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§ 1 Representation i politiska referensgruppen
för ett drogfritt Värmland
Dnr KST 2014/890

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Värmland har ett samordningsuppdrag för ANDT (alkohol_ narkotika,
dopning, tobak) -förebyggande insatser. År 2003 erbjöds kommunerna och landstinget
att delta i den politiska referensgruppen för ett Drogfritt Värmland. Styrgrupp för
arbetet är Samhällsråd Värmland som bildades 2008 och består av högsta ledningen
från Polismyndigheten, Region Värmland, Landstinget i Värmland och Länsstyrelsen
Värmland.
Änmena som lyfts i den politiska referensgruppen kommer nu att kompletteras till att
omfatta även våld i nära relationer, järnställdhet och integration. Änmesområdena
överensstämmer då m ed Samhällsråd Värmlands ansvarsområden. Nytt namn på
gruppen föreslås bli politiska referensgruppen för social hållbarhet.
Gruppen ska även denna mandatperiod ha en representant med ersättare från varje
kommun på kommunstyrelse- eller nämndordförandenivå samt från landstingets
folkhälsa- och tandvårdsutskott. Gruppen kommer att träffas två halvdagar per år för
att få aktuell information inom berörda ämnesområden och möjlighet till
erfarenhetsutbyte och dialog. En introduktionsutbildning är också planerad.
Föreståndare/samordnare Jörgen Johansson redogör för arbetet i den politiska
referensgruppen.

Handlingar i ärendet
Skrivelse 2014-11-24 från Länsstyrelsen Värmland.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Nielas Persson (S) utses som representant i den politiska referensgruppen för
social hållbarhet.
2. Socialnämnden ombeds utse en ersättare till referensgruppen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Val av ombud och ersättare till
Kommuninvests föreningsstämma
Dnr KST 2014/197

Sammanfattning av ärendet
2014-04-16 genomförs Kommuninvests föreningsstämma i Stockholm. Vatje medlem
äger en röst på den formella stämman.
Kommuninvest önskar nu få in uppgifter om ombud och ersättare.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Kommuninvest 2014-12-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ekonomichef Angela Birnstein utses till ordinarie ombud på Kommuninvests
föreningsstämma med ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) som ersättare.

Beslutet skickas till
De valda
Kommuninvest

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Politisk referensgrupp till arbete med
Herrgårdsområdet
Dnr KST 2014/946

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01 att inrätta en arbetsgrupp för arbetet med
Herrgårdsområdet Gruppen ska fungera som en referensgrupp för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fastställde 2015-01-07 referensgruppens arbetsordning.
Nu ska ledamöter i referensgruppen utses.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-12-01, § 193.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Följande personer utses tillledamöter i referensgruppen för arbetet med
Herrgårdsområde t:
Ann-Katrin Järåsen (S)
Anna Melin Nyström (C)
AnnKatrin Uppvall (FP)
Ulf Ronge (M)
Håkan Höglund (SD)

Beslutet skickas till
De valda
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö- och byggchef
Jon Wiggh, planarkitekt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Svar på motion om bygdemedel vid
etablering av vindkraftverk
Dnr KST 2014/431

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet, Karl-Erik Keck, föreslår i en motion att Torsby kommun ska administrera
de bygdemedel som vanligtvis betalas ut vid etablering av vindkraft, och att
kommunen snarast utarbetar riktlinjer för hur detta ska handläggas.
Motionen lyder enligt följande:
"Viktigt att vi snarast utarbetar rutiner och riktlinjer för hur vi skall hantera de
bygdemedel som vanligtvis utgår vid etablering av vindkraftverk.
Bygdemedel utgår vanligtvis när vindkraftverk byggs i en kommun. Detta för att ge
goodwill till projektet och medlen är tänkta att användas för att stimulera och stödja
olika aktiviteter främst i de berörda bygderna.
Det är lämpligt att kommunen administrerar detta och också bevakar att bygdemedel
utgår i varje projekt i kommunen. Hur detta skall handläggas bör klart anges i
kommunens förvaltning."
Hantering av motionen
Bygdemedel, eller bygdepeng som det ofta kallas när det gäller vindkraft, är en frivillig
avsättning av en andel av kraftproduktionens bruttointäkter. Syftet är att bygden där
vindkraft byggs ut ska få del i det värde som produktionen skapar.
I flera fall administrerar den berörda kommunen de pengar som kommer in från ·
vindkraften och sköter fördelningen efter lokalt uppsatta riktlinjer.
Innan rutiner och riktlinjer utreds bör Torsby kommun ta ställning till om man har för
avsikt att erbjuda administrering av dessa medel.
Planarkitekt Jon Wiggh, ansvarig handläggare, redogör för ärendet vid sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Motion från Miljöpartiet 2014-05-21.
Planarkitekt Jon Wigghs tjänsteskrivelse 2014-12-17, med exempel från Rättviks
kommun som bilaga.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
l.

Kommunen ser positivt på att erbjuda hjälp med fördelning av bygdemedet
men frågan behöver utredas närmare.

2. Motionen anses bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Ansökan om positivt planbesked - Vitsand
1:36 m.fl.
Dnr KST 2014/936

Sammanfattning av ärendet
Harry Abbas ansöker om positivt planbesked för planläggning av fastigheten Vitsand
1:36. Marken köptes av kommunen 2001, och Harry Abbas önskar få lov att använda
marken som campingplats.
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth redogör för ärendet på
sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Ansökan om positivt planbesked för fastigheten Vitsand l :36.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l. Harry Abbas, planintressenten, får enligt 5 kap. 2 och 5 §§plan- och bygglagen
positivt planbesked för att upprätta ny detaljplan för fastigheten Vitsand l :36

m. fl.
2. Kommunen avser att enligt 5 kap. 2 och 5 §§plan- och bygglagen inleda
planläggning sedan ett planavtal har upprättats med planintressenten.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får i uppdrag att handlägga ärendet och
att teckna avtal med planintressenten.
4. Slutligt beslut om antagande av detaljplanen bedöms kunna tas i september
2015.

5. En planavgift kommer att tas ut enligt 12 kap. 8 §punkt l plan- och bygglagen.

Beslutet skickas till
Harry Abbas
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6 Remissyttrande, samråd om detaljplan för
del av Hole 1:129 m. fl. (Björn brodden)
Dnr KST 2014/932

Sammanfattning av ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har för fastighetsägare, genom Lars Nyström,
upprättat ett förslag till detaljplan för del av Hole 1:129 m.fl. (Bjömbrodden). Då
planen överensstämmer med översiktsplanen har inte programråd (samråd del1)
bedömts vara nödvändigt.
Planens syfte är att möjliggöra en exploatering anpassad till de senaste årens
planläggning med fritidshus både på Långberget och inom Branäs. Anpassningen
innebär procentuell exploateringsgrad i proportion till fastighetens area och allmänt
mer generella planbestämrnelser. Planförslaget omfattar ett redan planlagt område för
fritidsboende och följer gällande översiktsplan. Antalet byggrätter för fritidshus utökas
inte i planförslaget
Planen ges genom planförslaget en mer flexibel utformning för att möta ökad
efterfrågan på större hus.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens begäran om remissyttrande 2014-11-28.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen.

Beslutet skickas till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 7 Yttrande, samråd om fördjupad
översiktsplan för Mobergskölen-flygplats med
Airport Centrum
Dnr KST 2015/2

Sammanfattning av ärendet
Malung-Sälens kommun har sänt ut en fördjupad översiktsplan för samråd som
behandlar frågan om att utveclda den befintliga flygplatsen på Mobergskölen nordväst
om Rörbäcksnäs. Samrådsyttrandet ska inlämnas senast 2015-02-27.
Länsstyrelsen i Dalarna ska avge samrådsyttrande och önskar nu få del av eventuella
synpunkter från Torsby kommun senast 2015-02-09.
Enligt detaljplanen behöver den befintliga flygplatsen på Mobergskölen utvecklas för
att möta ökat behov av transporter till turistanläggningarna i Sälenfjällsområdet
Verksamheten vid befintlig flygplats planeras att utvecklas så att den kan ta emot
charterflyg och taxiflyg. En förlängning av befintlig bana till2 500 meter samt
breddning till45 meter planeras. Ett handelsområde planeras tillsammans med
flygplatsens terminalfunktioner (Airport center)motsvarande ca 40 000 m 2 •
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth och planarkitekt Jon Wiggh
redogör för ärendet på sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Begäran från Länsstyrelsen i Dalarna om synpunkter på förslaget till fördjupad
översiktsplan.
Samrådsinbjudan från Malung-Sälens kommun om föreslagen fördjupad
översiktsplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth och planarkitekt Jon
Wiggh får i uppdrag att upprätta ett förslag på yttrande i ärendet till
Länsstyrelsen i Dalarna.

2. Kommunstyrelsen tar ställning till förslaget på sarrunanträde 2015-02-02.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Torbjörn Almroth
Jon Wiggh

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8 Fastighetsförsäljning, Östmark 1:872
Dnr KST 2014/972

Sammanfattning av ärendet
Jon Christian SandeLarsen, Gömmanbergsvägen 20 i Östmark, ansöker om att få köpa
angränsande fastighet Torsby Östmark 1:872 som ägs av Torsby kommun. Fastigheten
är på 1 184m2 och ligger inom detaljplanlagt område utanför Torsby.

Handlingar i ärendet
Hilary Högfeldts ~änsteskrivelse 2014-12-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
1. Fastigheten Torsby Östmark 1:872, omfattande 1184 m 2, säljs till Jon Christian
SandeLarsen till ett pris på 25 kronor per m 2 •
2. Torsby kornmun upprättar köpehandlingar.
3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning betalas av köparen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

c:M/J--~

Torsby kommun

sid 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-01-13

§ 9 Tjänstetillsättning av vikarier inom vård
och omsorg
Dnr KST 2014/987

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet uppdrog 2014-11-7, § 177, till HR-avdelningen att utreda hur
tillsättningen av vikarier sker inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet.
Traditionellt sett har vikarietillsättningen skett genom manuella rutiner, vilket är både
tidsödande och ineffektivt. För att försöka förenkla processen köpteHR-avelningen in
ett IT-system för ca 5 år sedan som skulle rationalisera och effektivisera förfarandet.
Vikarier och ordinarie personal som vill jobba mer tid kan lägga sig tillgängliga i
systemet. Systemet är utformat så att det känner av om en person riskerar eller
kommer att bryta mot arbetstidslagen, t.ex. om man bryter mot bestämmelser om
dygns- eller veckovila.
Utvärderingen av i vilken grad som systemet används visar på stor variation mellan de
olika verksamheterna. Vissa verksamheter använder systemet fullt ut medan andra har
under 10 % användning.
HR-avdelningen ser att systemet ger stora möjligheter att öka effektiviteten vid
vikarieanskaffning. Det är dock viktigt att en bemanningsenhet tillskapas inom
socialförvaltningens verksamhet. Rekrytering och hantering av vikarier måste avsevärt
förbättras. Det är viktigt att kommunen som arbetsgivare satsar på de personer man
vill ha som vikarier i verksamheten och att dessa personer ges så höga
sysselsättningsgrader som möjligt.
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck redogör för genomförd utvärdering. Han
ingår nu i en arbetsgrupp inom socialförvaltningen som ser på möjligheterna att
tillskapa en bemanningsenhet

Handlingar i ärendet
Anders Björcks ~änsteskrivelse 2014-12-17.

Justerarens signatur

tf qm

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-01-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l. Arbetsutskottet tackar för rapporten.

2. Socialnämnden lämnar rapport i ärendet vid kommande träff med
kommunstyrelsen. .

Beslutet skickas till
Anders Björck
Socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10 Samrådsyttrande, koncessionsansökan
för markkabel i Långflon
Dnr KST 2014/889

Sammanfattning av ärendet
Fortum Distribution AB har fått i uppdrag att förstärka anslutningen till det nya
köpcentret i Långflon i Torsby kommun. På uppdrag av Fortum ansvarar Sweco
Energuide AB för tillståndsfrågorna.
Sweco har översänt en samrådsinbjudan enligt 6 kap. 4 § miljöbalken som avser
koncessionsansökan för en markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till
riksgränsen.
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck redogör för ärendet på sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Samråd från Sweco om koncessionsansökan för ny markkabel mellan Långflons
köpcentrum fram till riksgränsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kommun har inget att erinra emot föreslagen koncessionsansökan.

Beslutet skickas till
Sweco Energuide AB

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 11 Hyra för samlingslokalen i Valbergsgården
Dnr KST 2014/969

Sammanfattning av ärendet
Valbergsgårdens samlingslokal är ca 70m2 och tillgänglig för alla hyresgäster i huset.
Den används för olika aktiviteter och evenemang. Om en aktivitet är tillgänglig för alla
hyresgäster får lokalen användas hyresfritt. Aktivitetssamordnaren administrerar
bokningar och uthyrning.
Aktivitetssamordnaren har fått förfrågningar från affärsdrivande verksamheter som
vill hyra lokalen för att visa produkter m.m. Att ha olika aktiviteter och evenemang är
en fördel för hyresgästerna, men affärsdrivande verksamheter bör betala hyra för
lokalen.
Hyran för stora salen i samverkanskontoret i Syssiebäck för liknande aktiviteter är
300 kronor, inklusive moms, för halvdag och 500 kronor, inklusive moms, för heldag.

Handlingar i ärendet
Teknisk samordnare Hilary Högfeldts tjänsteskrivelse 2014-12-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Då produkter erbjuds till försäljning eller då inträde tas i Valbergsgårdens
samlingslokal, ska följande hyra tas ut:
Hyra exkl. moms

Hyrainkl.morns

Halv dag- upp till4 timmar

240 kronor

300 kronor

Hel dag - över 4 timmar

400 kronor

500 kronor

Beslutet skickas till
Kornmunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12 Anläggning av jordvärme på kommunens
mark, Slättene 1:188
Dnr KST 2014/971

Sammanfattning av ärendet
Mattias Olsson Fallbäcken, Ringvägen 11 i Sysslebäck, Slättene 1:190, ansöker om att
lägga en jordvärmeslinga på angränsande fastighet Torsby Slättene 1:188 som ägs av
Torsby kommun.
År 2004 fick dåvarande ägare av Ringvägen 15, Slättene 1:203, tillstånd att lägga en
jordvärmeslinga på Torsby Slättene 1:188. Det krävdes inga relationsritningar och det
finns inget avtalsservitut Den dåvarande ägaren och företaget som utförde arbetet har
ingen karta eller information om anläggningens läge.

Handlingar i ärendet
Teknisk samordnare Hilary Högfeldts ~änsteskrivelse 2014-12-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kommun avslår ansökan från Mattias Olsson Fallbäcken om att lägga en
jordvärmeslinga på Torsby Slättene 1:188, eftersom det inte är möjligt att fastställa
läget på den befintliga jordvärmeanläggningen.

Beslutet skickas till
Mattias Olsson Fallbäcken
Hilary Högfeldt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 13 Jordvärmeanläggningar på kommunal
mark
Dnr KST 2014/968

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen har under åren fått ansökningar från enskilda fastighetsägare
som söker tillstånd att lägga jordvärmeanläggningar och avloppsanläggningar på
kommunens mark. Att utreda varje ansökan kan vara komplicerat och tar mycket tid,
särskilt om det finns ledningar eller andra anläggningar i området. Det kan också vara
svårt att få exakt information om anläggningens läge när en installation är klar.
Både jordvärmeanläggningar och avloppsanläggningar begränsar koml:nunens
möjlighet att använda marken i framtiden. Marken blir i stort sett värdelös och
oanvändbar och det kan också skapa problem vid planändring ar. I vissa fall kan det
vara aktuellt att sälja marken till sökanden istället, och det är en trygghet och fördel för
den enskilde att äga mark där anläggningen finns.

Handlingar i ärendet
Teknisk samordnare Hilary Högfeldts tjänsteskrivelse 2014-12-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Torsby kommun tillåter inte jordvärmeanläggningar eller avloppsanläggningar på
kommunens mark, men kan i vissa fall erbjuda markområdet till försäljning enligt
fastställda tomtpriser.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-01-13

§ 14 E U-ansökan, regionalt träcenter i
Nordvärmland
Dn r KST 2015/3

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas S*rndorff redogör för innehållet i en BU-ansökan om ett
regionalt träcenter i Nordvärmland.
Syftet med ansökan är att med ett nybildat träcenter i Nordvärmland som nod, till fullo
ta till vara den potential som finns inom skog, skogs- och träindustri i regionen. Detta
ska ske genom samverkan och att centret blir en nod för bland annat utveckling av nya
produkter, kompetensutveckling, kapitalförsörjning, ideutveckling och forskning. Man
ska ta tillvara hela skogens värde (skogsbaserad bioekonomi) och förädling ska ske
inom regionens gränser.
Mål
•

Skapa en nod för utveckling inom området skog-, skogs- och träindustri
(nod 1).

•

Bygga upp ett träcenter, trippel Helix-modell med klusterinitiativ som
arbetsmodelL

•

Träcentret ska bidra till att utveckla befintligt näringsliv inom träsektorn och
skapa nya verksamheter och nya arbetstillfällen (20 nya arbetstillfällen inom
projektperioden)

•

Skapa en kreativ miljö som stimulerar till ideutbyte och samarbete och att detta
ska attrahera nya företag inom trämekanisk industriproduktion att vilja
etablera sig i området. Centret ska t.ex. genom ökat samarbete med Karlstad
Universitet inspirera till nya innovationer och effektivproduktutveckling.

Ansökan avser en projektperiod på 3 år där kommunstyrelsen bidrar med l miljon
kronor.

Handlingar i ärendet
Projektansökan.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-01-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott samtycker till att EV-ansökan lämnas in för ett
regionalt träcenter i Nordvärmland under förutsättning att övrig finansiering finns.

Beslutet skickas till
Thomas S*mdorff

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-01-13

§ 15 Översyn av regionalt
trafikförsörjningsprogram
Dnr KST 2014/964

Sammanfattning av ärendet
Regionalt trafikförsörjningsprogram uttrycker den politiska ambitionen för
kollektivtrafikens långsiktiga utveckling i länet. En större översyn av prograrrunet ska
göras varje mandatperiod. Kollektivtrafiknänmden beslutade 2014-11-28 att inleda
översynen.
Region Värmland bjuder därför in till ett inledande samrådsmöte inför översynen och
utarbetande av nytt trafikförsörjningsprogram. För Torsby kommuns del äger
samrådet rum i Munkfors 2014-02-19 tillsarrunans med kommunerna Hagfors,
Munkfors, Sunne och Kil.

Handlingar i ärendet
Inbjudan från Region Värmland 2014-12-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Alf Larsson (C) och Gustav Olsson (M) utses till Torsby kommuns representanter på
samrådsmötet i Munkfors.

Beslutet skickas till
AlfLarsson
Gustav Olsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-01-13

§ 16 Destination Långflon
Dnr KST 2014/791

Sammanfattning av ärendet
Destination Långflon är ett projekt med syfte att skapa en unik destination och
reseanledning som förutom handel innehåller nya spännande och innovativa
aktiviteter och produkter. Ambitionen är att det inte bara ska bli ett handelscentrum i
Långflon, utan ägarna vill även utveckla området till en komplett
besöksnäringsdestination/reseanledning med boende, handel och attraktiva aktiviteter
som kan locka både svenska och norska besökare och gynna hela regionen.
Målgruppen är familjer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-10-21 att bidra med 300 000 kronor till
förstudie för Destination Långflon, under förutsättning att de andra
investeringsparterna Destination Långflon AB och Region Värmland bidrar med sin
del om 300 000 kronor vardera.
Kommunchef Thomas Stjerndorff meddelar nu att Region Värmland inte kan lämna
bidrag till förstudien. Han föreslår att Torsby kommun ändå står fast vid sitt beslut om
att bidra med 300 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l. Arbetsutskottet står fast vid sitt tidigare beslut om att bidra med 300 000
kronor till förstudien av projektet Destination Långflon, vilket finansieras via
verksamhetskontot för ED-projekt 62001.

2. Arbetsutskottet ser positivt på ägarnas fortsatta arbete med att ansöka om stöd
hos länsstyrelsen.
3. Arbetsutskottet önskar få en återrapport i ärendet.

Beslutet skickas till
Thomas Stjerndorff
Olof Ljungberg, näringslivschef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2015-01-13

§ 17 Övrig information och frågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
Följande frågor tas upp på sammanträdet:
•

Pågående planering med att utveckla det förebyggande arbetet med
ungdomar.

•

Trafikverkets beslut om ny flygoperatör från och med oktober 2015. Ny
0peratör är Flex Flight ApS.

•

Klagomål på ett av Migrationsverkets flyktingboenden i kommunen.

•

Ann-Katrin Järåsen (S) är ordförande i Finnskogens natur- och kulturpark Den
19-20 februari kommer hon att delta i en konferens på Island tillsammans med

representanter från andra nordiska parker.
•

Ann-Katrin har kontaktats om en förstudie för att bevara rökstugor. Ett möte är
planerat för alla hembygdsföreningar i kommunen.

•

Alf Larsson (C) lyfter några frågor som rör kommunägda lokaler i Ambjörby.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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PROTOKOLL
2015-01-13

§ 18 Meddelanden
Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden har inkommit till kornmunstyrelsen under tiden
2014-12-01--2015-01-07.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

