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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-03-10

§ 49 Ändringar i föredragningslistan 2015
Dnr KST 2015/44

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
•

Uppdrag till kommunens integrationsgrupp.

•

Distansundervisning på gymnasienivå.

•

Svar på medborgarförslag om Torsby herrgård.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-1 o

§ 50 Verksamhetsredovisning kuItu ra vd el ningen
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, har
kulturchef Annika W redenberg inbjudits till dagens sammanträde för att berätta om
sin verksamhet.
Mål och vision inom kulturområdet
•

Miljömedvetenhet Man har bland annat sett över pappersförbrukning och
postgång.

•

Hög servicenivå. Ett exempel är att man genom samverkan med övriga
bibliotek i Värmland kan få en beställd bok inom en vecka.

•

Bra kulturutbud. Här sker samarbete med föreningar och Torsby har ett aktivt
föreningsliv.

•

Bästa folkhälsan/friskvården. Kultur är hälsa. Diskussioner förs med
friskvården i Värmland för att utveckla detta.

•

Fokus på barns/ungas behov.

•

Kompetensutveckling. Det är viktigt att vara delaktig i teknikutvecklingen.

•

Varumärket Torsby.

•

Ambassadörsskap.

Detta händer inom kulturområdet 2015
Annika W redenberg fortsätter med att informera om 2015 års breda kulturprogram
som bland mycket annat innehåller författarbesök, teaterföreställningar, skrivartävling,
litteratur- och poesidagar, bokmässa, temavecka med anledning av 70-årsfirandet av
freden 1945, nationaldagsfirande med välkomstceremoni för nya medborgare samt
höstglödsveckan.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-03-10

§ 50 forts. Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska utmaningar
Avdelningens ekonomiska utmaningar avser bland annat ökad standard på publika
datorer, bokbussens standard, en utescen och Finnskogens natur- och kulturpark
Framtiden
Biblioteksplan 2015 är klar för remissförfarande.
Andra planer för framtiden handlar bland annat om kulturvandringar vid
Herrgårdsområdet, läsfrämjande projekt i sarnarbete med länsbiblioteken i Värmland,
Dalarna och Gävleborg, läslyftet i sarnarbete med skolan och mångfaldsarbete till
exempel ett projekt med kulturella aktiviteter tillsammans m ed Hagfors, Munkfors och
Arvika kommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Arbetsutskottet tackar Annika W redenberg för redovisningen.

2. Biblioteksplanen ska skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden och
de politiska partierna.

Beslutet skickas till
Annika Wredenberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-1 o

§ 51 Övningen SAMÖ 2016, avsiktsförklaring
Dnr KST 2015/152

Sammanfattning av ärendet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har tillsammans beslutat om att genomföra projektet SAMÖ 2016, som
är en övning för att pröva och beskriva den gemensamma nationella förmågan att
hantera en kris i samhället.
Att planera, genomföra och utvärdera en övning av denna omfattning kräver en bred
samverkan över en längre tid mellan de myndigheter och organisationer som ska delta
i övningen. För att formellt starta samarbetet behöver de aktörer som vill delta skicka
in en avsiktsförklaring, vilket för Värmlands del ska göras senast 30 mars.
säkerhetssamordnare Susanne Thellberg informerade kommunstyrelsen 2015-03-02
om att Länsstyrelsen i Värmland kommer att delta i övningen som främst kommer att
handla om höga flöden. Om kommunen beslutar sig för att delta i övningen ska en
lokal övningsledare utses.
Kommunstyrelsen skickade med Susanne Thellberg några frågor som man ville få
besvarade innan slutlig ställning tas om eventuell medverkan i övningen. Ordförande
Ann-Katrin Järåsen (S) redovisar de svar som Susanne Thellberg fått från projektledare
Anders Frelek på länsstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Information om SAMÖ 2016 från Länsstyrelsen Västra Götaland och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB.
Anders Preleks svar till Susanne Thellberg 2015-03-06 på kommunstyrelsens frågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Innan beslut tas om eventuell medverkan i övningen SAMÖ 2016, lämnas ärendet till
förvaltningschefernas ledningsgrupp för synpunkter utifrån den information som
Susanne Thellberg lämnat.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

o/·r{)_o;J-M~
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PROTOKOLL
2015-03-10

§51 forts. Övningen SAMÖ 2016, avsiktsförklaring
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Susanne Thellberg, säkerhetssamordnare

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-10

§ 52 Rapport, näringslivsanalys Torsby
kommun
Dnr KST 2015/174

Sammanfattning av ärendet
Anna Boden Öhgren, VD på Torsby Utvecklings AB, TUAB, och Håkan Wolgast,
analytiker på Bisnode AB, redogör för genomförd näringslivsanalys för Torsby
kommun 2008-2013.
Analysen är gjord enligt en modell som visar hur det går för alla företag som har
arbetsställe i Torsby kommun.
År 2013 fanns 514 företag i kommunen med totalt 2 192 anställda med en fördelning
enligt följande:
•

40 % av företagen har 0-9 anställda

•

40 % har 10-50 anställda

•

ca 13 %har 50-100 anställda

•

ca 7 % har 101-500 anställda.

Det finns flest antal företag och anställda inom detaljhandel, bygg och besöksnäring.
Av analysen framgår att företagen i snitt har gått bra och har en bra tillväxt. TUAB
arbetar aktivt m ed att få de små företagen att anställa mer personal.

Handlingar i ärendet
Analys av näringslivet i Torsby kommun 2008-2013 från Bisnode AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet tackar för en intressant genomgång av näringslivsanalysen.

Beslutet skickas till
Anna Boden Öhgren, Håkan Wolgast

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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2015-03-1 o

§ 53 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen
till och med februari
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljning till och med februari
2015 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens avdelningar.
Kommunfullmäktige visar inga anmärkningsvärda avvikelser.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 12,758 miljoner kronor. Avvikelsen
förklaras främst av att tekniska avdelningen ännu inte har debiterats för årets
kap i tal ijänstkostnad.

Handlingar i ärendet
Uppföljning, kommunstyrelsen januari-februari 2015 från ekonom Frida Johansson
2015-03-09.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Månadsuppföljningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-1 o

§ 54 Bostadsfråga, Torsby tätort
Dnr KST 2015/250

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att det är brist på bostäder i Torsby tätort, har Alf Larsson (C)
föreslagit att planeringen av området Björkholmen borde påskyndas.
Kommunstyrelsen har översänt frågan till dagens arbetsutskott för behandling.
Arbetsutskottet menar att det akuta behovet av bostäder inte kan invänta att
detaljplanerna för områdena vid Björkholmen och Herrgårdsdammen blir klara. Det
finns därför anledning att se på de områden som har färdiga detaljplaner och är klara
för byggnation till exempel vid Mejeristen och på Kilåsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Håkan Laack, VD för Torsby Bostäder AB, inbjuds till kommunstyrelsen 2015-04-07 för
att berätta om planeringen av nybyggnation.

Beslutet skickas till
Håkan Laack
Jan Esping
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-1 o

§ 55 Hemsändningsbidrag till särskilt boende
och trygghetsboende
Dnr KST 2015/209

Sammanfattning av ärendet
För personer som inte själva kan ta sig till en butik och handla dagligvaror finns
möjligheten att få varorna hemkörda.
Den ersättning som Torsby kommun betalar ut till butikerna är 200 kr/leverans då
butiken kör ut varorna till kund och 50 kr/leverans då butiken bara plockar ihop varor
som sedan körs ut av posten eller hem~änsten. Länsstyrelsen betalar hälften av
kostnaden.
För att få hemsändningsbidrag måste man enligt kommunens riktlinjer för
hemsändningsbidrag:
•

inte själv kunna ta sig till butiken

•

bo minst 2 km från butiken, undantag om man är rörelsehindrad och ej har
färdtjänst

•

är åretruntboende (undantag finns).

Dessutom finns ett tillägg som säger att personer som bor på särskilt boende inte kan
ansöka om hemsändning via butik eller post.
Den sista raden har tillkommit efter samtal med länsstyrelsen som då missuppfattat
frågan och sagt att dessa personer inte kan få stöd. Man har nu tittat närmare på frågan
och säger att eftersom personerna har eget hyreskontrakt och eget boende finns inget
som hindrar att de kan få hemsändning enligt länsstyrelsens regler.

Handlingar i ärendet
EU-strateg/landsbygdsutvecklare Elisabet Olssons tjänsteskrivelse 2015-03-02.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2015-03-1 o

§55 forts. Hemsändningsbidrag till särskilt boende och
trygghetsboende
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
l.

Från och med 2015-03-01 kan hemsändningsersättningen även betalas ut för
boende på särskilt boende och trygghetsboende.

2. För varje hemsändningstillfälle får butiken fullt bidrag, 200 kr, för första
leveransen och 50 kr per leverans för övriga leveranser till samma särskilda
boende eller trygghetsboende.

Beslutet skickas till
Elisabet Olsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-1 o

§ 56 Aterflödesmedel inom Leader Växtlust
Värmland 2015
Dnr KST 2015/178

Sammanfattning av ärendet
Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner har utgjort ett område för
Leader-verksamheten inom Växtlust Värmland under åren 2007-2013. Verksamheten
har drivits utifrån ett avtal med Länsstyrelsen Värmland om att få fördela
landsbygdsstöd från en tilldelad pott inom det svenska landsbygdsprogrammet som
Jordbruksverket förvaltar. Till denna pott av medel från EU och den svenska staten har
det krävts kommunal medfinansiering för att få bedriva verksamheten.
En ideell förening, Leader Växtlust Värmland, har varit ansvarig för områdets
verksamhet. Trots fullt utnyttjad budget för beviljande av projekt hade föreningen kvar
återflödesmedel i slutet av programperioden, till ett värd e av 3 363 049 kronor vid
årsskiftet 2014/2015 avseende lokal medfinansiering. Den slutliga summan blir klar då
hela programperioden slutredovisas hösten 2015.
Medlen behöver styras om av två orsaker:
•

Förberedelse för steg 2, under förutsättning att Jordbruksverket i april
prioriterar ansökan om medel tillleaderområdet för perioden 2015-2020.

•

De återflödesmedel som därefter kvarstår är låsta till tidigare period 2007-2013.
Dessa medel behöver genom skriftliga besked styras om till nya perioden 20142020.

Alla sex kommunerna har beslutat att ingå i den nya programperioden.
Leader Växtlust frågar nu kommunerna om de tillstyrker att medlen styrs om.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från verksamhetsledare Ewa Ryhr Andersson, Leader Växtlust Värmland
2015-02-23.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-1 o

§56 forts. Aterflödesmedel inom Leader Växtlust Värmland
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kornmun godkänner att Leader Växtlust Värmland får överföra kvarvarande
offentlig medfinansiering till programperioden 2014-2020 inklusive förberedelser inför
den nya perioden, samt att resterande återflöde 2015 får användas till nya projekt.

Beslutet skickas till
Ewa Ry hr Andersson
Ekonomiavdelningen
Elisabet Olsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-1 o

§ 57 Förfrågan från Lekvattnets skoterklubb
om parkeringsplats för tillresande ekipage
Dnr KST 2013/544

Sammanfattning av ärendet
Anders Nilsson, ordförande i Lekvattnets skoterklubb, har 2013-09-09 lämnat en
skrivelse som i korthet lyder:
"Klubben har fått ett akut behov av parkering för tillresande ekipage (bil och
släpvagnar med skotrar).
Jag har nu fått en ide om att det eventuellt kunde vara lämpligt att använda
fotbollsplanen vid f.d. skolan till parkering."
Svar
Orobyggnationen av före detta Lekvattnets skola genomfördes under våren 2014 och
invigningen av Finnskogscentrum ägde rum 2014-06-14.
För att tillgodose behovet av parkeringsplatser för Finnskogscentrum samt önskemålet
från föreningar och boende i Lekvattnet om en sport- och lekyta, har grusplanen norr
om byggnaden delats i två delar, den östra delen för sport och lek och den västra
(närmast E16) som parkeringsyta.
Då behovet att använda parkeringsytan för besökande till Finnskogscentrum är
begränsat till vår, sommar och höst, snöröjs inte ytan.
Detta innebär att kommunen inte har några invändningar mot att skoterklubben får
använda parkeringsytan under vintern för snöskoterekipage under förutsättning att
snöröjning utförs och bekostas av skoterklubben.

Handlingar i ärendet
Skrivelse 2013-09-08 från Anders Nilsson.
Tjänsteskrivelse 2015-03-02 från teknisk chef Jan Esping.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslaget svar översänds till Anders Nilsson.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-1 o

§ 57 forts. Förfrågan från Lekvattnets skoterklubb om parkeringsplats
för tillsresande ekipage
Beslutet skickas till
Anders Nilsson
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-1 o

§58 skogsfastighet T ors by 1:141
Dnr KST 2015/183

Sammanfattning av ärendet
Områdeschef Mikael Lötvenholm föreslår i ~änsteskrivelse 2015-02-24 att kommunen
köper del av Torsby 1:141, ett skogsskifte i Valbergsområdet som är till salu.
Under sammanträdets gång får Mikael Lötvenholm besked om att en försäljning av
skogsskiftet redan är genomförd, och frågan om köp är därmed inte längre aktuellt.

Handlingar i ärendet
Områdeschef Mikael Lötvenholms ~änsteskrivelse 2015-02-24.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet avslutas.

Beslutet skickas till
Mikael Löfvenholm

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-10

§ 59 Val till styrelsen för Klarälvens Vattenråd
Dnr KST 2015/208

Sammanfattning av ärendet
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth har representerat Torsby kommun
i styrelsen för Klarälvens Vattenråd. Han ber nu kommunstyrelsen att utse en ny
representant efter honom.
Kommunstyrelsen 2015-03-02 § 49 delegerade till dagens arbetsutskott att besluta i
ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Olov Henriksson, projektledare inom arbetsmarknadsenheten, utses till ny
representant i styrelsen för Klarälvens Vattenråd.

Beslutet skickas till
Olov Henriksson
Klarälvens Vattenråd
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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§ 60 Principdiskussion, motion om att ändra
T ors by kommuns regler för minnesgåvor till
förtroendevalda och anställda
Dnr KST 2014/344

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) har lämnat in en motion där han föreslår
l.

Att kommunanställda med minst 40 % anställningsgrad erhåller en
minnesgåva endast efter att de varit anställda i 25 år och att minnesgåvan ges i
samband med denna gräns, och inte när personen i fråga lämnar sin ~änst.
Detta ersätter därmed dagens system.

2.

Att minnesgåvor till förtroendevalda tas bort.

Biträdande kommunchef/HR-chef Anders Björck ska ta fram ett förslag till svar på
motionen och önskar därför få en vägledning av arbetsutskottet om inställningen till
förslag 2 i motionen.
Ledamöterna diskuterar förslaget och kommer fram till att det bör kunna bifallas, det
vill säga att minnesgåvor för förtroendevalda kan tas bort.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2014-09-22 § 134.
Gustav Olssons motion 2014-04-21.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 61 Överenskommelser och bestämmelser för
studentmedarbetare
Dnr KST 2014/981

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Arbetsgivarförbundet P acta träffade
2014-12-11 en överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare som kort
kan sammanfattas i följande punkter:
•

Avtalet löper tillsvidare med fem månaders ömsesidig uppsägningstid. Avtalet
kan enbart sägas upp med verkan från l april varje år.

•

Avtalet syftar till att stärka övergången från studier till arbete och stimulera för
framtida kompetensförsörjning.

•

Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vid universitet, högskola eller
eftergymnasial utbildning.

•

Anställning som studentmedarbetare utgör en terminsvis tidsbegränsad
anställning med i genomsnitt högst 15 timmars arbetstid per vecka.

•

studentmedarbetaren ska tilldelas en mentor.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.
SKL och Pacta rekommenderar nu var och en av sina medlemmar att besluta enligt
överenskommelsen.

Handlingar i ärendet
Cirkulär 14:60 från Sveriges Kommuner och Landsting med bilagor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Torsby kommun antar kollektivavtalet i sin helhet.

Beslutet skickas till
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-1 o

§ 62 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (FP), ej tjänstgörande ersättare, lämnar rapport till arbetsutskottet från ett
seminarium i Stockholm 2015-02-06 om integration.
Alf Larsson (C) anser att servicelinjen mellan Syssiebäck och Torsby borde finnas med i
tidtabellen så att flera ska känna till att den finns. Ann-Katrin Järåsen (S) svarar att
kommunen försöker påverka i frågan, men att det är landstinget och Värmlandstrafik
som ansvarar för linjen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-03-10

§ 63 Uppdrag till kommunens
integrationsgrupp
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
En integrationsgrupp har bildats i kommunen med övergripande ansvar för hur
kommunen arbetar med personer som lever i utanförskap eller riskerar att hamna i
utanförskap.
Gruppen har en övergripande styrgrupp som består av kommunchef, biträdande
kommunchef/HR-chef, socialchef och skolchef. Till styrgruppen är en arbetsgrupp på
fem personer kopplad med representation från skolan, socialförvaltningen och
arbetsmarknadsavdelningen.
Arbetsutskottet diskuterar hur arbetet med insatser för asylsökande ska utvecklas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Integrationsgruppen får i uppdrag att ta fram en arbetsmodell för att utveckla
insatserna för asylsökande i kommunen, fokuserat på:
•

bostadsanskaffning

•

tidig utbildning i svenska, och

•

kontakten med samhället.

Beslutet skickas till
Integrationsgruppen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64 Distansundervisning på gymnasienivå
Dnr KST 2015/247

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) föreslår att Torsby kornmun tar initiativ till att de som inte har
godkända gymnasiebetyg ska kunna läsa klart ämnen genom distansundervisning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetstutskottet frågar barn- och utbildningsnämnden om det är möjligt att erbjuda
distansstudier för personer som vill komplettera sina gymnasiebetyg.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 65 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden
2015-02-10--2015-03-03.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66 Svar på medborgarförslag om Torsby
herrgård
Dnr KST 2014//63

Sammanfattning av ärendet
Tommy Orrestad har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Jag hoppas att Torsby Herrgård, som idag inhyser Torsby Finnkulturcentrum, blir ett
föreningshus där många föreningar kan ha sin verksamhet. I området finns ju flera
föreningar som har sina verksamheter och jag tycker då att det vore utmärkt för folk i
Torsby att få disponera denna byggnad. Några exempel PRO, Stövarklubben,
släktforskarföreningen med flera. Lokalerna kan ju säkert användas i befintligt skick
vilket är bra".
Svar
Jan Esping, teknisk chef, svarar följande med fokus på lokalanvändning:
Det har under en ganska lång tid pågått en diskussion mellan Torsby kommun och
Landstinget i Värmland om att starta en familjecentralsverksamhet i kommunen.
Parterna är överens om att en sådan verksamhet ska startas, dock så har det varit svårt
att finna en lämplig lokal för verksamheten. Efter det att parterna har inventerat de
befintliga lokaler som finns i Torsby tätort har man kommit fram till att Torsby
herrgård är en lämplig lokal som kan inrymma verksamhetens samtliga delar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-10 att säga upp nuvarande
hyresgäst och kommunstyrelsen beslutade 2015-03-02 att svara Landstinget i Värmland
enligt stycket ovan. Därmed har tekniska avdelningen fått i uppdrag att påbörja
förberedelserna för inrättande av Familjecentral i herrgårdsbyggnaden.
Utökade lokaler för föreningslivet i Torsby kan iordningställas i befintliga
kompletteringsbyggnader inom herrgårdsområdet

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Tommy Orrestad 2014-02-26.
Jan Espings tjänsteskrivelse 2015-03-06.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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o

§ 66 forts. Svar på medborgarförslag angående Torsby herrgård
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

