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§ 123 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Arbetsutskottets beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
•

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken, koncessionsansökan för markkabel, Tåsan.

•

Svar på medborgarförslag om utemiljön för de boende på Dalbygården.

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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§ 124 Motion angående 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 för de
yngsta crossåkarna i Torsby kommun som lyder:
"Torsby kommun har lanserat sig som en motorsportsommun. Kommunen saknar och
har alltid saknat en laglig motorcrossbana. En icke godkänd plats har utnyttjats av de
som brukar denna sport (en för ändamålet icke godkänd grustäkt i området Väls och
som är privatägd).
Vänsterpartiet föreslår att:
denna bana ska enbart vara till för de yngre crossåkarna och förslagsvis kan den läggas
i stenbrottet i Valbergsområdet Att göra i ordning i stenbrottet skulle inte vara någon
stor kostnad, samt att de som ska använda banan har den på ett rimligt avstånd. Att ha
banan i detta område skulle inte medföra några som helst störningar i närområdet.
Detta ser vi som en ren utveckling av Valbergsområdet."
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.
Utredningsmetod: Granskat detaljplanen för flygplatsen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. ksau § 124, Motion angående crossbana för de yngsta
crossåkarna i Torsby kommun
Handlingar i ärendet
Motion från Hans Lindberg, Vänsterpartiet i Torsby, 2014-06-16.
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroths förslag till svar på motionen
2015-06-01.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslaget motionssvar.
2. Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatu r
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§ 125 Samrådsyttrande, detaljplan för Torsby
4:1, 4:33 m .fl. (Holmesskolan)
Dnr KST 2015/233

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har fått förslag på detaljplan för Torsby 4:1 och 4:33 m.fl.
(Holmesskolan) på remiss. Synpunkter ska vara inlämnade senast 2015-06-15 till miljö-,
bygg- och räddningsnämnden.
Planarkitekt Jon Wiggh redogör för den föreslagna detaljplanen.
Planens syfte är att ge förutsättningar för en säkrare trafikmiljö i anslutning till
Holmesskolan, ge möjlighet att göra tillbyggnader och nybyggnader för
skolverksarnhet, ge plats för tillräckligt antal parkeringsplatser för skolans nuvarande
och framtida behov samt att skapa byggrätt för en eventuell framtida förskola.
Detaljplanen ska också för flera verksamhetsutövare (handel, verkstad) inom
nuvarande järnvägsområde ge möjlighet att bilda egna fastigheter för de byggnader
som nu står på ofri grund.
Remissen har hanterats genom att berörda avdelningar inom kommunstyrelsen haft
möjlighet att lämna yttrande. Biträdande förvaltningschef Anders Björck meddelar att
avdelningarna inte har något att invända mot föreslagen detaljplan.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens inbjudan 2915-05-13 till samråd.
Anders Björcks tjänsteskrivelse 2015-05-28.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslag till detaljplan för Torsby 4:1,
4:33 m.fl. (Holmesskolan).

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Justerarens signatur
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§ 126 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljning till och med maj
2015 för kommunstyrelsens avdelningar, samt kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges kostnader ligger högre än budgeterad på grund av ett flertal
utbildningar som har hållits för de förtroendevalda. För helåret prognostiseras dock ett
utfall i nivå med budget.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på totalt 13 504 tkr som främst beror på att
tekniska avdelningens intäkter för vattenavgifter kommit in tidigare än väntat.
Budgeterade kostnader för landsbygdsutveckling medför i nuläget ett överskott under
kommunledningskansliet då dessa kostnader kommer under senare delen av året.
Fritidsavdelningen redovisar ett underskott, men avdelningen tros ändå kunna hålla
tilldelad budget för 2015.
Prognosen för kommunstyrelsen är ett utfall i nivå med budget för 2015.

Handlingar i ärendet
Uppföljning, kommunstyrelsen januari-maj 2015 från ekonom Fricia Johansson
2015-06-08.

Arbetsutskottets beslut
Månadsuppföljningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur
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§ 127 Svar på medborgarförslag om elbilar
Dnr KST 2015/115

Sammanfattning av ärendet
Björn Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag som lyder:
"Klimatförändringen fortsätter, och havens uppvärmning går snabbare än man
tidigare trott. Detta kommer att få förödande konsekvenser för mänskligheten, och
naturligtvis också för vår kommuns innevånare. Detta är något som pågår, obevekligt,
och det är ansvarslöst att blunda för. Ingen kan göra allt för att hindra en
klimatkatastrof, men alla kan göra något. Även Torsby kommun borde ta ett större
ansvar. Det finns politisk enighet om att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossil energi. Det är bråttom om vi ska uppnå målet.
Kommunen har haft elbilar på prov, och det gick fint, man har fått in synpunkter. Jag
har en elbil, bor i Lekvattnet, och 80 % av våra transporter gör vi med den. Med en
laddare för 16 ampere laddas bilen för ca två mils körning på en timme. Jag har just åkt
till Torsby t o r på en fulladdad bil, ca 60 km med värmen påslagen i minus 14-16
grader (kunde kört någon mil till). Sommartid kör jag den dubbla sträckan på en
laddning.
Jag föreslår
1. Att kommunen inventerar sitt transportbehov med ledning av körjournaler i sina
fordon.
2. Om man har fordon som skulle klara sina transporter med elfordon, så byter man till
sådana allt eftersom.
3. Att kommunen sätter upp snabbladdare för både kommunala och privata fordon.
Torsby kommun skulle då bidra till ett förbättrat klimat och sannolikt göra en
besparing på sikt, eftersom milkostnaden endast blir några kronor, med flera
ekonomiska fördelar med elfordon.
OK Värmland kommer att installera snabbladdare i Torsby och Sunne enligt mail
härom dagen: "Visst det är frågan om 30 minuters laddning, vi har nu invigt vår
laddstolpe i Karlstad. De två nästföljande ärArvika och sunne. Sen har vi planerat
ytterligare 6 st i Värmland och preliminärt kommer det en till Torsby. Stefan
Särnhehed, VD, OK Värmland" ."

Justerarens signatur
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Forts. ksau § 127, Svar på medborgarförslag om elbilar
Svar på medborgarförslaget
Vi tackar Björn Nilsson för synpunkter och är helt överens om att det är en viktig fråga.
Miljön och frågan om fossila bränslen är en av våra punkter i kommunens Mål och
vision 2020. Av denna anledning har vi på uppdrag av kommunstyrelsen påbörjat ett
arbete kring våra fordon. Vi har gjort en genomlysning av kommunens alla bilar och
håller just nu på med att på prov samla kommunens bilar i en gemensam pool där
bilarna är avpersonifierade och utbytbara för att i första hand fastslå hur många bilar
Torsby kommun behöver.
Vi har även vid val av bilar till poolen ställt stränga miljökrav. För tillfället begränsas
vi dock i våra ambitioner av de krav på bilar som de olika verksamheterna ställer; i
första hand krävs på stora områden 4-hjulsdrivna fordon. Dessutom kommer nästan
alla bilar att gå dygnet runt (service-bilar, bilar inom social verksamhet samt i vård och
omsorg).
Även våra upphandlingar begränsar oss i valet av fordon. Vi kommer dock initialt i
vår nästa upphandling att ta ställa krav på olika rniljöbilar, inklusive elbilar. Vår
förhoppning är att också marknaden tar ett större ansvar och driver på utvecklingen av
miljöbilar så att de passar även för vår demografi och ekonomi. Vi kommer dock
löpande pröva frågan på nytt och räknar med att vi även i Torsby kommun snart
kommer att införskaffa de första elbilarna.

Handlingar i ärendet
Björn Nilssons medborgarförslag 2015-02-04.
Ekonomichef Angela Birnsteins svar på medborgarförslaget 2015-06-03.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Björn Nilsson
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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§ 128 Verksamhetsredovisning-tekniska
avdelningen
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, har
teknisk chef Jan Esping inbjudits till dagens sammanträde för att berätta om
sin verksamhet.
Tekniska avdelningen har totalt 68 personer anställda fördelat på områdena GVA
(gator, vatten och avlopp) och fastighet, samt administration, internkontroll och
skogsförvaltning.
Av delningens vision är att vårda, utveckla och effektivisera Torsby kommuns
verksamheter och tillgångar.
Tekniska avdelningen handhar en rad olika verksamheter:
teknisk administration, fastighetsfrågor, hantverkar~änster, fastighetsförvaltning,
gator och vägar, trafiksäkerhet, skötsel av torg, parker m.m., skötsel av Björnevi och
Torsby Sportcenter, evenemang, omlastningsterminalen i Torsby, lantegendom, bidrag
till enskilda vägar, mätning och karta, fjärrvärmeverk i Östmark, fjärrvärmeförsäljning
i Sysslebäck, renvattenproduktion/distribution/försäljning, avloppsreningsverk,
återvinningscentraler, avfallshantering, jaktarrenden och skogsförvaltning.
Fastigheter
Totalt förvaltar kommunen 184 000 m 2 i fastighetsyta fördelat på 248lägenheter,
30 industrilokaler, 67 interna lokaler och 22 allmänna lokaler. Ungefär 30 % av
lägenhetsbeståndet i Klarälvdalen saknar hyresgäster och en process inför viss rivning
pågår.
Gator, vägar och dagvatten
Totalt ansvarar kommunen för 90 km väg, 11 km gång- och cykelväg och 74 km
dagvattenledningar.
VA-verksamhet
Det finns 18 vattenkraftverk, 226,5 km vattenledningar, och 6 870 personer är anslutna.
Det finns 19 avloppsreningsanläggningar.

Justerarens signatur
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Forts. ksau § 128, Verksamhetsredovisning -tekniska avdelningen
Renhållning
Kommunens invånare är bra på återvinning och många komposterar.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar Jan Esping för redovisningen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerarens signatur
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§ 129 Markanvisningsavtal, delar av Torsby
T ors by 1:235
Dnr KST 2015/488

Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Jan Esping presenterar förslag på markanvisningsavtal mellan Torsby
kommun och Torsby Bostäder AB som avser del av fastigheten Torsby 1:235.
För området gäller detaljplan 102 som vann laga kraft 1993-10-26. Bebyggelsen ska följa
rådande detaljplane- och stadsbyggnadsintentioner för området.
Enligt avtalet anvisar kommunen ca 7 300m2 mark till Torsby Bostäder AB för en tid
av 24 månader efter beslut i kommunstyrelsen om antagande av byggherre.
Enligt teknisk chef Jan Esping planerar Torsby Bostäder AB att bygga flerfamiljshus av
typen Kombohus med 23lägenheter.

Handlingar i ärendet
Förslag på markanvisningsavtaL

Arbetsutskottets beslut
1. Markanvisningsavtalet kompletteras med markpriset 50 kr/m2 •
2. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Torsby Bostäder AB
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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§ 130 Ägande och förvaltning av Brattmons
gemensamhetsanläggningar
Dnr KST 2015/336

Sammanfattning av ärendet
Brattmons samfällighetsförening har genom föreningens ordförande Kjell
Emanuelsson och kassör Lars Larsson kontaktat Torsby kommun med begäran om att
kommunen ska överta ägandet och förvaltningen av Brattmons gemensamhetsanläggningar, Skyllbäck G:a 8 (vattenanläggning), Skyllbäck G:a 9 (avloppsanläggning)
och Skyllbäck G:a 10 (vägar och dränering).
GVA-chef Mikael Löfvenholm redogör för tekniska avdelningens utredning i frågan.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Brattmons samfällighetsförening 2015-04-08.
Tekniska avdelningens utredning och förslag 2015-05-29, som biläggs denna paragraf.

Arbetsutskottets beslut
Begäran från Brattmons samfällighetsförening avslås.

Beslutet skickas till
Brattmons samfällighetsförening

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beträffande övertagande och förvaltning av Brattmons
gemensamhetsanläggningar

Bakgrund
Brathnons samfällighetsförening har genom kassören Lars Larsson kontaktat Torsby
kommuns med begäran om att komrutmen ska överta ägandet och förvaltningen av
Brattmons gemensamhetsanläggningar, Skyllbäck G:a8 (vattenanläggning), Skyllbäck
G:a9 (avloppsanläggning) och Skyllbäck G:a 10 (vägar och dränering).
Tekniska avdelningen har fått uppdraget att utreda frågan och att svara genom
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Beträffande övertagande och förvaltning av Skyllbäck G:a 1O

I utredning av frågan om övertagande är huvudfrågan hur långt komrutmens
skyldigheter sträcker sig.
Kommunallagen lägger inga hinder i vägen för kommunen att överta väghållningen
eller lämna bidrag till väghållning, så länge som vägen har ett allmänintresse. Sådant
allmänt intresse anses inte föreligga när det gäller utfartsvägar som bara betjänar ett
fåtal fastigheter.
Det förhållandet att det är svårt att få fram "frivilliga krafter som är villiga att driva
och förvalta" anläggningarna är inget skäl för kommunalt övertagande av vägar och
dränering och det är inte rimligt att konununen binder sig att stå för vägdrift som
kommunen inte har laglig skyldighet att utföra.
Tekniska avdelningen föreslår kommunen attinte överta och förvalta Skyllbäck G:a 10.
Beträffande övertagande och förvaltning av Skyllbäck G:a 8 och Skyllbäck G:a 9

I utredning av frågan om övertagande är huvudfrågan, hur långt kommunens
skyldigheter sträcker sig. Detta kommer att framgå av kommunens VA-plan.

Mikael Löfvenholm
g va-chef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 53 direkt
070-640 76 oo mobil
0560-160 00 växel
0560-160 55 fax

mikael.lofvenholm@torsby.se
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (2)

Kommunens VA-plan består av tre delar, VA-översikt, VA-policy och VA-plan,
(därutöver tillkanuner genomförande och uppföljning).
För närvarande pågår arbete med konununens VA-plan, ett arbete som planeras vara
klart till årssldftet. Kommunens VA-plan ska utgöra ett kunskapsunderlag om den
akhtella vatten- och avloppsförsörjningen i kommtmen, både inom och utom
kommunalt verksamhetsområde. VA-planen ska lyfta fram olika alternativ för att
hantera den framtida VA-sihtationen i kommunen för att det ska gå att sätta upp mål
och riktlinjer kring prioriteringar för kommunala utbyggnadsplaner och övertagande
av så kallade omvandlings områden.
I Torsby kommuns VA-policy presenteras vilka ställningstaganden och målsättningar
som ska styra VA-planeringen och vilka prioriteringar som ska göras. I VA-policyn
anges sh'ategiska väg\ral, riktlinjer för hantering av olika frågor och
prioriteringsgnmder och är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen samt
den kommunala översiktsplanen.
I det pågående arbetet med del tre, VA-planen, analyserar vi och klassar geografiska
områden utifrån behov och möjligheter. Prio 1områden är områden med behov enligt
6 § i vattentjänstlagen. Vi tittar på villca urval andra korruntmer använder för
övertagande av omvandlingsområden och därmed jämförbara områden.
För att beräkna tät bebyggelse/samlad bebyggelse använder vi, som arbetsmodell, 100
meter skyddsavstånd mellan permanent bebodda hus, för att miljöpåverkan och risken
för påverkan mellan dricksvattentäkter ska vara obetydlig och vi beräknar att kluster
med 30 permanent bebodda hus är samlad bebyggelse som skapar svårighet att lösa
enskild avloppshantering, vilket utgör behov av samfällighet.
I Brattmons samfällighetsförenings fall är, som framgår av namnet, samfällighet redan
bildad. I kommunens VA-översikt är Brattmons samfällighetsförening och Brattmons
vattenförening upptagna med 21respektive lO hushåll och av Brattmons samfällighets
förening anges 26 fastigheter vara anslutna till vattenanläggningen och 15 fastigheter
till avloppsanläggningen. Hur många hus som är permanent bebodda är inte angivet.
Tekniska avdelningens instälhling till att Torsby konunun ska bestämma sitt
verksamhetsområde att omfatta fastigheterna som ingår i Skyllbäck G:a 8 och
Skyllbäck G: a 9, är att besh'ida detta ansvar i avvaktan på att konununen antagit sin
VA-plan.

Tekniska avdelningens förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår Konununstyrelsens arbetsutskott att avslå Brattmons
Samfällighetsförenings begäran att överta ägandet och förvaltningen av Skyllbäck G: a
8, skyllbäck G: a 9 och Skyllbäck G:a 10.
Beslutet expedieras till:
Brattmons Samfällighetsförening
Kommtmstyrelsens arbetsutskott
Tekniska avdelningen
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Torsby kommun

sid 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-06-09

§ 131 Omfördelning av medel i tekniska
avdelningens investeringsbudget,
Valbergsområdet
Dnr KST 2014/746

Sammanfattning av ärendet
Valbergets Sportcenter med skid hmneln har ett ökande antal besökare. Detta har
inneburit att befintlig sporthandel i skidtunnelns byggnad har ert ökande omsättning
med platsbrist som följd. Sporthandlaren har framställt en förfrågan till kommunen om
en utbyggnad av sina hyrda lokalytor.
Behov av personalutrymmen för personal anställda i skidhtnneln har också
akhtaliserats och lokaler kan iordningställas inom projektet. Då disponibla markytor
saknas på Torsby Skidtunnels fastighet behöver en tillbyggnation ske på Torsby
kommuns fastighet.
Det finns ett beslut om att finansiering ska ske inom tekniska avdelningens
investeringsram för år 2015. I enlighet med beslutet begär tekniska avdelningen att
2 miljoner kronor överförs från projekt 1314- Babordsvägen inkl. GC till projektet 1043
Utbyggnad Ski Arena.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-05-27 från fastighetschef Hilary Högfeldt.

Arbetsutskottets beslut
Omfördelning av medel enligt ovan godkänns.

Beslutet skickas till
Hilary Högfeldt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-06-09

§ 132 Omfördelning av medel i tekniska
avdelningens investeringsbudget, Torsbybadet
Dnr KST 2015/484

Sammanfattning av ärendet
Fritidschef och platsansvarig på Torsbybadet har informerat tekniska avdelningen om
att det under de senaste månaderna har uppstått ett stort antal skärsår på fötter och
andra kroppsdelar från klinker- och kal<elplattor. Det beror på skador på klinkerplattor
och spruckna kakelplattor som får vassa kanter. De spruckna plattorna kommer att
bytas ut. Tillsyn och underhåll av väggar och tak ska utföras samtidigt.
Alla arbeten ska utföras under den årliga stängningen, som utökas från 2 till3 veckor
(veckorna 23, 24 och 25). Renoveringen kommer att kosta 167 000 kronor.
Tekniska avdelningen begär att 167 000 kronor överförs från projekt 1701, Diverse, till
ett nytt projekt Renovering Torsbybadet

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-04-27 från fastighetschef Hilary Högfeldt.

Arbetsutskottets beslut
Omfördelning av medel enligt ovan godkänns.

Beslutet skickas till
Hilary Högfeldt

Justerarens signatur

%~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-06-09

§ 133 Tillgänglighetsåtgärder på Ekeby,
Frykenskolan
Dnr KST 2015/485

Sammanfattning av ärendet
Övre plan på Ekeby i Frykenskolan används inte av skolan idag på grund av
tillgänglighetsbrister. Från och med läsår 2015/2016 vill skolan använda lokalerna till
Intresseskolan. Intresseskolan flyttar från lokalerna på Tjädern l där
förskoleverksamheten centraliseras.
För att Ekebys övre plan ska bli godkänd som en skollokal måste en hiss och en
handikapptoalett installeras. Vindsplanet påverkas inte av ombyggnationen.
Ombyggnationen och renoveringen kommer att kosta cirka 525 000 kronor och måste
påbörjas omgående så att arbetet är klart innan skolstarten i augusti. Ett ärende
angående omfördelning av investeringsmedel kommer att presenteras för
arbetsutskottet i slutet av året.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-04-24 från fastighetschef Hilary Högfeldt.

Arbetsutskottets beslut
l.

Ett investeringsprojekt skapas förombyggnationen av Ekeby.

2.

Omfördelningen av tekniska avdelningens investeringsmedel tas upp i
arbetsutskottet under det fjärde kvartalet 2015.

Beslutet skickas till
Hilary Högfeldt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-06-09

§ 134 Upphävande av del av byggnadsplan för
Ambjörby
Dnr KST 2015/483

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsplan 408 för Ambjörby är från 1958, och återspeglar inte dagens
markanvändning. Tekniska avdelningen har upptäckt att den före detta skolan,
lärarbostaden samt ett antal privata bostadshus ligger inom ett område planlagt för
allmänt ändamål.
De allmänna intressen som motiverat ytor för allmänna verksamheter enligt gällande
byggnadsplan finns inte längre. Försäljning och prövning av bygglov försvåras genom
otidsenliga planbestämmelser varför del av byggnadsplanen bör upphävas.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-05-18 från fastighetschef Hilary Högfeldt.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet uppdrar till miljö- och byggkontoret att upphäva del av byggnadsplan
i Ambjörby, plan nr 408.

Beslutet skickas till
Miljö- och byggkontoret
Hilm·y Högfeldt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

s id 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-06-09

§ 135 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Dnr KST 2015/451

Sammanfattning av ärendet
Med hänvisning till Torsby kommuns arvodesreglemente § 5 gör Tommy Persson (M)
en framställan till arbetsutskottet om ersättning enligt reglementets bilaga punkt 3 om
förlorad arbetsinkomst.

Handlingar i ärendet
Framställan från Tommy Persson 2015-05-12.

Arbetsutskottets beslut
Tommy Perssons framställan beviljas.

Beslutet skickas till
Tommy Persson
HR-avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-06-09

§ 136 Ansökan om lönebidrag, Torsby
Ridklubb
Dnr KST 2015/502

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har beviljat Torsby Ridklubb lönebidrag från och med mars 2015.
Klubben ansöker nu, genom klubbens ordförande Lena Jernberg, om retroaktivt
lönebidrag för månaderna före mars 2015, så långt det är möjligt.
Biträdande kommunchef Anders Björck informerar om kommunens regler för bidrag
tilllönebidragsanställda. Bidrag kan beviljas tidigast från och med den månad som
föreningen ansöker hos kommunen.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Torsby Ridklubb, inkommen till kommunen 2015-05-28.

Arbetsutskottets beslut
Ansökan från Torsby Ridklubb avslås.

Beslutet skickas till
Torsby Ridklubb

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-06-09

§ 137 Fastställande av länsöverenskommelse
barn och unga i risk- och missbruk
Dnr KST 2015/384

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland har genom regionens kommuner och landstinget tagit fram en
överenskommelse som syftar till att förbättra, strukturera och stärka arbetet kring barn
och unga som har ett risk- eller missbruk.
Överenskommelsen syftar även till att på ett effektivare sätt använda de resurser som
finns i länet av så väl personell som ekonomisk art, något som kommer att ge ett bättre
stöd till de utsatta personerna. Den har sin grund i lagstiftningen samt nationella
riktlinjer inom området.
Torsby kommun har nu att ta ställning tilllänsöverenskommelsen.

Handlingar i ärendet
Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk - från upptäckt till
behandling.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar länsöverenskommelsen för barn och unga i risk- och missbruk
- från upptäckt till behandling.
Överenskommelsen gäller under perioden 2015-09-01 --2017-09-01.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-06-09

§ 138 Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken,
koncessionsansökan för markkabel, Tåsan
Dnr KST 2015/514

Sammanfattning av ärendet
Fortum Distribution AB har för avsikt att lämna in en ansökan om nätkoncession för
linje (linjekoncession) för delsträcka av 24 k V markförlagd kabel L219G Tåsan i Torsby
kommun.
Kraftledningen byggdes 2006. Under 2014 har samtliga ledningar inventerats och
Fortum har i samband med detta upptäckt att denna delsträcka inte rymdes inom
giltig områdeskoncession, vilket föranleder ansökan om linjekoncession.
På uppdrag av Fortum genomför nu Pöyry Sweden AB samråd och upprättar ansökan
och miljökonsekvensbeskrivning. Samrådet genomförs med myndigheter,
organisationer och enskilda som kan antas vara särskilt berörda.

Handlingar i ärendet
Samrådsunderlag för ansökan om nätkoncession från Pöyry Sweden AB 2015-06-02.

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun har inget att erinra emot koncessionsansökan.

Beslutet skickas till
Pöyry Sweden AB

Justerarens signatur

~ ~~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-06-09

§ 139 Svar på medborgarförslag om utemiljön
för de boende på Dalbygården
Dnr KST 2015/226

Sammanfattning av ärendet
Sigrid Skogman lämnar ett medborgarförslag som lyder:
"Som medborgare i Torsby Kommun har det kommit till min kännedom att våra
boende på Dalbygården önskar en bättre utemiljö. Jag är medveten om att detta har
påpekats tidigare till kommunen, men inga resurser har funnits.
Eftersom det kommer råd och tips från Socialstyrelsen att det bör finnas tillgång till en
trädgårdsliknande utemiljö, där våra spec. dementa har möjlighet att få känna lukten
av grönska och doften från växter samt kanske få smaka på t.ex. bär och frukter som de
tidigare har haft hemma.
Förslaget från mig till er politiker är: tänk vilken viktig åtgärd detta vore för våra
boende på Dalbygården om resurser kunde komma dem till del. Ideella handtag
kommer säkert att behövas, men huvudansvaret åligger kommunen. Budgeten i
direkta vården ska inte belastas.
Till sist "Tänk hur vill vi ha det" ."
Svar på medborgarförslaget
Tekniska avdelningen, Dalbygårdens personal och volontärgruppen arbetar
kontinuerligt med att förbättra Dalbygårdens utemiljö för alla berörda parter.
Följande åtgärder har redan utförts eller pågår på Dalbygårdens utemiljö:
•

En ny utgång/dörr från huset till den nya trädgården har byggts. Kommunen
har bekostat material och arbetet utfördes av volontärer.

•

En ny "dansbana" byggs i anslutning till den nya dörren.

•

En ny plattgång inom det inhägnade området räknas vara färdigt innan
midsommar.

•

Ett nytt lusthus är inköpt och ska placeras i trädgården.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-06-09

Forts. ksau § 139, Svar på medborgarförslag om utemiljön för de
boende på Dalbygården
•

Kommunens arbetscentral tillverkar nya utemöbler till trädgården.

•

Nya växter kommer att planteras i samråd mellan volontärgruppen,
Dalbygårdens personal och tekniska avdelningen.

En stor del av arbetet utförs av volontärer och lokala företag. Tekniska avdelningen
bidrar med maskiner, arbetsredskap och arbetskraft och lokala företag har bidragit
med material.
Allt detta leder till en trevligare och säkrare utemiljö för Dalbygårdens boenden.

Handlingar i ärendet
Sigrid Skogsmans medborgarförslag 2015-03-05.
Fastighetschef Hilary Högfeldts svar på medborgarförslaget 2015-06-01.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Sigrid Skogsman
Hilary Högfeldt
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-06-09

§ 140 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
På fråga från Inger Laren (FP) om förändring på Torsbybadet svarar Ann-Katrin
Järåsen (S) att frukostbadet ersätts med 11-bad med fika. Åtgärden är en del av det
åtgärdsprogram som fritidsavdelningen tagit fram för att klara budgetramen.
På fråga från Inger Laren om bredbandsutbyggnad m .m. svarar ordförande AnnKatrin Järåsen att bredbandssamordnare Cecilia Sjöden nu tar fram underlag för
ansökan om medel till stamfiberutbyggnaden i kommunen. Inger Laren kan kontakta
Cecilia Sjöden för närmare upplysningar om bredbandsutbyggnaden i
N yskogaområdet.
Värmlands kommuner har fått fråga om eventuellt bidrag till prins Carl Philips och
prinsessan Sofias bröllopsfond i samband med deras bröllop 2015-06-13.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande får i uppdrag att besluta i frågan
om bidrag till prins Carl Philips och prinsessan Sofias bröllopsfond.

Beslutet skickas till
Ann-Katrin Järåsen (S)
Alf Larsson (C)

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-06-09

§ 141 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden
2015-05-25--2015-06-02.

Handlingar i ärendet
Sammanställning, inkomna meddelanden.

Arbetsutskottets beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

