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Beslutande

Lars-Håkan Karlsson (S) ers för Gösta Kihlgren (S)
Eva-Lena Gustavsson (S), Ordförande
Hans Lass (S)
Ingela Johansson (S) ers för Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Ann-Louise Broden (S), led
Anna-Karin Gustafsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Åke Gustavsson (S)
Ann-Mari Uppvall (S)
Peter Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S), 2:a vice ordf
Siri Sjögren (S) ers för Sture Persson (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Roger Ericsson (M)
Gustav Olsson (M)
Anders Wiss (M)
Mikael Persson (M), l:e vice ordf
Per-Arne Ludvigsson (M)
Lina Stenbäck (M)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Torbjörn Jansson (C)
Bengt Berg (V)
Gunilla Boqvist (V)
Hans Lindberg (V)
Inger Laren (FP)
Karl-Erik Keck (MP)

Övriga deltagare

Margot Enkvist, sekreterare
Thomas S~erndorff, kommunchef
Ka~a Berglund, Integrationsstrateg § 16
Jan Esping, teknisk chef § 17
Monica Olsson, assistent § 17
Jennie Över, överförmyndarsekreterare § 17
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§ 15 Kulturskolans elever underhåller
Dnr KST 2014/96

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan och dess ledare
Michael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, skall varje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.
Vid dagens sammanträde lyssnar vi till Vilda Eriksson som framför den egna låten,
Stoped by colours.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för framförandet.

Utdragsbestyrkande
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§ 16 Information om flykting mottagande
Dnr KST 2014/160

Sammanfattning av ärendet
Ka~a

Berglund, integrationsstrateg på Länsstyrelsen är inbjuden till dagens
sammanträde. Hon informerar om;

* Länsstyresens integrationsuppdrag

* asylsökande och ensamkommande flyktingbarn.
* antal beviljade uppehållstillstånd under 2012
* invandring under 2012 utifrån medborgarskapsland 2012
* beviljade uppehållstillstång 2012
* från vilka länder asylsökande kommer
* hur många barn som kommer
* värmlandskommunernas överenskommelse om mottagande av ensamkommande
flyktingbarn
* de utmaningar Sverige och kommunerna står inför.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdrags best yrkande
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§ 17 Mål och vision 2020
Dnr KST 2011/146

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 176 ställde sig bakom mål och visioner som tagits
fram av de olika nämnderna i kommunen. Samtidigt tog man beslut om att bjuda in
representanter för samtliga nämnder till kommunfullmäktige för information kring
deras visions- och målarbetet.
Vid dagens sammanträde informerar kommunchef Thomas S*rndorff och teknisk
chef Jan Esping om kommunstyrelsens mål och visioner. Överförmyndarsekreterare
Jennie Över tillsammans med assistent Monica Olsson informerar om
överförmyndarnämndens mål och visioner.
I bilagan finns målen och visionerna.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
/

1 Delmål: Infrastruktur/kommunikationer

Bra IT- infrastruktur

100 % höghastighetsnät

2

100 % höghastighetsnät

Vi ska ha en samordnande roll mellan olika
aktörer i utbyggnaden av höghastighetsnäI.
Vi ska arbeta aktiv! med at! förmedla
information om utbyggnaden via möten,
material och hemsida.
Vi ska ge stöd och hjälp till fiberföreningar i
deras arbete med etablering av lokala
föreningsnät och vara tillgängliga för alla
hushåll och företag inom kommunen med
information och support.

2014: 10 % av kommunens hushåll
och företag är anslutna till
höghastighetsnät
2015: 20 % av kommunens hushåll
och företag är anslutna till
höghastighetsnät
2016: 30 % av kommunens'hushåll
och företag är anslutna till
höghastighetsnät
2020: 100 % av kommunens hushåll
och företag är anslutna till
höghastighetsnät

ITchef
2020.

2 Delmål: Samhällsservice

Bästa folkhälsan i Värmland

Etablerad familjecentral,
arbeta utifrån Nya perspektivs mål

4

Medverka i arbetsgruppen under socialchefen
Nya perspektivs mål uppdateras en gång per
mandatperiod

Biträdande
kommunchef

2014

4

Delmål: Näringslivsklimat

Fler arbetstillfällen inom den privata
sektorn

Resultat av aktiviteter inom delmålen
näringsliv, samhällsservice, infrastruktur

Kommunikations- och marknadsplan upprättas och
tillämpas. Samarbete i kommunens Marknadsråd.

Kommunchef

Upprätta samverkansavtal mellan Torsby kommun,
Universitet samt Klarälvdalens Folkhögskola.

Kommunchef

Expansion för befintliga företag
Nya företag
Outsourcing av kommunal verksamhet

Fortsatt satsning på
kompetensutveckling

Medverka till att etablera utbildningar inom
Komvux, Folkhögskolan, Universitetet.

Varumärket Torsby upplevs som et! av
de starkaste i Sverige

Effektiv marknadsföring

Arbetet med varumärket Torsby mäts och utvärderas
kontinuerligt.

Medborgare och personal som goda
ambassadörer för kommunen

Kommunikationsplan för Torsby kommun uppdateras
årligen.

Kommunchef

Vision och mål 2020
Torsby kommun
Överförmyndarnämnden

Delmål: Infrastruktur/kommunikationer

Delmål: Boende och livskvalitet

God livskvalitet för alla åldrar

Öfn ska motverka rättsförlust för personer
som har ställföreträdare.

Kompletta årsräkningar inlämnade före 1/3
ska vara granskade före 1!7
Moment: utdrag från system

100 %

Vem:
Handläggare
När:

Handläggningen på handlingar eller
skrivelser ska ha påbörjats inom fem
arbetsdagar från det ärendet eller
skrivelsen inkommit med undantag från
semesterperioder
Moment: Stickprov från system

1/7 varje

år
90%

Vem: Ansv.
Handläggare

När: Alltid

Torsby är et! starkt och levande
handelscentrum

4
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§ 18 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Ärenden som tillkom:
o

Interpellation från Inger Lan~n (FP) om lärarnas administration.

o

Interpellation från Bengt Berg (V) angående Torsby Herrgård, herrgårdsområdet
och bruksmiljön.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändringen.

/

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Försäljning av mark, del av Torsby
Vasserud 3:2, Valbergsstugan
Dnr KST 2014/18

Sammanfattning av ärendet
Tekniska avdelningen och kommunchefen har förhandlat med SK Bore och OK
Fryksdalen om försäljning av mark för att möjliggöra en ny fastighetsbildning där
servicebyggnaden på Valbergsområdets fritidsområde, Valbergsstugan, delas i en del
för föreningsverksamheten och en del med omklädningsrum, dusch och bastu för
besökare till friluftsområdet.
Föreningarna skall äga den del av byggnaden som ligger inom ny fastighet och
ansvara för alla kostnader som drift, skötsel, underhåll och kapitalkostnader.
Kommunen skall äga den del av byggnaden som ligger utanför ny fastighet och
ansvara för alla kostnader för drift, skötsel, underhåll och kapitalkostnad. Kommunens
del av byggnaden skall fortfarande betjäna allmänhetens behov av omklädning, dusch
och bastu.
Avtal som reglerar ansvarsområden mellan kommunen och föreningarna,
förutsättningar för fastighetsbildning och köpehandling har upprättats.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-01-13 § 6
kommunstyrelsen 2014-02-03 § 25

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Torsby kommun säljer del av Torsby Vasserud 3:2, Valbergsstugan till SK Bore och
OK Fryksdalen.

2. Upprättat köpekontrakt godkänns, där köpeskillingen för fastigheten uppgår till
4200 kr.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

~Tf al 2D\~- 02--1J ! C-o
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§ 20 Försäljning av mark, del av Bergeby 1 :33
och 1:50
Dnr KST 2013/570

Sammanfattning av ärendet
Roine Persson, Firma Perssons Däck och Biltillbehör, ansöker om köp av industrimark
för anläggande av omlastningsstation och mellanlagring för annat avfall än farligt
avfall, samt för metallskrot. Roine Persson bedriver för närvarande sin verksamhet på
södra delen av gamla Vägverkets vägstation i Bergsäng.
Miljökontoret i Torsby kommun har beslutat om ett förbud för Filma Perssons Däck
och Biltillbehör samt Hockas Åkeri att bedriva fortsatt mellanlagring av avfall på
fastigheten på grund av störningar för närboende. Positivt förhandsbesked om
bygglov för nybyggnad av omlastningsstation för ovan beskriven verksamhet har
erhållits. Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område som anger småindustri.
Fastigheten Torsby Bergeby 1:33 är bebyggd med ett f.d bostadshus samt uthus.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-09-16 § 142
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 26

Kommunfullmäktiges beslut
1. Upprättat köpekontrakt för del av Torsby Bergeby 1:50 och 1:33, villkorat med att
bygglov och etablering av beskriven verksamhet sker inom ett år godkänns.
2. Fastigheten säljs till ett markpris på 10 kr/m
3. Lantmäterikostnader för fastighetsbildningen och lagfart bekostas av köparen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 21 Ramar för nyupplåning och omsättning av
lån samt borgen 2014
Dnr KST 2014/22

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 21 januari 2013 fattat beslut om nyupplåning och
omsättning av lån för kommunen under 2013. Sammanlagt har kommunen haft rätt att
teckna nya lån om 73 350 000 sek samt att sätta om lån som under året förfaller till
betalning. Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en
generell borgen om 158 000 000 sek.
Sedan detta beslut har kommunstyrelsen beviljat ytterligare lån om 4800000 sek att
finansiera hyresfinansierade investeringar i Valbergsgården och 2 000 000 sek för
ombyggnation av trygghetsboende i Stöllet, Klarastrand. Detta gör att den totala
låneramen kommer att uppgå till 80 150 000 sek.
Tillsvidare är förutsättningarna för Torsby Bostäder AB oförändrade, varför en
ändring av den kommunala borgen inte har begärts. Därför kommer Torsby kommun
även under 2014 eller tills nytt beslut fattas, ingå kommunal borgen för Torsby
Bostäder AB:s låneförpliktelser till ett totalt högsta lånebelopp om 158 000 000 kr jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknad på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp samt en marginal för kommande
investering/underhållsåtgärder.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein 2014-01-15
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 28

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under
2014 med 80 150 000 sek.

2.

Kommunstyrelsen har under 2014 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2014.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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3. Kommunstyrelsen har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder
ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 158 000 000 sek jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22 Komplettering detaljbudget 2014 
balansbudget
Dnr KST 2013/698

Sammanfattning av ärendet
I bilaga till paragrafen finns en balansräkning med prognos och budget för åren 2014
2016.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein 2014-01-28
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 30

Kommunfullmäktiges beslut
Torsby kommun antar balansräkning - prognos/budget 2014-2016 enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

2014-01-28

Balansbudget 2014-2016
' Balansr~knin~_~ .erognos/buc!g~t
: Balansräkn!~g~!:1 v!s...a.~ k.om~~.':1~ns . ~.II!g~ngar_o~~ s.k~I~ .e. r..
Skillnaden mellan ~iIIgångar oc;:h skulder be~ämns eget kapital
Antagenden
Resultat enligt prognos/budget/plan
Vi inte ökar vår låneskuld.
Ökni~gen av tillt:ångarförväntas bli större en resultautvecklingen, finansieringen skall ske genom god cash management
samt tillskott av externa medel, tex återbetalning från Fora
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstilfgångar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

600 144 894
19624409

622145725
20677462

640000000
22000000

670000000
24000000

700000000
26000000

730000000
28000000

5562593
28827794
654159690

6570216
30364 544
679757947

8500000
30000000
700500000

8500000
30000000
732500 000

8500000
30000000
764500000

8500000
30000000
796500000

Förråd
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1379582
58118261
42061873
101559716

1185408
58166244
32778641
92130293

1500000
58000000
35000000
94500000

1500000
58000000
35000000
94500000

1500000
58000000
35000000
94500000

1500000
58000000
35000000
94500000

SUMMA TILLGÅNGAR

755719406

771888240

795000000

827000000

859000000

891000000

287702308
-36820704
250881604
-2813375

312815951
-56087970
256727981
-5846377

319027981
-55000000
264027981
-7300000

322027981
-55000000
267027981
-3000000

329027981
-55000000
274027981
-7000000

344027981
-55000000
289027981
- 15000000

-5057382
-5057382

-5541996
-5541996

-5200000
-5200000

-5200000
-5200000

-5200000
-5200 000

-5200000
-5200000

-361400000
-361400000

-361400000
-361400000

-361400000
-361400000

-361400 000
-361400000

-361400000
-361400 000

-361400000
-361400000

-23066029
-115314391
-138380420

-25657858
-122560404
-148218263

-24000000
-120000000
-144000000

- 25000000
-120000000
-145000000

-26000 000
-120000000
-146000 000

-27000000
-120000000
-147000000

755719406

771888240
O

795000000
O

827000000

859000000
O

891000000

O

643674000
33, ZO/o
99,6%
-0,4%
35, 0"/0
99,8%

652341000
33,3%
99,1%
-0, 9%
35,0"/0
99,1%

664527000
33,2%
98,9%
- 1,1%
36,0"/0
99,0 %

670360000
32,3%
99,6%
-0,4%

683 270000
31, 9%
99,0%
-1, 0"/0
38,0"/0
97,0"/0

680440000
32,4%
97,8%
-2,2%

Mark, byggnader, tekn anläggningar
Maskineroch inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, aktier och andelar

långfristiga ~ordringar
Summa anläggningstillgångar
Oms~ittningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER
Eget kapital
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Summ<:, ~g~t k~pi~al
Därav årets resultat
Avsättningar
Avs för p .en~sion ~ r och likn förpl
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Anläggningslån
Summa långfristiga skulder

Kortfrist[ga sk.l!lder
leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER

Intäkte r enligt utfall/prognos/budge t/plan
Soliditet
Nettokostnadsandel
Resultatl %
Soliditet enligt de finansiella målen
Nettokostnadsandel enligt de finans ie lla målen

Angela Birnstein
ekonomichef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
2. Ekonomiavdelningen
685 80 Torsby

0560-160 28 direkt
070-697 94 54 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 35 fax

O

36,0%

99,0"/0

angela.birnsein@torsby.se
ekonomiavdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

O

38,0%

97,0%

Sida
1 (2)
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§ 23 Arbetsmiljöpolicy för Torsby kommun
Dnr KST 2014/67

Sammanfattning av ärendet
HR-strateg Christina Bengtsson har tagit fram ett förslag på arbetsmiljöpolicy, förslaget
innehåller en bakgrund, övergripande mål, detaljerade mål, syfte/övergripande
riktlinjer, ansvar och handlingsplan och rutiner.
I policyn sägs bl.a.: "Torsby kommuns vision och mål bygger på en gemensam
värdegrund.
•

Respekt för alla människors lika värde.

•

Hänsynstagande till människors självbestämmande, värdighet och integritet i
alla situationer.

•

Ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat bemötande av människor.

•

Verksamheter ska genomsyras aven humanistisk grundsyn och prioriteringar
ska utgå från individens behov oavsett individens förmåga att uttrycka det.

Torsby kommuns arbetsmiljöarbete ska organiseras så att Arbetsmiljöiagens krav på
god arbetsmiljö uppfylls. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare
och arbetstagare/medarbetare samt vara en naturlig del i det dagliga arbetet.
En god arbetsmiljö utgör en viktig förutsättning för effektivitet och kvalitet. Personalen
utgör den främsta resursen i vår organisation. De anställdas motivation och
engagemang ska därför stimuleras och tillvaratas. Arbetsmiljöarbetet omfattar all
verksamhet, såväl utrustning och lokaler som sättet att leda och organisera arbetet.
Arbetsmiljöarbetet i Torsby kommuns verksamheter har som syfte:
•

Att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet.

•

Att öka medarbetarnas delaktighet, trivsel och utveckling i arbetet.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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•

Att främja samverkan, arbetsmotivation och en god hälsa.

•

Att tillvarata de friskfaktorer som främjar och bevarar hälsa samt motverkar
risker i vår arbetsmiljö."

Handlingar i ärendet
Arbetsmiljöpolicy 2014-01-28
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 18

Kommunfullmäktiges beslut
Arbetsmiljöpolicyn för Torsby kommun antas enligt bilaga.

Beslutet skickas till
HR-avdelningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Antal sidor

2014-01-28

9
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BAKGRUND

"Torsby kommuns vision och mål" bygger på en gemensam värdegrund.
"Respekt för alla människors lika värde.
Hänsynstagande till människors självbestämmande, värdighet och integritet i
alla situationer.
Ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat bemötande av människor.
Verksamheter som genomsyras aven humanistisk grundsyn och att
prioriteringar utgår från behov oavsett individens förmåga att uttrycka det."

Torsby kommuns Arbetsmiljöpolicy har som intention att präglas av ovanstående
värdegrund och människosyn. Arbetsmiljöpolicyn har rollen som vision och riktlinjer
för arbetsmiljöarbetet. Den är övergripande och innehåller mål och handlingsplaner för
hur vi vill arbeta.
Vår organisation består av människor. Arbetsmiljön ska kännetecknas aven god
atmosfär, delaktighet och kreativitet. Vål' gemensamma värdegrund ska genomsyra
verksamheterna.
Omtanke, respekt, öppenhet och samverkan ska utgöra grunden i vårt personalarbete.
En av grunderna i ArbetsmiljöIagen är att arbetsförhållandena ska anpassas till
människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Torsby kommun ska
så långt som möjligt inom arbetsgivaransvaret, arbeta för det.
Torsby kommuns "Visioner och mål" tillsammans med organisationens övriga
policydokument finns som ett stöd i detta arbete. Vid sidan av arbetsmiljöpolicyn finns
närliggande policydokument som ger riktlinjer i arbetet, så som rehabiliteringspolicy,
alkohol- och drogpolicy samt policy mot kränkande särbehandling.

3

ÖVERGRIPANDE MAL

Torsby kommuns arbetsmiljöarbete ska organiseras så att Arbetsmiljöiagens krav på
god arbetsmiljö uppfylls. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare
och arbetstagare/medarbetare samt vara en naturlig del i det dagliga arbetet.
En god arbetsmiljö utgör en viktig förutsättning för effektivitet och kvalitet. Personalen
(i Torsby kommuns vision och mål; människorna) utgör den främsta resursen i vår
organisation. De anställdas motivation och engagemang ska därför stimuleras och
tillvaratas. Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet, såväl utrustning och lokaler
som sättet att leda och organisera arbetet.
Torsby kommuns mål är att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att
förebygga olycksfall och ohälsa samt skapa förutsättningar för samverkan, trivsel och
motivation.
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DETALJERADE MAL

Arbetsmiljöfrågor ska vara en återkommande punkt på verksamheternas
arbetsplatsträffar.
Organisationens ledare ska arbeta för att arbetsmiljöpolicyn, liksom övriga
policydokument, ska bli kända i verksamheterna. Riktlinjer och visioner ska
delas av alla medarbetare för att skapa delaktighet och möjlighet att nå
uppsatta mål.
Varje arbetsplats ansvarar för att undersöka de risker som finns inom just den
arbetsplatsen. Målet med denna riskbedömning är att kunna prioritera mellan
allvarliga och andra risker. Att avgöra hur allvarliga riskerna är i förhållande
till två parametrar: sannolikhet för arbetsolycka eller arbetssjukdom och
konsekvens av det inträffade. Genom detta ska det systematiska
arbetsmiljöarbetet stärkas i hela organisationen.
Skyddskommith~ns

roll ska bli ytterligare känd i organisationen och vara ett
forum för samverkan mellan parterna, arbetsgivare-arbetstagare.
Vart tredje år genomföra utbildningsinsatser, inom BAM/SAM för
verksamhetsansvariga (arbetsgivare) och arbetsplatsombud (arbetstagare).
Genom ökad kunskap inom arbetsmiljöområdet har Torsby kommun som mål
att skapa ett förhållningssätt/arbetssätt som minimerar risken för olycksfall
och/eller ohälsa kopplad till arbetssituationen.
Genom medarbetarenkäter mäta arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och
ledarskap. Resultat samt uppföljning av vidtagna åtgärder följs upp i
respektive förvaltnings skyddskommitte.
Att i det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheterna vmje år genomföra
skyddsrond, medarbetarsamtal samt återkommande arbetsplatsträffar.

SYFTE/ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER

Arbetsmiljöarbetet i Torsby kommuns verksamheter har som syfte:
Att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet.
Att öka medarbetarnas delaktighet, trivsel och utveckling i arbetet.
Att främja samverkan, arbetsmotivation och en god hälsa.
Att tillvarata de friskfaktorer som främjar och bevarar hälsa samt motverkar
risker i vår arbetsmiljö.
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ANSVAR

Arbetsmiljöansvaret.
Utdrag ur Arbetsmiljöiagen, kap 3:
§ la

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god
arbetsmiljö.

§2

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

§ 2a

Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller
föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.

Utdrag ur Arbetsmiljöiagen, kap 6:

§l

Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt
organiserad arbetsmiljöverksamhet.

Arbetsmiljöiagen slår fast att chef och arbetstagare/medarbetare gemensamt ska verka
för att en god arbetsmiljö skapas. Huvudansvaret för att uppgifterna fullgörs ligger på
ansvarig chef.
Inom Torsby kommun finns följande ansvarsnivåer:
Fullmäktige
Nämnd
Förvaltningschef
Avdelningschef/Arbetsledare/Områdeschef/Rektor

Den chef som leder och fördelar det dagliga arbetet har arbetsmiljöansvaret. Då
ansvarig chef inte kan lösa ett specifikt problem, pga. att resurser eller befogenheter
inte är tillräckliga, flyttas ansvaret upp till nästa nivå i organisationen.
Se bilaga"Arbetsmiljödelegation" samt "Delegering av arbetsmiljöuppgifter" .

Ansvarig chef ska upprätta en arbetsmiljöplan. Planen ska följas upp och utvärderas,
vilket med fördel kan ske vid den årliga skyddsronden. Verksamheten ska präglas av
ett förebyggande och återkommande arbetsmiljöarbete och ses som en process av
ständigt pågående förbättringar.
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HANDLINGSPLAN OCH RUTINER

SAM-Systematiskt arbetsmiljöarbete
Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön handlar om att i det dagliga arbetet fatta
beslut och genomföra åtgärder som förhindrar ohälsa och olycksfall.
Det handlar också om att utföra tillsyn av arbetsmiljön, följa regler och föreskrifter
samt skapa rutiner för arbetsmiljöarbetet.
I Torsby kommuns systematiska arbetsmiljöarbete, ska såväl arbetsgivare och
arbetstagare vara delaktiga. Genom samverkan och möjlighet till gemensamt ansvar
och inflytande, skapas förutsättningar för en god arbetsmiljö.
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Rutiner för riskbedömning
1) Undersök arbetsmiljön
2) Bedöm risker
3) Vidta åtgärder
4) Kontroll - följ upp vidtagna åtgärder

Undersöka arbetsmiljölbedöma risker
Varje arbetsplats ska kartlägga och bedöma eventuella risker i arbetsmiljön. I
kartläggningen beaktas hur teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation påverkar
personalen fysiskt, psykiskt och socialt. Varje arbetsplats har att förhålla sig till de
risker som finns i just den verksamheten. Det kan handla om psykosociala risker så
som stress eller hot/våld. Fysiska risker så som buller, arbete på hög höjd eller lyft.

7

Riskbedömning kan ske i det dagliga arbetet, på arbetsplatsträffar, genom
medarbetarsamtal och/eller vid skyddsronder. Man bedömer riskerna för
ohälsa/olycksfall. Målet är att kunna prioritera mellan risker.
Vidta åtgärder
Då man identifierat riskerna görs en handlingsplan för att vidta åtgärder. Man agerar
utifrån handlingsplanen för att hantera de bedömda riskerna.
Det kan handla om att vid en organisationsförändring göra en riskbedömning och en
konsekvensanalys och utifrån det skapa en handlingsplan med nödvändiga åtgärder
för att bibehålla en god arbetsmiljö.

Exempel på andra åtgärder kan vara;
Ändrade arbetsrutiner
Utbildning
Personlig skyddsutrustning/tekniska hjälpmedel
Handledning
Insatser av företagshälsovården och/eller HR-avdelningen.

Följ upp/utvärdera
Det är av stor vikt att utvärdera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Såväl enskilda
händelser/risker som mer övergripande punkter ska följas upp. Genom att nogsamt
följa upp och utvärdera åtgärder kan verksamheterna på ett effektivt sätt förebygga
ytterligare incidenter och/eller ohälsa.
Övergripande områden att utvärdera kontinuerligt; arbetsmiljöpolicy, rutiner för
riskbedömning, utbildningsnivå, ansvarsfrågan samt samverkansfrågor.

Dokumentera
För att kunna följa upp och utvärdera arbetsmiljöarbetet krävs dokumentation.
Handlingsplaner och riskbedömningar ska dokumenteras skriftligt.

Utredning av olyckor och tillbud
Om personal råkar ut för ohälsa, olycksfall eller allvarligt tillbud som misstänks bero
på arbetet ska orsakerna utredas. Målet med utredningen ska vara att få fram underlag
för effektiva förebyggande åtgärder. Därför kan utredningen med fördel diskuteras
bland annat i skyddskomrnitten eller i andra forum för samverkan i arbetsmiljöfrågor.
Skyddsombudet bör delta i utredningen.
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Minneslista för utredningen:
•

Beskriv vad som hänt

•

När, var och hur inträffade händelsen?

•

Vilka orsaker har eller kan ha bidragit?

•

Vilka åtgärder kunde ha hindrat händelsen?

•

Vilka åtgärder ska direkt genomföras?

•

Kan liknande händelser inträffa i andra verksamheter i organisationen?

Arbetsskador skall anmälas till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
Kontakta HR-avdelningen för administration avanmälan till AF A.
Vid ett dödsfall, ett svårare olycksfall eller vid ett allvarligare tillbud ska chefen
omedelbart underrätta Arbetsmiljöverket (www.av.se).
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Torsby kommun

sid 16

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-02-17

§ 24 Merethe Olovsson (-) avsäger sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KST 2014/93

Sammanfattning av ärendet
Merethe Olofsson avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Avsägelse daterad 2014-02-05.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Merethe Olofsson entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
2. Ärendet överlämnas till Länsstyrelsen för ny röstasammanräkning.

Beslutet skickas till
Merethe Olofsson
Länsstyrelsen
Lilian Olovsson
Johanna Lundkvist
Lars-Erik Mattsson

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-02-17

§ 25 Motion från Sture Persson (S) om
belysning på 62:an - Sundhultsmon
Dnr KST 2014/97

Sammanfattning av ärendet
Sture Persson (S) lämnar till dagens möte en motion som lyder;
" På vägen som går från industriområdet mot vägen från 62: an - Sundhultsmon
saknas vägbelysning. Jag yrkar att kommunen sätter upp vägbelysning på denna korta
sträcka. Det rör sig omkring ca 3 stolpar".

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-02-03

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Mikael Löfvenholm
Johanna Lundkvist
Ann-Margret Edberg

Utdragsbestyrkande

Tors by!'ommun
Komm unstyrelsen

2014

-02~

O4

Dnr!:f.[?åjrl1.1.l~..... (%)
Motion till Torsby kommunfullmäktige.

Belysning.

På vägen som går från industriområdet mot vägen från 62: an - Sundhultsmon saknas
vägbelysning. Jag yrkar att kommunen sätter upp vägbelysning på denna kOlia sträcka.
Det rör sig omkring ca: 3 stolpar.

Sysslebäck 2014- 02- 03

.. .. .......... ..

~~-..,...,.-:-:-;-:

Sture Persson

Socialdemokraterna

Torsby kommun

sid 18

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-02-17

§ 26 Motion från Sture Persson (S) om vägskylt
inom industriområdet Sundhultsmon
Dnr KST 2014/89

Sammanfattning av ärendet
Sture Persson (S) lämnar till dagens möte en motion som lyder;
"Från 62:an i Sysslebäck går en väg västerut till Sundhultsmon. (Jag saknaT
vägnumret). Följer man vägen mot Sundhultsmon kommer först en väg från
hyresbostäderna, söderifrån, som har" lämnaföreträdesskylt" . Helt Ok. Men lite längre
västerut kommer en väg från industriområdet, högerifrån, där saknas en
"lämnaföreträdesskylt. Där har en olycka inträffat, för ett tag sedan. Där bör också en
"lämnaföreträdesskyllt" finnas .
På denna tillfartsväg kommer också brandkåren ut när de har utryckning. Borde inte
skyltar finnas så de har företräde vid utryckning?
Yrkar på att berörd ~änsteman tar i tag denna motion".

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-02-03

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Mikael Löfvenholm
Johanna Lundkvist
Ann-Margret Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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MOTION TILL TORSBY KOMMUNFULLMÄKTIGE.

VÄGSKYLT.
Från 62:an i Sysslebäck går en väg västemt till Sundhultsmon. (Jag saknar vägnummret).
Följer man vägen mot Sundhultsmon konuner först en väg från hyresbostäderna, söderifrån,
som har" lämnaföreträdesskylt ". Helt Ok. Men lite längre västemt kommer en väg från
industriområdet, högerifrån, där saknas en "lämnaföreträdesskylt. Där har en olycka inträffat,
för ett tag sedan. Där bör också en "lämnaföreträsedskyllt " finnas.
På delma tillfartsväg kommer också brandkåren ut när dom har utryckning. Borde inte skyltar
finnas så dom har företräde vid utryckning?
Yrkar på att berörd tjänsteman tar tag denna motion.

Sysslebäck 2014- 02- 03

Sture Persson
Socialdemokraterna.

Torsby kommun

sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-02-17

§ 27 Motion från Sture Persson (S) om
övergångställe vid Dalbygården
Dnr KST 2014/95

Sammanfattning av ärendet
Sture Persson (S) lämnar till dagens sammanträde en motion som lyder;
"I Sysslebäck finns ett övergångsställe vid Dalbygården som går över 62:an mot f d.
Uno X macken. Denna mack är stängd sedan en tid tillbaka, tvivlar på om den kommer
att öppnas igen. Jag yrkar på att flytta detta övergångsställe längre söderut, så att
elever och andra kan korsa vägen för att komma på trottoaren som finns på andra
sidan 62:an".

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-02-03

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Mikael Löfvenholm
Johanna Lundkvist
Lilian Olovsson

Torsby!{ömmun
Kommunstyrelsen

2014

~02 -

04

Dnr.(!.[ ltl./y9.f.../f?,..... (j)
Motion till Torsby kommunfullmäktige.

Övergångsställe.

I Sysslebäck fimls ett övergångsställe vid Dalbygården som går över 62:an mot f.d. Uno X
macken. Denna mack är stängd sedan en tid tillbaka, tvivlar på om den kommer att öppnas
igen. Jag yrkar på att flytta detta övergångsställe längre södelUt, så att att elever och andra kan
korsa vägen för att komma på trottoaren som finns på andra sidan 62:an

Sysslebäck 2014- 02- 03

Sture Persson

Socialdemokraterna

Torsby kommun

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-02-17

§ 28 Interpellation från Bengt Berg (V)
angående herrgårdsområdet, bruksmiljön
Sammanfattning av ärendet
Bengt Berg (V) lämnar till dagens möte en interpellation till Ann-Katrin Järåsen (S).
"Vid tidigare tillfälle riktade f.d. kommunalrådet Håkan Laack en fråga till
kommuninvånarna (i samband med ett fullmäktigesammanträde i Sysslebäck hösten
2013) angående framtida användning av Torsby herrgårdsområde. Också
vänsterpartiet har engagerat sig i denna miljö som utgör den historiska hjärtpunkten i
Torsby. Angående smedjan (och dess förfall) har också ett stort antal medborgare
engagerat sig och visat intresse för dess bevarande och vettiga användning.
Häromveckan fick vi veta att Torsby herrgård eventuellt skulle hyras ut till ett bolag,
vilket går stick i stäv med de signaler som tidigare getts/genom bland annat den
utställning som visades under marknadsdagarna i september 2013.
Vår undring lyder helt enkelt: Vilket är läget idag, vilka är planerna för området, vem
är det som skall fatta avgörande beslut och vilket är kommuninnevånarnas inflytande
när det gäller framtiden för detta vackra och intressanta område"?

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2014-02-17

Kommunfullmäktiges beslut
Svar lämnas vid nästa fullmäktigesammanträde.

Beslutet skickas till
Bengt Berg
Ann-Katrin Järåsen
Ann-Margret Edberg

Justerarens signatur

. Utdragsbestyrkande
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Angående Torsby herrgård, herrgårdsområdet, bruksmiljön
Vid tidigare tillfälle riktade f.d. kommunalrådet Håkan Laack en fråga till

kommuninnevånarna (i samband med ett fullmäktige sammanträde i SYSSlebäc1hösten
2013) angående framtida användning av Torsby herrgårdsområde. Också Vänsterpartiet
har engagerat sig i denna miljö som utgör den historiska hjärtpunkten i Torsby.
Angående smedjan (och dess förfall) har också ett stort antal medborgare engagerat sig
och visat intresse för dess bevarande och vettiga användning.
Häromveckan fick vi veta att Torsby herrgård eventuellt skulle hyras ut till ett bolag,

vilket går stick i stäv med de signaler som tidigare gefnom bland annat den
utställning som visades under marknadsdagarna i september 2013.
Vår undring lyder helt enkelt: Vilket är läget idag, vilka är planerna för området} vem är
det som skall fatta avgörande beslut och vilket är kommuninnevånarnas inflytande när
det gäller framtiden för detta vackra och intressanta område?
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Torsby kommun

sid 21

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-02-17

§ 29 Interpellation från Inger Laren (FP) om
lärarnas administration
Dnr KST 2014/125

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (FP) lämnar till dagens möte en interpellation som lyder;
" Den 19 november 2013 trädde en ny lag i kraft för minskad administration för lärare.
Lagen innebar i korthet:
•

åk 1-5 behöver skriftliga individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen
endast ges en gång per läsår (innan krävdes minst en gång per termin).

•

I åk 6-9 tas kraven på skriftliga individuella utvecklingsplaner och skriftliga
omdömen bort helt och hållet (även där krävdes tidigare minst en gång per
termin).

Genom ändringarna skulle mer tid frigöras för undervisning, samtidigt som
uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs.
Lagändringen var välkommen eftersom vi vet att många lärare dignar under
dokumentationstvånget.
Det skulle nu vara intressant att från barn- och utbildningsnämndens ordförande höra
om ändringarna har införts i Torsby kommun och i så fall hur detta har påverkat
lärarnas arbetstid. Om de ännu inte är införda vilken handlingsplan finns för
införandet" .

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2014-02-14

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-02-17

Kommunfullmäktiges beslut
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Jonsson (S) svarar på
interpellationen vid nästa fullmäktigesammanträde.

Beslutet skickas till
Inger Laren
Peter Jonsson
Ann-Margret Edberg

/

Justerarens signatur

~*k.
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Folkpartiet
Interpellation om lärarnas administration

Den 19 november 2013 trädde en ny lag i kraft för minskad administration för lärare.
Lagen innebar i korthet:
•
•

I åk 1-5 behöver skriftliga individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen
endast ges en gång per läsår (innan krävdes minst eil gång per termin).
I åk 6-9 tas kraven på skriftliga individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen
bort helt och hållet (även där krävdes tidigare minst en gång per termin).

Genom ändringarna skulle mer tid frigöras för undervisning, samtidigt som uppföljningen av
varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs.
Lagändringen var välkommen eftersom vi vet att många lärare dignar under
dokumentationstvånget.
Det skulle nu vara intressant att från Barn- och utbildningsnämndens ordförande höra om
ändringarna har införts i Torsby kommun och i så fall hur detta har påverkat lärarnas
arbetstid. Om de ännu inte är införda vilken handlingsplan finns för införandet.

Björbysätern den 14 februari 2014
Inger Laren

PJ.
J,L

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-02-17

§ 30 Svar på medborgarförslag angående
tidningen Torsby Nu
Dnr KST 2013/295

Sammanfattning av ärendet
Stig Larsson lämnade i april 2013 ett medborgarförslag om tidningen Torsby Nu. Han
säger att man bIa kan läsa om nya medarbetare som anställs av kommunen och han
frågar vilka dessa ~änster är. Är det kommunhusets ~änstemän. Han frågar också
varför det aldrig finns bild/text på när någon avtackas eller slutar. Om det är helt nya
~änster rimmar det inte med att folkmängden minskar hela tiden.
Stig har fått svar på sina frågor och kommunstyrelsen har beslutat att medborgar
förslaget är besvarat.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-02-03 § 22

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts frågan och svaret.
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-02-17

§ 31 Intern kontroll avseende rutinen för
verifi kationer
Dnr KST 2013/862

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat intern kontroll avseende rutiner för verifikationer. För
kännedom har revisionsrapporten och ekonomiavdelningens svar tillsammans med
kommunstyrelsens beslut delgetts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport daterad 2013-12-17
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03 § 29

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.
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