde inte
kan återgå i tjänst skall den förtroendevalde ersättas för förlorad arbetsförljänst.

Arvode
§ 9. Arsarvode och begränsat årsarvode
Förh·oendevalda som fullgör sina uppdrag har rätt till årsarvode enligt bilaga. I det
fasta arvodet ingår bland annat kompensation för internehlppkoppling och
kontorsmaterial, samt vad som framgår av § 2 avseende ordförande och vice
ordförande.
Kommunstyrelsen arbetsutskott äger alltid att pröva rätten till årsarvode för den
förtroendevalde som inte fullgör sitt/sina uppdrag.
Årsarvodet erlägges med motsvarande 1/12 per månad och utbetalas enligt
motsvarande lönerutiner som för kommunens anställda.
Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode eller fast arvode under löpande
mandatperiod ska arvodet fördelas mellan denne och efterträdaren i förhållande till
den tid var och en av dem innehaft uppdraget. Om en förtroendevald under
sammanhängande tid, som överstiger två (2) månader på grund av sjukdom eller
annan anledning blir förhindrad att fullgöra de åliggande som är förenade med
uppdraget, ska denne för den tid som förhindret omfattar vidkännas avdrag med så
stor del av årsarvodet som motsvamr denna tid.
Det är den förtroendevaldes ansvar att anmäla detta till kommunens HR-avdelning.
§ 1O. Arvode för sammanträde eller motsvarande
Förtroendevald som inte uppbär helt årsarvode, har rätt till timarvode för
sanunanträde med det kommunala organ som den förtroendevalde tillhör.
Förtroendevald har rätt till timarvode enligt§ 4. Ersättningen beräknas för varje
påbörjad halvtimme. Tiden för vilket arvode skall erläggas skall inrapporteras på
förtryck blankett och vara HR-avdelningen tillhanda vid innevarande månads
månadsskifte.
I samband med ny mandatperiod avgör ordförande i nämnd eller utskott
omfathlingen av introduktion eller information till samtliga ledamöter som då
arvoderas.
Timarvode betalas till tjänstgörande ledatnot för restid som utgår med anledning av
sammanträdet eller motsvarande under förutsättning att avståndet från den
förtroendevaldes fasta bostad till platsen för sammanträdet eller motsvarande 20 km
för enkel resa.
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Rutiner för utbetalning av arvode se§ 9.

Ersättning för kostnader
§ 11. Resekostnader
Kostnader för resor från bostaden till och från sammanträdet eller motsvarande
uppdrag enligt § 3-4 ersätts enligt reseregler. Resor kortare än 5 kilometer enkelresa
ersätts ej. För resor vilka överstiger 5 kilometer enkel resa utgår reseersättningen enligt
det avtal som films mellan arbetsmarknadens parter inom den kommunala
verksamheten Bilavtal10 (BIA10).
Eventuella kostnader som kan uppkomma genom förarens åsidosättande av lagar och
förordningar eller olika former av självrisker ersättes ej.
§ 12. Barntillsynskostnader

Ersättning för barntillsyn eller vård av barn som uppkommer på grund av deltagande
vid sammanträden eller uppdrag enligt§ 4 utbetalas till den förtroendevalde.
Ersättningen utges ej för tillsyn eller vård av barn som har fyllt 12 år ej heller då någon
familjemedlem eller annan närstående ombesörjer tillsynen eller vården. Ersättning
betalas ej ut för tid som barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller
motsvarande.
Som närstående anses make/maka, mor- och farföräldrar, hemmavarande syskon eller
annan person som den förtroendevalde sarrunanbor/lever med.
§ 13. Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrade eller svårt sjuk

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i
sammanträde eller motsvarande uppdrag enligt§ 4 för vård eller tillsyn av
funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättningen betalas enligt särskilt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan
närstående.
Som närstående anses make/maka, mor- och farföräldrar, hemmavarande syskon eller
annan person som den förtroendevalde sammanbor/ lever med.

§ 14. Ersättning för särskilda kostnader till förtroendevald vilken har funktionshinder
Ersättning betalas för särskilda kostnader till förtroendevald som har funktionshinder
som uppkommit i och med vid deltagande i sammanträden eller motsvaTande
uppdrag som inte ersätts på annat sätt. Ersättning uppgår för exempelvis resor,
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.
Rätten till ersättning prövas i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

§ 15. Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses §§ 11-14 betalas ersättning, om den förtroendevalde
kan visa att särskilt skäl har förelegat för sådana kostnader. Ersättning utgår inte om
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den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller
på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkommit. Rätten till ersättning
prövas i Korrununstyrelsens arbetsutskott.

Gemensamma bestämmelser
§ 16. Hur man begär ersättning

Den förtroendevalde skall yrka om ersättning för förlorad arbetsinkomst(§§ 5-7) eller
andra ersättningar enligt dessa bestämmelser (§§ 11-15). Framställan skall ske senast
inom h·e (3) månader från den dag för sarrunanträdet eller motsvarande till vilken
förlusten härrör sig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterfölmån och
pensionsförmån, för näringsidkare skall framställas senast efter h·e (3) månader från
det att förmånen har förlorats.
Yrkande om arvode och ersättningar skall göras på av personalavdelningens
fastställda blanketter.
§ 17. Tolkning och tillämpning av bestämmelserna
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tolkningsrätten och beslutar om hur detta
regelmente skall tillämpas. Arbetsutskottet äger årligen rätt att justera arvodes- och
eller ersättningsbeloppen utifrån den aktuella kostnads- och löneutvecklingen eller då
det är skäligt med hänsyn taget till uppdragets art och omfattning.
§ 18. Utbetalning

Årsarvode utbetalas med en tolftedel (1/12) per månad. Övriga ekonormska fö1måner
enligt detta reglemente betalas ut månadsvis i efterskott.
§ 19. Ekonomisk ersättning till kommunalråd

För kommunalrådet utgår ersättning enligt bilaga. Kommunalrådet har ej rätt till
ersättning enligt§§ 5-10. Kommunalrådet har rätt till pensionsförmån enligt
kommunens regler.
Årsarvoderad förtroendevald har rätt tillledighet i den utsträckning som fullmäktige
har beslutat om utan att arvodet reduceras. Heltidsarvoderad politiker
(kommunalrådet) har rätt till semesterledighet enligt gällande kommunala avtal.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller på grund av annan
orsal< är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad ska
arvodet minskas i motsvarande mån.
§ 20. Attest

Kommunens regler för attest och utanordning tillämpas för betalning av arvode och
ersättningar enligt detta reglemente.
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§ 21. Samordning
Förtroendevald som har flera uppdrag i olika nämnder/styrelser, kommunala bolag
eller stiftelser har rätt till ersäthung upp till arvodesnivå, heltid. Heltidsarvoderade
förtroendevalda har mte rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens
verksamhet enligt ovan. Ersäthling för timarvodet per dag får högst utgå med 8
timmar per dag.
För förtroendevald som inte är kommunalråd, ordförande eller vice ordförande men
har omfattande politiska uppdrag får Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta ifall det
skall gälla särskilda ersättningsbestämmelser för denne.
Förtroendevald som utöver uppdrag inom kommunens olika organ även innehar
uppdrag i till exempel kommunala bolag, gemensamma nämnder eller
kommunförbund har själv ansvar för att se till att detme inte överkompenseras. Den
sammantagna ersäthlingsnivån bör inte för någon förtroendevald uppgå till mer än
riksdagsledamots arvode per månad.
§ 22. sjukfrånvaro

För kommunalråd eller annan heltidsarvoderad förtroendevald tillämpas vid sjukdom,
olycksfall eller arbetsskada regler i Allmänna bestämmelser (AB), det vill säga samma
regelverk som gäller anställd personal. Det är den förtroendevaldes ansvar att anmäla
frånvaro eller händelse som angivits ovan till kommunens HR-avdelning. Även andra
uppdrag som förlUndrar att uppdraget kan fullgöras skall anmälas.
§ 23. Föräldraledighet och vård sjukt barn
För kommunalråd eller annan heltidsarvoderad förtroendevald tillämpas vid
föräldraledighet reglerna i Allmänna bestämmelser, det vill säga det avtal som gäller
för anställd personal. Det är den förtroendevaldes ansvar att anmäla ärende gällande
föräldraledighet till HR-avdelningen från och med första frånvarodagen.
§ 24. Bestämmelser om pension och avgångsersättning/omställningsstöd för
förtroendevald
De förtroendevalda som omfattas av bestämmelser om pension och avgångsersättning
för förtroendevalda (PBF) är berättigade till pensionsförmån enligt PBF. Kravet för att
omfattas av PBF är att man har ett politiskt uppdrag (kommunalt) på heltid eller
betydande del av heltid (40% eller mer) samt tillrätt före valet år 2014.
De företroendevalda som omfattas av bestämmelser om pension och omställningsstöd
för förtroendevalda (OPF-KL) är berättigade till pensionsförmån enligt OPF-KL.
Kravet för att omfattas av OPF-KL är att den förtroendevalde har tillträtt sitt uppdrag
efter valet år 2014. Omställtungsstödet omfattar dock endast de förtroendevalda med
uppdrag på betydande del av heltid eller heltid. Bestämmelserna i OPF-KL gäller vissa
delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF.
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§ 25. Efterkontroll

Kommunen kommer vid årets slut välja ett antal personer för uppföljning.
Uppfölj:rringen omfattar bland annat faktiskt löneavdrag hos arbetsgivare ställt i
jämförelse till utbetald ersättning.

§ 26. Översyn av arvoden
Översyn av arvode ska ske årligen med hänsyn till förändringar av arbetsområdet,
arbetsuppgifter och arbetsmängder.
§ 27. övrigt

Förtroendevalda som önskar frånsäga sig arvodet, skall skriftligt ansöka hos
kommunstyrelsens arbetsutskott om detta. I ansökan skall motivering till fränsägandet
bifogas. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter beslut i frågan. I det fall då en
förtroendevald avsagt sig rätten till arvodet kan inte annan juridisk eller fysisk person
bli mottagare av detta arvode.
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Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

§ 184 Konsekvenser av åtgärder med
oförändrad budget för miljö-, bygg- och
räddningsnämnden
Dnr KST 2015/670

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-06-23 är miljö-, bygg- och
räddningsnämndens budget för 2016låst till2015 års nivå, vilket innebär att det inte
finns kostnadstäckning för löneökningar och kapital~änstkostnader. Därför
behöver nämnden göra besparingar som motsvarar 250 000 kronor för 2015 och 960 000
kronor för 2016.
Efter genomförd konsekvensanalys, har miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutat
att Vitsands brandstation görs om till räddningsvärn, vilket medför en besparing på
895 000 kronor.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har lämnat beslutet om
organisationsförändringen till kommunstyrelsens arbetsutskott för kännedom.
Räddningschef Pär Maltesson informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om vad
beslutet om räddningsvärn innebär samt om räddnings~änstens insatstider som visar
på en rättvis fördelning av insatserna i kommunen.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-09-03 § 124.
Överenskommelse mellan räddnings~änsten och Landstinget i Värmland om
medverkan vid transport av patienter i terräng.
Avtal mellan räddnings~änsten och SOS Alarm Sverige AB om support.
Avtal mellan räddnings~änsten och socialförvaltningen i Torsby kommun om
lyfthjälp.
Överenskommelse mellan räddnings~änsten och Landstinget i Värmland om larm i
väntan på ambulans (IVPA).
Statistik januari-augusti 2015 från räddningschef Pär Maltesson över debiterade IVP Alarm och lyfthjälp.
Insatstider i Torsby kommun.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

forts. ksau § 184, Konsekvenser av åtgärder med oförändrad budget
för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Yrkande
Yvonne Broberg (S), Kjell-Erik Mattsson (S) och Alf Larsson (C): Utifrån redovisade
insatstider, samt kommunens budgetläge som inte tillåter en utökning av
räddnings~änstens budgetram, ställer kommunstyrelsens arbetsutskott sig bakom
miljö-, bygg- och räddningsnämndens bedömning och beslut.
Gustav Olsson (M): För att undvika neddragningar inom räddnings~änsten ska
möjligheten att tillföra ytterligare pengar till verksamheten uh·edas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt Yvonne Brobergs, Kjell-Erik Mattssons och Alf Larssons yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Utifrån redovisade insatstider, samt kommunens budgetläge som inte tillåter en
utökning av räddnings~änstens budgetram, ställer kommunstyrelsens arbetsutskott
sig bakom miljö-, bygg- och räddningsnämndens bedömning och beslut.

Reservation
Gustav Olsson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Pär Maltesson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-09-15

§ 185 Inbjudan till bolagsbildande för biogas
Dnr KST 2015/565

Sammanfattning av ärendet
Karlstads kommun har tagit fram ett förslag på bolagsbildning för en gemensam
anläggning för produktion av biogas, och önskar få svar på om Torsby kommun är
intresserad av att delta i en sådan bolagsbildning.

Handlingar i ärendet
Inbjudan och förslag från Karlstads kommun 2015-06-25.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kommun tackar för erbjudandet, men avstår från att delta i en gemensam
bolagsbildning för produktion av biogas.

Beslutet skickas till
Karlstads kommun

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

§ 186 Tilläggsbudget för lärarlöner
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-06-23 § 87, ska barn- och
utbildningsnämndens budget för 2015 utökats med 500 000 kronor för en satsning på
lärarlöner med finansiering från kommunchefens budget.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Birnsteins ~änsteskrivelse 2015-09-09.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
500 000 kronor ombudgeteras från ansvar kommunchef, verksamhet
landsbygdsutveckling.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

§ 187 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott under tiden
2015-09-02--2015-09-07.

Handlingar i ärendet
Sammanställning av inkomna meddelanden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-09-15

§ 188 Delredovisning av

bredbandsutbyggnaden
Dnr KST 2013/856

Sammanfattning av ärendet
Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden redovisar status på bredbandsutbyggnaden.
Samverkansprojekt med Region Värmland
Alla delsträckor i utbyggnadsplanen för stamfiberutbyggnad har legat ute på
Tillväxtverkets hemsida för samråd. Samrådet är till för att ge information om det
redan finns fiber där sträckorna är, eller för andra aktörer att meddela om de har för
avsikt att bygga någon av sträckorna under de närmaste tre åren. Samrådet har visat
att ingen fiber finns där sträckorna går och ingen aktör har planer på att bygga någon
av sträckorna under de närmaste tre åren.
Region Värmland lämnade in ansökan om medel ur Regionalfonden för samverkansprojektet "Bredbandsutbyggnad del l i Värmland" till Tillväxtverket den 7 september
2015. Beslut tas i december 2015.
status fiberföreningar
Bada-Rinn fiberförening blev klara med sitt projekt i mars 2015 och har anslutit drygt
200 hushåll. Fiberföreningarna i Utterbyn och Åsteby-Vägsjöfors-Överbyn blir klara
under hösten 2015. Oleby, Vitsand och Rådom blir klara under 2016.
Länsstyrelsen har fått in ett stort antal ansökningar från fiberföreningar om stöd till
bredband under sommaren och hösten och har därför beslutat att införa beslutsomgångar. Första beslutsomgången omfattar ansökningar som inkommit t. o. m.
20 oktober 2015. Beslut tas i januari/februari 2016.
Statistik från PTS (Post- och telestyrelsen) visar att ca 25% av invånarna och ca 17% av
arbetsställena i Torsby kommun har fiber idag. Merparten finns i Torsby tätort.

Handlingar i ärendet
Bredbandsutbyggnad del1 i Värmland -projektbeskrivning.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

forts. ksau § 188, Delredovisning av bredbandsutbyggnaden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Arbetsutskottet tackar Cecilia för informationen och för det arbete hon utför.

2. Efter att Tillväxtverket har tagit ställning till ansökan om medel ur
Regionalfonden ska arbetsutskottet diskutera om kommunens
bredbandsstrategi behöver omarbetas samt analysera kostnaderna för
bredbandsutbyggnaden.

Beslutet skickas till
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

§ 189 Diskussion inför samråd och
samverkansmöte om regionalt
trafikförsörjningsprogram, kollektivtrafik m.m.
Dnr KST 2015/572

Sammanfattning av ärendet
Ann-Katrin Järåsen (S) och Hans Forsbäck (M) att kanuner att delta i länsdelsmöte i
Munkfors 2015-09-16 om samhällsplanering, kollektivtrafik och infrastrukturfrågor
samt samrådsmöte om regionalt trafikförsö1jningsprogram.
Ann-Katrin Järåsen återkommer med information från mötena.

Beslutet skickas till
Ann-Katrin Järåsen

Justerarens signatur

rit;

q(Q

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-09-15

§ 190 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ann-Katrin Järåsen lämnar följande information:
Alf Larsson (C) och Eva-Lena Gustavsson (S) kommer att åka på länsstyrelsens
integrationsmöte 2015-10-15.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

