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§ 68 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Ärenden som tillkommer
•

Projektet Betalbokbussen, BBB.

•

Budget 2015, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

•

Lån/förskottering av fiberprojekt

Ärenden som utgår
•

Punkt 16, övrig information och frågor

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkärmer redovisade ändringar i föredragningslistan.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 69 Verksamhetsredovisning - kost- och
städavdelningen
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, har
kost- och städchef Ninni Boss inbjudits till dagens sammanträde för att berätta om
sin verksamhet.
Organisation
Totalt finns 76 tillsvidareanställda, varav 22 personer inom städljänst, 42 inom köksljänst,
7 kombinationsljänster kost/städ, l transportör och 4 i ledningsfunktionen. De flesta har
deltidsanställning, men arbete pågår för att ordna fler heltider.
Kostverksamheten
Kommunens totala köksverksamhet består av 18 kök, en restaurang/cafe på sjukhuset och en
cafeteria på Sljerneskolan.
Centralköket Bergåsen finns i sjukhusets lokaler och producerar mat till sjukhuset och
sjukhusets restaurang Skogssljärnan, samt varm mat till skolor, förskolor, äldreboenden
och matdistribution i Torsby tätort. Vård och omsorg erbjuds individuellt anpassade maträtter.
Man levererar även mat till Valbergsgårdens servering, F1ykcenter, Samverkstan och Alstugan
Båtåsen.
Kost- och städavdelningen har personal i serveringsköken på skolorna och förskolorna medan
äldreboendena sköter detta med egen personal.
Tillagningskök finns på skolorna och förskolorna i Oleby, Asped och Östmark samt på
Gömmanberg där man även lagar mat för matdistribution i Östmarksområdet
I Klarälvdalen lagar Klarastrand, Dalbygården, Kvistbergsskolan och Kvistens förskola all mat
själva. Finnskogahemmet hämtar sin mat från Dalbygårdens kök där man även lagar mat för
matdistribu tian.
Kombinationsljänsterna för kost och städ finns främst på förskolorna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Forts. § 69 Verksamhetsredovisning - kost- och städavdelningen
städverksamheten
Kost- och städavdelningen ansvarar för städ på alla skolor och förskolor samt kommunens
kontorslokaler, biblioteket, flygplatsen, skidtunneln, Prostgårdslagårn, Barestugan m.m.
Gustav Olsson (M) föreslår att kommunen undersöker möjligheterna att konkurrensutsätta
kost-och städfunktionen. Detta skulle öka företagandet i kommunen.

Arbetsutskottets beslut
l.

Arbetsutskottet tackar Ninni Boss för redovisningen.

2.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett grundmaterial för en medborgardialog med
näringsidkare i syfte att få in deras synpunkter på möjligheten att vara delaktiga i
verksamheten kost och städ.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff
Ninni Boss

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 70 Översyn, kostverksamheten
Dnr KST 2015/301

Sammanfattning av ärendet
Frågan om kommunens kostverksamhet är ofta föremål för diskussioner kring kvalitet,
pris och konkurrensutsättning. Verksamheten drivs på ett affärsmässigt sätt och
köparen bestämmer över kvalitet och volym.
Kommunstyrelsen upplever att inflytande saknas trots att kostverksamheten utövas i
kommunstyrelsens regi. Ett sätt att ge kommunstyrelsen ett ökat inflytande över
kostens kvalitet har varit att flytta budget från köparen (barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden) till kostverksamheten. Kommunfullmäktige
beslutade att inför 2015 flytta över kostbudget för alla äldreboenden, förskolor,
grundskolor och gymnasieskolan till kommunstyrelsens kostverksamhet
Efter en genomgång av förändringen konstaterar ekonomichef Angela Birnstein och
kost- och städchef Ninni Boss att ökad matkvalitet lett till ökad försäljning utan att
kostverksamheten får täckning för sina ökade kostnader. Alla volymförändringar inom
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden påverkar kostverksamhetens
budget och, när förändringar sker inom pågående år, måste kost- och städavdelningen
begära utökad ram. Angela Birnstein och Ninni Boss föreslår därför att budget för kost
flyttas tillbaka från kost- och städavdelningen till barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden med samma belopp som vid beslut av kommunfullmäktige 2015-12-15.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-03-07 från Angela Birnstein och Ninni Boss.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
l. För budget/plan 2015-2017 överförs budget för kost från kost- och
städavdelningen till barn- och utbildningsnämnden med 15 608 000 kronor.

2.

För budget/plan 2015-2017 överförs budget för kost från kost- och
städavdelningen till socialnämnden med 6 962 000 kronor.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 71 Information, Ambjörby 1:208
Dnr KST 2014/80

Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Jan Esping informerar om pågående försäljning av Ambjörby 1:208, Jofahuset.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 72 Förskolan Vargens lokaler
Dnr KST 2015/310

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för förskolan Vargen i Ambjörby skriver till kommunen att man behöver
hjälp med att hitta lämplig och permanent lokal för sin verksamhet. Förskolan finns i
dagsläget tillfälligt i Likenäs MK:s lokaler vid Femtåbanan.
Teknisk chef Jan Esping informerar om de lokaler man sett på, men som förskolan
Vargen anser skulle medföra för höga hyreskostnader.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från styrelsen för förskolan Vargen, inkommen 2015-04-01.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunen har för närvarande ingen möjlighet att hjälpa till med lokal som är lämplig
för förskolan Vargens verksamhet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 73 Remissvar, åtgärdsprogram för
havsmiljön
Dnr KST 2014/951

Sammanfattning av ärendet
Havs- och Vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för havsmiljön för
att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Åtgärdsprogrammet riktar sig till
myndigheter och kommuner och ska ange vilka åtgärder som behövs för att
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön ska kunna följas för att på sikt uppnå god
miljöstatus.
Synpunkter på åtgärdsprogrammet ska lämnas senast 2015-04-30.
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck redogör för förslag till remissyttrande som
han tagit fram tillsammans med teknisk chef Jan Esping och miljö- och
byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroth. I yttrandet har miljö-, bygg- och
räddningsnämndens synpunkter i egenskap av lokal miljömyndighet beaktats.

Handlingar i ärendet
Förslag till remissyttrande från Anders Björck 2015-03-27, vilket biläggs paragrafen.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-03-26, § 44.
Skrivelse från Havs- och Vattenmyndigheten 2014-11-06.
Kommunstyrelsen 2015-03-02 § 57.

Arbetsutskottets beslut
l. Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget till remissyttrande i sin helhet.

2. Yttrandet översänds till Havs- och Vattenmyndigheten.

Beslutet skickas till
Havs- och vattenmyndigheten
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Anders Björck
Jan Esping
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 74 Konsumentrådgivning
Dnr KST 2015/269

Sammanfattning av ärendet
Konsumentverket har fått regeringens uppdrag att bygga upp en nationell
konsumentupplysning. Syftet är att stärka konsumentvägledningen och samordna det
oberoende stöd som finns idag hos kommunernas konsumentvägledning,
konsumentbyråer, Konsumentverket och andra myndigheter.
Torsby kommun köper konsumentrådgivning från Rådrummet Konsument i Karlstad.
Rådrummet har översänt statistik över verksamheten för Torsby kommuns invånare
under 2014. Under året registrerades totalt 362 kontakter (besök, telefonsamtal, e-post,
brev och fax). Konsumentrådgivningen ger även råd och stöd till företagare. Under
2014 registrerades totalt 11 kontakter från företagare och butiker.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Konsumentverket och Sveriges Kommuner och Landsting 2015-03-06.
Statistik från Rådrummet Konsument i Karlstad 2015-03-19.

Arbetsutskottets beslut
Med anledning av den nya tjänsten med nationell konsumentupplysning får
bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck i uppdrag att se över kommunens framtida
behov av konsumentvägledning.

Beslutet skickas till
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 75 Ersättning för förlorad pensionsförmån för
politiska uppdrag
Dnr KST 2015/258

Sammanfattning av ärendet
Carina Nordqvist begär ersättning för förlorad pensionsförmån för politiska uppdrag
då hennes arbetsgivare gjort avdrag på lönen. Enligt kommunens arvodesreglemente
från 2011-01-02 u thetalas ersättning för förlorad pensionsförmån. Carina N ordqvist
önskar att kommunstyrelsen beslutar att betala ut pensionsförmån till henne för
förlorad arbetsförtjänst på grund av politiska uppdrag även för tiden före 2011-01-01.
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck meddelar att det inte finns något
pensionsreglemente för tiden före 2011-01-01, och att det därmed inte finns något att
grunda en beräkning av förlorad pensionsförmån på.

Handlingar i ärendet
Begäran från Carina Nordqvist, inkommen 2015-03-18.

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun kan dessvärre inte bifalla Carina Nordqvists begäran.

Beslutet skickas till
Carina Nordqvist
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

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

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) informerar om att det inte är klargjort vad som
ingår i det fasta årliga arvodet som betalas ut till ordförande och vice ordförande i
styrelser och nämnder. Det finns även behov av en allmän översyn av nu gällande
arvodesreglemente, bland annat avseende ersättning till ej tjänstgörande ersättare och
gruppledare.

Arbetsutskottets beslut
l. Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck får i uppdrag att genom en

omvärldsanalys göra en översyn av arvodesreglementet och ta fram förslag på
förtydliganden i reglementet.
2. Anders Björck får även i uppdrag att i ett senare skede ta fram förslag på
arvodesnivåer inför 2016.

Beslutet skickas till
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 77 Rapport, särskilda boenden
Dnr KST 2015/319

Sammanfattning av ärendet
Socialchef Ulf Johansson har inbjudits till dagens sammanträde för att berätta om
nuläget inom särskilda boenden.
Torsby kommun har fler lägenheter i särskilt boende än grannkommunerna, men i
dagsläget har det ändå funnits 19 personer som väntat på en plats, varav åtta har
väntat i mer än tre månader. Den senaste veckan har sju av de 19 personerna kunnat
erbjudas en plats i särskilt boende.
Som en följd av lång väntetid ökar kostnaderna tilllandstinget för utskrivningsklara
patienter.
Utökningen på Sollidens övre plan, som socialnämnden begärt utökad budget för, har
påbörjats.

Handlingar i ärendet
Information om särskilt boende och framtidsfrågor 2015-04-14 från Ulf Johansson.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet tackar Ulf Johansson för rapporten.

Beslutet skickas till
Ulf Johansson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 78 Svar på medborgarförslag om gratis
simskola för barn
Dnr KST 2013/861

Sammanfattning av ärendet
Monica Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att alla barn ska ha rätt till
gratis simskola från fyra år fram till sju års ålder eller tidigare om föräldern tycker så.
Det finns många familjer som inte har råd att låta barnen gå i simskola. Detta skulle
minska olyckor i samband med ohmskap om vatten, och det ställs även krav på
simkunskap tidigt i skolan.
Svar
Fritidschef Kicki Velander lämnar följande svar:
Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten. Torsby
kommun har en mycket bra och väl utbyggd simskaleverksamhet med 98 %
simkunnighet i årskurs 5. Från förskaleklass till och med årskurs 5 får alla elever
simundervisning enligt Svenska Livräddningssällskapet (SLS) och skolans läroplan.
Fritidsavdelningen utför simundervisningen på uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden. All simskaleverksamhet bedrivs enligt SLS rekommendationer.
Alla elever i förskolor och skolor i Torsby kommun kan bada och simträna helt utan
kostnad under skoltid på kommunens båda badanläggningar Sysslebäcksbadet och
Torsbybadet.
Fritidsavdelningen bedriver även kompletterande frivilliga gruppverksamheter som
babysim, småbarnssim och kvällssimskola. Dessa gruppverksamheter är
avgiftsbelagda.

Handlingar i ärendet
Monica Erikssons medborgarförslag 2013-12-18.
Kicki Velanders svar 2015-03-04.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Forts. § 78 Svar på medborgarförslag om gratis simskola för barn
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Monica Eriksson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 79 Svar på medborgarförslag om fritidsgård
för motorintresserad ungdomar på Gnistan
Dnr KST 2014/148

Sammanfattning av ärendet
Mattias Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om att Gnistan blir fritidsgård för
motorintresserade ungdomar där de kan skruva i sina A-traktorer, mopeder, isbilar,
folkracebilar m.m.
Svar
Arbetsmarknadschef Gösta Kihlgren lämnar följande svar:
Projektet Gnistan har upphört i sin ursprungliga form och verksamhet riktad mot
ungdomar i högstadieåldern. Skollagen tillåter ingen verksamhet utanför skolan med
personal som saknar den pedagogiska utbildningen som krävs av en lärare.
Idag är Gnistan placerad under Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning och
verksamheten som bedrivs är av samma typ som tidigare men riktar sig mot äldre
ungdomar och vuxna.
I december 2014 startade arbetsmarknadsavdelningen i samverkan med gymnasiets
fordonslinje projektet Kör för livet som är utvecklat i Norge och stöds bland annat av
norska kronprinsparets fond. Projektet riktar sig till motorintresserade ungdomar i
högstadieåldern och bedrivs kvällstid i fordonslinjens lokaler. Tanken med projektet är
att motivera ungdomarna till att bli behöriga för att söka till gymnasiet efter årskurs
nio. Projektet drivs i nära samverkan med föräldrar, handledare, skolan och
projektledningen i Kör för livet.
Projektet har en utvecklingspotential där en variant kan vara en föreningsledd
fritidsverksamhet i Gnistans lokaler för motorintresserade ungdomar. Projektet pågår i
första skedet under sex månader och därefter görs en utvärdering där resultatet avgör
om projektet kommer att förlängas och eventuellt utökas med en
fritidsgårdsverksamhet.

Handlingar i ärendet
Mattias Olssons medborgarförslag 2014-02-21.
Gösta Kihlgrens svar 2015-03-13.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Forts. § 79 Svar på medborgarförslag om fritidsgård för
motorintresserad ungdomar på Gnistan
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Mattias Olsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 80 Budget 2015, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden
Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 4 miljoner kronor i underskott efter årets
första tre månader. Prognos för helåret visar på ett underskott med cirka 10 miljoner
kronor. Nämnden beslutade 2014-04-09 att äska 6 miljoner kronor hos
kommunstyrelsen i tilläggsanslag för 2015, samt att man 2014-04-29 kommer att
besluta om konsekvenser för besparingar på totalt 3,5 miljoner kronor under 2015.
Socialnämnden har tidigare begärt tilläggsanslag med 3,1 miljoner kronor plus en
engångsinvestering med 0,45 miljoner kronor för att bedriva korttidsvård på Solliden i
nödvändig omfattning med hänsyn till förändrat behov. Individ- och
familjeomsorgsverksamheten visar ett underskott bland annat på grund av en kraftig
ökning av utbetalt försörjningsstöd.
Socialchef Ulf Johansson och skolchef Ulf Blomquist redogör för respektive nämnders
budgetläge.
Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har fått i uppdrag att ta fram
konsekvenser per verksamhet utifrån prognos om budgetramen inte utökas under
innevarande år. Konsekvenserna ska presenteras på arbetsutskottets ekonomidagar
2015-04-20-2014-04-21.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-09 § 38.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Forts. § 80 Budget 2015, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utifrån de konsekvenser som presenterats på dagens sammanträde, utökas
barn- och utbildningsnämndens budgetram 2015 med 5,5 miljoner kronor, och
socialnämndens budgetram 2015 med 5,5 miljoner kronor.
2.

Nämnderna uppmanas att iaktta yttersta restriktivitet i sina ekonomiska
åtaganden under resten av året.

3. Ekonomichef Angela Birnstein presenterar förslag på möjlig finansiering på
kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-04.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-04-14

§ 81 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen
till och med mars 2015
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljning till och med mars
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 955 000 kronor som främst beror på att
driftbidrag för Torsby flygplats ännu inte betalats ut. Försäljningsintäkter och bidrag
från Arbetsförmedlingen har ännu inte bokats för mars månad och detta medför stora
negativa avvikelser bland annat på tekniska avdelningen, fritidsavdelningen och
kostavdelningen. Fritidsavdelningen visar ett underskott till och med mars på 793 000
kronor. För helår prognostiseras dock ett utfall för kommunstyrelsen i nivå med
budget.

Handlingar i ärendet
Uppföljning, kommunstyrelsen januari-mars 2015 från ekonom Frida Johansson
2015-03-30.

Arbetsutskottets beslut
Fritidschef Kicki Velander får i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-12 ta fram förslag på åtgärder för att inhämta redovisat underskott.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kicki Velander

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-04-14

§ 82 Projektet Betalbokbussen, BBB
Dnr KST 2015/340

Sammanfattning av ärendet
Den snabba digitala utvecklingen medför att betalning med kontanter numera kan
vara ett problem och då speciellt för de människor som av olika anledningar inte ännu
har haft möjlighet att tillägna sig de kunskaper som är nödvändiga för att bli en
delal<tig och aktiv användare av digitaliseringens möjligheter.
Projektet Betalbokbussen, BBB, är en satsning på att sprida kunskaper om och erbjuda
betalningstjänster. Genom projektet ska bokbuss- och biblioteksbesökarna få tillgång
till datorer och annan utrustning och i trygg miljö och i individuellt anpassad takt
tillägna sig den nya digitala tekniken.

Handlingar i ärendet
Information om projektet Betalbokbussen, BBB, från kulturchef Annika Wredenberg.

Arbetsutskottets

be~Jut

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-21 .

Beslutet skickas till
Annika Wredenberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-04-14

§ 83 Remissvar, aktualisering av lagen om
kommunal energiplanering
Dnr KST 2015/102

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och energidepartementet har översänt en remiss av rapporten Aktualisering av
lagen om kommunal energiplanering. Remissyttrande ska vara inlämnat senast
2015-04-27.
Statens energimyndighet har analyserat hur kommunerna arbetar enligt lagen
(1977:439) om kommunal energiplanering och har lämnat förslag på hur lagen bör
ändras för att bli mer aktuell utifrån rådande förhållanden på energimarknaderna.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och bedömningarna i
Energimyndighetens rapport. Man vill också ha synpunkter på om de syften som man
avser uppnå genom föreslagna lagändringar skulle kunna uppfyllas på annat sätt.
Regeringen önskar även få synpunkter kring behovet av strategiskt arbete på lokal
respektive regional nivå för en energi- och klimatomställning av samhället.
Miljöstrateg Tina Näslund och miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torbjörn Almroth har
tagit fram ett förslag till remissyttrande, vilket biläggs denna paragraf. Kommunens
tekniska avdelning meddelar att man ansluter sig till detta förslag.

Handlingar i ärendet
Internyttrande 2015-03-23 från Tina Näslund och Torbjörn Almroth över remiss om
Energimyndighetens rapport om Aktualisering av lagen om kommunal
energiplanering.
Meddelande 2015-03-30 från teknisk chef Jan Esping.
skrivelse från Miljö- och energidepartementet 2015-01-30.

Arbetsutskottets beslut
l.

Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget till remissyttrande i sin helhet.

2. Yttrandet översänds till Miljö- och energidepartementet

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-04-14

Forts. § 83 Remissvar, aktualisering av lagen om kommunal
energiplanering
Beslutet skickas till
Miljö- och energidepartementet
Tina Näslund
Torbjörn Almroth
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-04-14

§ 84 Ansökan om bidrag 2015,
Turismutveckling i Finnskogarna ekonomisk
förening
Dnr KST 2015/279

Sammanfattning av ärendet
Turismutveckling i Finnskogarna är en ekonomisk förening öppen för företag och
föreningar som genomgått Finnskogarnas miljö- och kvalitetsprogram.
Föreningen fick 30 000 kronor i bidrag från Torsby kommun 2014, och ansöker nu om
samma summa i bidrag för 2015.

Handlingar i ärendet
Ansökan från föreningen 2015-03-22, samt verksamhetsberättelse 2014 och
verksamhetsplan för 2015 med budgetförslag.

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun avstår från fortsatt stöd till Turismutveckling i Finnskogarna
ekonomisk förening.

Beslutet skickas till
Turismutveckling i Finnskogarna

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-04-14

§ 85 Svar på medborgarförslag angående
utbyggnad av fiber i hela Torsby kommun
Dnr KST 2015/150

Sammanfattning av ärendet
Jan-Anders Karlsson har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Vårt förslag är att det bildas en paraplyorganisation med Torsby kommun som
huvudman och ansvarig. För att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla invånare
i Torsby Kommun är vårt förslag att det bildas en paraplyorganisation med Torsby
kommun som huvudman och ansvarig. Hos kommunen finns redan alla resurser och
den kompetens som behövs för att kunna ta sig hela vägen från bildande av föreningar
via ansökan om stöd samt upphandling och utbetalningar, fram till slutredovisning
och färdiga anläggningar med mera. Med en sådan lösning skapas möjligheter och
incitament för en framgångsrik utbyggnad av fiber i hela Torsby kommun. Det blir
samordningsvinster och effektiviseringsvinster samt ekonomiska vinster såväl som
demokratiska och rättvisevinster. Kort och gott ett "vinnavinna" för landsbygden i
norra Värmland och för hela Torsby kommun.
Förslaget kommer från fiberföreningar samt fiberföreningar under bildande i
Sysslebäck, Ransby/Branäs, Dalby och Likenäs/Arnnerud. Idag finns ett stort antal små
ekonomiska fiberföreningar eller fiberföreningar under bildande runt om i kommunen,
där var och en ska ha sin egen organisation för att hantera hela processen från början
till slut när det gäller utbyggnad av fiber på landsbygden. Det är en process med
många moment, massor av arbete och väldigt komplext att ta sig hela vägen från tidiga
intresseanmälningar och föreningsbildning fram till driftsatta och färdiga
anläggningar. Detta är ohållbart och bidrar till att människor inte ges möjlighet och
förutsättningar för att kunna bo och verka i hela kommunen.
Det är flera anledningar till att det är ohållbart och problematiskt, bland annat krävs att
varje liten förening har personer med engagemang och möjlighet att avsätta tid samt
besitter alla nödvändiga kompetenser. Dessutom ska varje förening "uppfinna hjulet",
var och en på sitt sätt och på sin kammare. Det är inte vettigt och det blir inte bra, vare
sig arbetsmässigt eller resultatmässigt.
Ytterligare en dimension av problematiken är det komplexa regelverket med alla
villkor och att de anslagna medlen är begränsade."

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-04-14

Forts. § 85 Svar på medborgarförslag angående utbyggnad av fiber i
hela Torsby kommun
Svar
Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden lämnar följande svar:
Reglerna för hur kommuner kan söka projektstöd till bredbandsutbyggnad ur
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är ännu inte fastställda, så vi ber att få återkomma i
ärendet när BU-kommissionen godkänt Landsbygdsprogrammet och dess regel verk.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Jan-Anders Carlsson 2015-02-13.
Bredbandssamordnare Cecilia Sjödens svar 2015-03-11.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Jan-Anders Carlsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2015-04-14

§ 86 Lån/förskottering av fiberprojekt
Dnr KST 2015/342

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Fiber i Vitsand har antagit anbud från entreprenör som vill starta
entreprenaden omgående.
Föreningen har skickat in ansökan om bredbandsstöd till Jordbruksverket men beslut
kommer inte förrän till hösten.
Om föreningen får vänta med grävningen kommer priset med största sannolikhet att
stiga. För att kunna komma igång med grävningen och undvika fördröjningar behöver
föreningen låna en miljon kronor från kommunen. Detta kan vara en möjlighet för
bredbandsprojektet att få fart igen efter två år av väntan. Dock ska det tas i beaktande
att det alltid kan hända oförutsedda lagändringar eller annat som gör att kommunen
riskerar lånen.
Arbetsutskottet konstaterar att frågan är av principiell karaktär som behöver utredas
ytterligare.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Angela Birnstein.

Arbetsutskottets beslut
Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden får i uppdrag att ta fram förslag till
kommunstyrelsen på principer för bedömning av lån/förskottering av fiberprojekt

Beslutet skickas till
Cecilia Sjöden
Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2015-04-14

§ 87 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden
2015-03-31--2015-04-08.

Arbetsutskottets beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

