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§ 86 Kvinnojouren informerar
Dnr KST 2014/298

Sammanfattning av ärendet
Gunnel Axelsson och Ann-Catrin Larsson från Kvinnojouren Nordvärmland
Torsby/Klarälvdalen informerar om sin verksamhet.
De berör frågor som våld i nära relationer, vilken hjälp kvinnor kan få av
Kvinnojouren, hur de är finansierade och deras vilja att arbeta mer förebyggande.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§ 87 Ordet är fritt
Dnr KST 2014/182

Sammanfattning av ärendet
Roger Eriksson (M) pratar om mat till främst äldre och i skolan. Han riktar sig till
kommunfullmäktige eftersom som han säger det är vi som bestämmer".
_II

Roger visar ett antal bilder på mat som är blek och tråkig. Han påpekar att maten är
från olika länder, exempelvis Tyskland och Irland när vi har grisfarmare i närheten.
Roger visar också hur man med enkla medel kan få maten att se aptitligare ut, det
behöver inte kosta så mycket mer.
Roger avslutar med att påpeka att kommande generationer kanske kommer att ställa
högre krav på det som serveras än vad dagens äldre gör.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.
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§ 88 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Ärenden som tillkommer:
1. Motion om nödvändig omställning i kommunens energipolitik från Miljöpartiet De
Gröna
2. Motion angående crossbana för de yngsta crossåkarna i Torsby kommun från
Vänsterpartiet i Torsby
3. Interpellation - Hur tänker Socialdemokraterna finansiera höjd arbetsgivaravgift för
ungdomar anställda av Torsby kommun?

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändringen.

Utdragsbestyrkande
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§ 89 Delårsuppföljning
Dnr KST 2014/159

Sammanfattning av ärendet
Resultatet för rapportperioden uppgår till-6 mkr vilket är 4 mkr bättre än
periodbudget.
De största avvikelserna redovisas av barn- och utbildningsnämnden som avviker
negativt med drygt 700 tkr. Underskotten återfinns främst inom grundskolan och
fritidsverksamheten. Nämnden prognostiserar för helåret ett underskott på 3 mkr.
Kommunstyrelsen redovisar sammantaget för perioden ett plus på 5 mkr mot
periodbudget. Några avdelningar redovisar några mindre underskott för perioden. De
största överskotten återfinns på IT-avdelningen som har ett plusresultat för perioden
på 1,4 mkr. Detta beror på att budgeterade medel för bredband ännu inte använts.
HR-avdelningen redovisar ett plusresultat på 3 mkr för perioden som beror på att
avsatta medel för eV-projekt ej har använts.
Tekniska avdelningen visar för perioden ett underskott på drygt 200 tkr, men för
helåret prognostiseras ett underskott på 2,6 mkr. Fastighetsförsäljning har flera
försäljningar under året och har prognostiserat ett överskott på nälmare 500 tkr.
Enligt prognos spås skatteavräkningen utfalla i stort sett i nivå med budget. En mindre
negativ avräkning prognostiseras på 120 tkr i år. Prognosen för stats- och
utjämningsbidrag spås ge ett överskott på 900 tkr mot budget.
Tekniska avdelningen och barn-och ungdomsnämnden har gjort en särskild
redovisning av hur de ska hantera de underskott som finns prognostiserade.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 94
Delårsuppföljning 2014-04-30
Finansrapport 2014-04-30
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Kommunfullmäktiges beslut
Delårsbokslutet är delgivet och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 90 Ramar för nyupplåning och omsättning av
lån samt borgen 2014
Dnr KST 2014/22

Sammanfattning av ärendet
På begäran av kommunens huvudlångivare Kommuninvest måste Torsby kommun
förnya och omformulera ett tidigare fattad beslut (KF 2014-02-17) i frågan kring
nyupplåning, omsättning av lån och borgen till våra kommunala bolag.
I KF protokoll från den 17 februari 2014, § 21 punkt 3 står:
"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."
Rätt text skall vara: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen
för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 158
000 000 sek jämte därpå löpande ränta och kostnader.
De två första punkterna ser således ut som i tidigare beslut, men punkten tre
omformuleras.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 97
Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein 2014-05 - 27
Kommunfullmäktige 2014-02-17 § 21

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.
3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 158 000 000 sek

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Uldragsbeslyrkande
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§ 91 Maxtaxa inom barnomsorgen 2015
Dnr KST 2014/336

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om
oförändrade avgifter inom barnomsorgen 2015.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 100
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-13 § 58

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar maxavgifter för barnomsorgen 2015.
1. Maxavgift för barn i förskoleverksamhet:
Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1260 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

2. Maxavgift för barn i skolbarnomsorg:
Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 92 Lokalt partistöd
Dnr KST 2014/223

Sammanfattning av ärendet
Efter förändringar i kommunallagen gäller från den 1 februari 2014 nya regler för
kommunalt partistöd. Reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.
Det betyder att i det praktiska arbetet gäller reglerna först från och med kalenderåret
2015.
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i deras arbete i den kommunala
demokratin. Bestämmelserna om partistöd finns sedan tidigare i kommunallagens 2
kap. 9-12 §§. De förändrade reglerna kan i huvudsak sammanfattas i fem punkter:
• Det lokala partistödet får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet
stöd.
• Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det
måste därmed finnas en lokal partiförening som tar emot stödet.
• Det införs nu en möjlighet att koppla partistödet till hur partiet är representerat i
fullmäktige. Det finns möjlighet att begränsa partistödet proportionellt utifrån hur
många mandat som kunnat besättas.
• Fullmäktige måste besluta om att de partier som erhåller partistöd också ska
redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse kalenderår och
vara inlämnad till fullmäktige senast 30 juni.
• Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Dessa förändringar gör att ett särskilt avsnitt med regler för kommunalt partistöd
måste fogas till fullmäktiges arbetsordning. Dessa regler ska enbart ses som ett
komplement till kommunallagens regler.
Vad innebär de nya reglerna?
Att det lokala partistödet bara får bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet
stöd innebär ingen förändring för Torsbys del. Så har det varit tidigare och det beslut
för fördelning av partistödet som fattats i fullmäktige år 2001 (§ 46) kan fortsatt
tillämpas. Fördelningen innebär kortfattat att utifrån ett uppräknat grundbelopp så
fördelas 25 % av beloppet till ett grundstöd som är lika stort för alla partier som är

Utdragsbestyrkande
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representerade i fulhnäktige. Resterande belopp fördelas i mandatstöd där partierna
erhåller ett belopp per mandat. Tidigare har en del kommuner även räknat in stöd till
politiska sekreterare i partistödet men detta måste hädanefter hanteras vid sidan av
partistödet.
Eftersom det lokala partistödet syftar till att stärka den kommunala demokratin så ska
partistödet också utbetalas till en regish'erad lokal partiförening. Partistöd kan också
bara utbetalas till ett parti som är en juridisk person. Om sedan en del av partistödet
förs över till andra delar av partiorganisationen utanför kommunen måste det i en
redovisning framgå vilka motprestationer som i så fall erhållits.
I det nya regelverket för kommunalt partistöd finns nu en frivillig möjlighet att
begränsa partistödet för så kallade tomma stolar. Denna möjlighet finns i
kommunallagens 2 kap. 10 §. Enligt denna får fulhnäktige "besluta att endast mandat for
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005-837) ska beaktas vid
fördelningen av partistödet". Det innebär att en stol är tom först när länsstyrelsen inte har
ett nytt namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning. Om fullmäktige
önskar införa denna möjlighet till begränsning av partistödet måste det då framgå av
reglerna för kommunalt partistöd. Där måste också framgå hur det ska hanteras i
praktiken. Antingen ska stödet avslutas direkt när representationen upphör eller så
införs regler om en avtrappning, dvs. stöd fortsätter att utgå under viss tid efter att
representationen upphört. Enligt kommunallagen är gränsen satt till ett år efter att
representationen upphört.
Ett syfte med de förändrade reglerna är också att göra beslutsfattandet,
utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent, dvs. mer
öppet och tillgängligt för alhnänheten och media.
Fullmäktige måste alltså årligen fatta beslut om utbetalning av kormnunalt partistöd.
De partier som mottagit partistöd måste också, senast 30 juni året efter det år
partistödet erhållits, lämna in en redovisning till fullmäktige hur det kommunala
partistödet använts i det lokala demokratiarbetet. Denna redovisning ska dessutom
granskas av någon som respektive parti utser själv och denne ska också lämna en årlig
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet använts.

Utdragsbestyrkande
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Om redovisning och granskningsrapport inte inkommer i tid, eller inte alls, har
fullmäktige möjlighet att besluta att partistöd inte ska utbetalas. Detta måste i så fall stå
med i de lokala reglerna för partistöd.
Eftersom partistödet utbetalas i förskott i början av verksamhetsåret måste fullmäktige
även ta ställning till om utbetalat bidrag ska återbetalas när redovisningen inte
inkommer i tid, alternativt inte blir godkänd av fullmäktige, eller om ett beslut om
indraget partistöd ska tillämpas kommande verksamhetsår.
Vid sammanträdet diskuteras om det är möjligt att ta fram en särskild blankett för
partiernas redovisning, så att redovisningen blir enhetlig för samtliga partier.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 101
Regler för kommunalt partistöd Torsby kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till regler för kommunalt partistöd i Torsby kommun antas och gäller från och
med mandatperioden 2014-2018.

Beslutet skickas till
Mikael Westin

Utdragsbestyrkande

Regler för kommunalt partistöd Torsby kommun
Antagna ay fullmäktige 2014-XX- XX § Z

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.
I Torsby kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Torsby kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med
vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd
I enlighet med beslut i kommunfullmäktige § 46 år 2001 så består partistödet av
- ett grundstöd, som 2014 uppgår till om 16 371 kronor p~r parti och år, samt
- ettmandatstöd, som 2014 uppgår till 11 090 kronor per mandat och år.
Beloppen räknas om varje år efter förändring i konsumentprisindex.

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas ett
år efter det att representationen upphört.

4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen
ska fogas ett granskningsintyg.

5 § Arlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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§ 93 Val av revisorsersättare i Stiftelsen
Pakkalamps Pensionärsbostäder
Dnr KST 2014/492

Sammanfattning av ärendet
Enligt stiftelsens stadgar av år 1963 skall Torsby Kommun välja en revisor och en
revisorsersättare i stiftelsen. Vid senaste valet 201100329 blev endast en ordinarie
revisor vald varför valet bör kompletteras med en revisorsersättare.
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår Kjell-Erik Mattsson (S) till
revisorsersättare.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Kjell-Erik Mattsson (S) till revisorsersättare.

Beslutet skickas till
Inga-Britt Keck-Karlsson
Kjell-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

/
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§ 94 Fastighetsförsäljning Millmark 2:1
Dnr KST 2010/234

Sammanfattning av ärendet
Halvar Persson har i skrivelse frågat om köp av mark inom fastigheten Millmark 2:1.
Detta är mark som arrenderas av Halvar Perssons som betesmark för hästar. Halvar
Persson bedriver viss hästverksamhet och planerar att utveckla verksamheten.
Åtgärder för markförbättringar behöver göras.
Markområdet begränsas av väg i öster och Röjdån i väster och har inget skogligt värde

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 110

Kommunfullmäktiges beslut
1. Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att upprätta köpehandlingar för området.
2. Fastighetens säljs för 1 kr/m2.
3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning bekostas av köparen.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Hilary Högfeldt
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 95 Fastighetsförsäljning Driftcentralen 
Torsby 1 :334
Dnr KST 2014/81

Sammanfattning av ärendet
Torsby 1:334 - Driftcentralen är ett mindre bergrum med en BRA (bruksareal) på 99
m2. Fastigheten används inte idag, men elkostnader till uppvärmning består.
Ekonomiskt sett har fastigheten gett ett minusresultat på cirka 28 000 kr de fyra senaste
åren (budgeterade kostnader 98 000 kr, redovisade kostnader 126 000 kr).

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 111

Kommunfullmäktiges beslut
1. Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att upprätta köpehandlingar för Torsby 1:334.
2. Fastighetens säljs för 385000 kr.
3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning bekostas av köparen.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Hilary Högfeldt
Ekonomiavdelningen

Ci2J av

u's erare s signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Nyttjanderättsavtal för del av Torsby 4:23
Fridhem
Dnr KST 2014/426

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Kommunstyrelsens samhällsutskott behandlade (2012-10-22 § 135) ansökan
från Erik Jonsson om att få arrendera ett markområde på Fridhem för att kunna
utveckla affärsmöjligheterna för Faktoriet och för framtida verksamhetsutövare på
Fridhemsområdet. Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade att ge teknisk chef
Jan Esping i uppdrag att förhandla med Erik Jonsson om förutsättningarna för ett
avtal.
Erik Jonsson planerar att anlägga gräs- och grusytor för sällskapsspel och samvaro.
Området begränsas till den norra delen av Fridhem och ansluter till vattenområdet
längs Röjdån.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 112

Kommunfullmäktiges beslut
1. Teknisk chef får i uppdrag att upprätta ett nyt~anderättsavtal med Erik Jonsson där
förutsättningarna för ansvar, investeringar, skötsel/drift, tillgänglighet och avtalstid
fastslås.
2. Avtalsförslag enligt följande:
- nyt~anderättsavtal
- ingen avgift
- avtalstid 5 år, därefter förlängning med 3-års intervaller
- kostnader för anläggning, utrustning, skötsel/drift tas av nyt~anderättshavaren
- området och på områdets belägna anläggningar ska vara tillgängliga för allmänheten
- myndighetskrav ska följas.

Beslutet skickas till
Jan Esping, Hilary Högfeldt
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-06-23

§ 97 Medborgar- demokratiberedningens
återrapport till kommunfullmäktige Torsby
Dnr KST 2014/491

Sammanfattning av ärendet
Under perioden mars till maj har representanter för de politiska partierna i Torsby vid
fem olika tillfållen i olika delar av kommunen inbjudit dess invånare till en dialog
kring inflytande och kommunikation i olika kommunala frågor. Inbjudan har skett
genom annonsering i Torsbybladet och på kommunens hemsida och träffarna har
hållits i Höljes, Kindsjön, Lekvattnet, Torsby tätort och Stöllet. Inbjudan hade också
gått ut till Östmark och Sysslebäck, men där fick träffarna ställas in på grund av för
litet antal anmälningar. Utöver dessa möten har man också träffat två elevråd från
kommunens skolor, Frykenskolan och Kvistberget, i början av juni månad.

Handlingar i ärendet
Medborgar- och demokratiberedningens återrapport till kommunfullmäktige Torsby.
Återrapport till kommunfullmäktige om arbete med demokrati- och
värdegrundsfrågor inom skolan. BUN 2014-06-05 § 49

Yrkande
Den socialdemokratiska gruppen föreslår följande tillägg:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och skapa ekonomiska förutsättningar
föra framtida beredningar i kommunfullmäktige.

Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsyr kandet.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Rapporten skickas för kännedom till berörda nämnder och styrelser för vidare
handläggning.
3. Rapporten skickas till berörda elevråd och deltagarna vid Medborgardialogmöte.

/
Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-06-23

Beslutet skickas till
Berörda enligt beslut.

/'
Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kom munfu II mäktige
PROTOKOLL
2014-06-23

§ 98 Svar på motion angående flytt av
övergångsställe i Sysslebäck
Dnr KST 2014/95

Sammanfattning av ärendet
Sture Persson (S), har lämnat en motion daterad 2014-02-03, 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 söder ut, så att
elever och andra kan korsa vägen för att komma på trottoaren som finns på andra
sidan 62:an".
Sammanfattning: Frågan om att flytta övergångsstället vid Uno X till närmre
Sågbacksvägen, har tidigare av kommunen kommunicerats med Trafikverket efter att
frågan väckts av Anders Rådström. Trafikverket avslog kommunens begäran med
motiveringen att det i korsningar med påfarter så nära varandra som vägen till
återvinningscenh'alen och Sågbacksvägen är, blir det svårare för trafikanterna att
uppfatta varandras avsikter och därför en större risk att gå över 62:an där.
Kort sagt blir det för rörigt om övergångsstället är där. Trafikverket förordar att
övergångsställets plats behålls och eventuellt anlägger en trottoar även på den östra
sidan av 62:an, från Sågbacksvägen till övergångsstället vid Uno X.
I departementspromemorian Ds 1997:13 På väg mot det h'afiksäkra samhället, anförs
bland annat följande: "Dels bör olämpligt placerade övergångsställen tas bort..."
Det är viktigt att vägens utformning stödjer fordonsföraren att göra rätt bedömning.
Det blir därför än viktigare att väghållaren tar ansvar för att de övergångsställen som
finns är placerade och utformade på rätt sätt. Övergångsställen bör i huvudsak
anläggas för att öka gåendes möjligheter att korsa en gata eller väg med stark trafik.
Övergångsställen bör således inte i första hand anläggas av trafiksäkerhetsskäl utan för
att öka framkomligheten".

us' erarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-06-23

Handlingar i ärendet
Konununstyrelsen 2014-06-02 § 107
Motion av Sture Persson (S) om övergångsställe vid Dalbygården

Kommunfullmäktiges beslut
Konununfullmäktige avslår motionen.

Beslutet skickas till
Sture Persson
Mikael Löfvenholm
Jan Esping

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-06-23

§ 99 Svar på motion angående vägskylt som
saknas på väg mot Sundhultsmon
Dnr KST 2014/98

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Sture Persson (S) har lämnat en motion daterad 2014-02-03, som lyder:
"Från 62:an i Sysslebäck går en väg väster ut till Sundhultsmon. (Jag saknar
vägnumret). Följer man vägen mot Sundhultsmon kommer först en väg från
hyresbostäderna, söder ifrån, som har "lämnaföreträdesskylt". Helt OK. Men lite
längre väster ut kommer en väg från industriområdet, högerifrån, där saknas en
lämnaföreträdesskylt. Där har en olycka inträffat, för ett tag sedan. Där bör också en
lämnaföreträdesskylt finnas. På denna tillfartsväg kommer också brandkåren ut när de
har utryckning. Borde inte skyltar finnas så att de har företräde vid utryckning?"
Sammanfattning och svar: Den angivna vägen, från 62:an i Sysslebäck väster ut till
Sundhultsmon tillhör vägsamfälligheten Klarabro-Tutstadholmen. Samfällighetsvägen
Klarabro-Tutstadholmen är i detaljplanen för området angiven som "Huvudväg" förbi
Industrivägen och Industrivägen är angiven som lokalgata. Lokal trafikföreskrift om
väjningsplikt eller stopplikt är inte upprättad för Industrivägen. Angående den
påtalade olyckan, saknas det information om orsaken till olyckan. Skyltning vid det
aktuella stället bedöms inte som nödvändig, eftersom platsen är öppen och ett
eventuellt utryckningsfordons blåljus borde synas tydligt för andra trafikanter.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 108
Motion av Sture Persson (S) angående vägskylt inom industriområdet Sundhultsmon

Kommunfullmäktiges beslut
1. Med hänsyn till att det ändå klart framgår vilka trafikregler som gäller då
utryckningsfordon påkallar fri väg med blåljus, föreslås att motionen beträffande att
skylta att brandkåren har företräde vid utryckning anses besvarad.
2. Beträffande väjningsplikt för trafik från Industrivägen, föreslås att Torsby kommun
upprättar lokal trafikföreskrift (och vägskylt om väjningsplikt), med stöd av 10 kap. 1 §

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-06-23

andra stycket 8 och 3 §, trafikförordningen (1998:1276) och där föreskriva följande för
Torsby kommun:
- Förare av fordon på Industrivägen som norrifrån ämnar färdas in på den samfällda
vägen som tillhör vägsamfälligheten Klarabro-Tutstadholmen har väjningsplikt mot
fordon på samfällda vägen.

Beslutet skickas till
Sture Persson
Mikael Löfvenholm
Jan Esping

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-06-23

§ 100 Svar på medborgarförslag - Upprustning
av lekpark i Höljes (bakom jätten)
Dnr KST 2013/434

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund: Inger Rosenblom Jönsson som driver turistinformation på ideell basis i
Jätten i Höljes, har till kommunfullmäktige, lämnat ett medborgarförslag, daterat 2013
06-18, där hon påtalar brister på den lekpark som ligger bakom Jätten. Lekparken är
enligt Inger Rosenblom Jönsson, sliten och behöver rustas upp. Inger Rosenblom
Jönsson beskriver att det är många barn som leker där speciellt på sommaren och det
är enligt Inger, många turister som stannar för att fika eller få kartor och information.
Ingers önskan är att lekparken rustas upp så att den kan vara kvar och att Jätten också
får en uppfräschning.
Sammanfattning: Fastighetsägaren ansvarar för att lekplatser m.m. på den egna
fastigheten inte har säkerhetsbrister. Fastighetsägaren alternativt verksarnhetsutövaren
kan ansöka om kommunalt bidrag till upprustning av lekplatsen och Jätten i Höljes.
Lekplatsen i Höljes är inte en kommunal lekplats, lekplatsen ligger på fastigheten
Torsby Höljes 1:375, som ägs av Finnskoga Turistservice Ekonomisk förening
Höljesvägen 17/ I Kristianson, 68065 Höljes.
Medborgarförslaget om att Torsby kommun ska rusta upp lekparken och Jätten i
Höljes avslås, eftersom det inte är en kommunal lekplats.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 109
Medborgarförslag av Inger Rosenblom Jönsson

Kommunfullmäktiges beslut
Förslaget läggs till handlingarna.

Justerarens signatu

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-06-23

Beslutet skickas till
Inger Rosenblom Jönsson
Mikael Löfvenholm
Jan Esping

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-06-23

§ 101 Motion angående bygdemedel
Dnr KST 2014/431

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck (Mp) lämnar en motion som lyder:
Viktigt att vi snarast utarbetar rutiner och riktlinjer för hur vi skall hanterar de
bygdemedel som/vanligtvis utgår vid etablering av vindkraftsverk.
Bakgrund: Bygdemedel utgår vanligtvis när vindkraftsverk 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.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-05-20

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

2014 -05- 2 1
Motion angående bygdemedel från Miljöpartiet De Gröna i Tor by

.

.

Dnr.a.Z:1.e!..~ .. f.~I.f.

Viktigt att vi snarast utarbetar rutiner och riktlinjer för hur vi skall hanterar de 1:5yg eme e
som/vanligtvis utgår vid etablering av vindkraftsverk.
Bakgrund.
Bygdemedel utgår vanligtvis när vindkraftsverk byggs i en kommun. Detta för att ge goodvill 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 vmje
projekt i kommunen. Hur detta skall handläggas bör klmi anges i kommunens förvaltning

Torsby 20140520
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Karl-Erik Keck, Miljöpartiet De Gröna i Torsby
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PROTOKOLL
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§ 102 Motion om landsbygdsutveckling
Dnr KST 2014/457

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck (Mp) lämnar en motion som lyder:
Vi vill att en landsbygdsutvecklare anställs i Torsby Kommun.
Bakgrund: Glesbygden, som är Torsbys värdefullaste tillgång, har stora slumrande
utvecklingsmöjligheter med arbetstillfällen, ökad bosättning, förbättrad service, kultur
och rekreation som exempel.
En relativ blygsam insats från Kommunen i form aven inrättad tjänst som
landsbygdsutvecklare kommer att återbetala sig mångfalt i ökade intäkter till
kommunen.
Landsbygdsutvecklaren bör kartlägga bygdernas resurser i fOlm av naturvärden,
pågående utvecklingsbara aktiviteter, kompetenser och utbildningsbehov. Utarbeta en
utvecklingsplan för antagande i FK. Säkerställa en hög, lokal servicenivå genom att ta
initiativ till mångsysslande småföretagare i byarna som kan utföra snöröjning,
reparationer, trädgårdsarbete m.m. Utveckla serviceutbudet hos lanthandlarna och ta
initiativ till samägda maskinstationer och odlingsföretag. Stärka byalagens roll som
viktiga sociala och demokratiska mötesplatser. Ordna gemensamma transporter och
lämpliga försäljningsställen för lokalt framställda varor och livsmedel. Utveckla lokal
upphandling för ökad sysselsättning i glesbygden.
Medverka till att utveckla naturturism såsom ridning, vandringIeder, jakt och fiske,
lägerverksarnhet och kulturvandringar. Locka företag inom träförädlingsområden att
etablera sig i kommunen. Aktivera föreningslivet och stödja andra sociala aktiviteter.
Kartlägga områden lämpliga för fritidsbebyggelse. Verka för snabbt bredband i hela
kommunen och göra försök med samåkning och bilpooler. Biträda vid ansökningar om
nationellal EU-stöd medel.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-05-20

JUsterarens signatur

G

UtdragSbestyrkande

1D~~-- Ö~ --O~

!to

Torsby kommun

sid 30

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
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Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Elisabeth Olsson

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

2014 -05- 27
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Motion om landsbygdsutveckling från Miljöpartiet De Gröna
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Vi vill att en landbygdsutvecklare anställs i Torsby Kommun.

Bakgrund.
Glesbygden,som är Torsbys värdefullaste tillgång, har stora slumrande utvecklingsmöjligheter med
arbetstillfållen, ökad bosättning, förbättrad service, kultur och rekreation som exempel.
En relativ blygsam insats från Kommunen i form aven imättad tjänst som landsbygdsutvecklare
kommer att återbetala sig mångfalt i ökade intäkter till kommunen.
Landsbygdsutvecklaren bör kartlägga bygdernas resurser i form av naturvärden, pågående
utvecklingbara aktiviteter, kompetenser och utbildningsbehov. Utarbeta en utvecklingsplan för
antagande i FK. Säkerställa en hög, lokal servicenivå genom att ta initiativ till mångsysslande
småföretagare i byarna som kan utföra snöröjning, reparationer, trädgårdsarbete m.m. Utveckla
serviceutbudet hos lanthandlama och ta initiativ till samägda maskinstationer och odlingsföretag.
Stärka byalagens roll som viktiga sociala och demokratiska mötesplatser. Ordna gemensamma
transpOlier och lämpliga försäljningställen för lokalt framställda varor och livsmedel. Utveckla
lokal upphandling föl' ökad sysselsättnig i glesbygden.
Medverka till att utveckla natUliurism såsom ridning, vandringieder, jakt och fiske, lägerverksamhet
och kulturvandringar. Locka företag inom träförädlingsområden att etablera sig i kommunen.
Aktivera föreningslivet och stödja andra sociala aktiviteter. Kmilägga områden lämpliga för
fritidsbebyggelse.Verka för snabbt bredband i hela kommunen och göra försök med samåkning och
blipooler. BIträda vid ansökningar om nationella/EU-stöd medeL

Mårbacken 20140526

Karl-Erik Keck, Miljöpartier De Gröna i Torsby
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PROTOKOLL
2014-06-23

§ 103 Motion om beredning av motioner i
Torsby kommun
Dnr KST 2014/461

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck (Mp) lämnar en motion som lyder:
"Är önskvärt att det, i samband med besvarandet av motioner, redovisas hur de har
handlagts, utretts och av vem med kontaktuppgifter."

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-05-28

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Anders Björck

v

Uldragsbestyrkande

Motion om beredning av motioner i Torsby Kommun från Miljöpartiet De Gröna i Torsby.

Är önskvärt att att det, i samband med besvarandet av motioner, redovisas hur de har handlagts,
utredds och av vem med kontaktuppgifter.

Torsby kommun

Kommunstyrelsen

2014 ~05- 02

Mårbacken 20140528
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Karl-Erik Keck. Miljöpartiet De Gröna i Torsby
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§ 104 Motion om nya riktlinjer för vår
upphandling av livsmedel
Dnr KST 2014/496

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck (Mp) lämnar en motion som lyder:
"Vi vill öka andelen ekologiska livsmedel genom att nya riktlinjer för vår upphandling
utarbetas och antas i fullmäktige . Genom att ställa miljö - sociala- och djurrättsliga krav
och genom att dela upp upphandlingen i mindre poster kan vi också bidra till att öka
upphandlingen av lokalt producerade varor och tjänster. Detta ger, förutom
miljövinster, även jobb och ökade skatteintäkter. När sedan de nya EU
upphandlingsreglerna införs i Sverige lär det bli ännu lättare att få gehör för detta.
Bakgrund Sista tidens skrämmande debatt i media om bekämpningsrester i frukt och
grönt (herbicider, pesticider, stråförkortningsmedel m.m.), antibiotikarester i
importerat kött, salmonella, hormonstörande ämnen, resistenta bakterier, dålig
djurhållning, oacceptabla arbetsförhållanden aktualiserar nya riktlinjer för vår
upphandling. m.m.
Giftfri mat till våra barn, ungdomar och äldre är en självklarhet och kan påverkas
kraftfullt av vår upphandling. Trots att de nya EU-reglema väntas vara antagna i
Sverige först 2016 så bör detta viktiga arbete påbörjas snarast, enligt vår mening."

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-06-10

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Per Kjellqvist

Utdragsbestyrkande

Motion om nya riktlinjer fOr vår upphandling av livsmedel från Miljöpartiet De Gröna.

Vi vill öka andelen ekologiska livsmedel genom att nya riktlinjer för vår upphandling utarbetas
och antas i fullmäktige. Genom att ställa miljö - sociala- och djurrättsligfa krav och genom att dela
upp upphandlingen i mindre poster kan vi också bidra till att öka upphandligen av lokalt
producerade varor och tjänster. Detta ger, förutom miljövinster, äver jobb och ökade skatteintäkter.
När sedan de nya EU-upphandlingsreglerna införs i Sverige lär det bli ännu lättare att få gehör för
detta.
Bakgrund
Sista tidens skrämmande debatt i media om bekämpningsrester i frukt och grönt ( herbicider,
pesticider, stråförkortningsmedel m.m.), antibiotikarester i importerat kött, salmonella,
hormonstärande ämnen, resistenta bakterier, dålig djurhållning, oacceptabla arbetsförhållanden
aktualliserar nya riktlinj er för vår upphandling. m.m.
Giftfri mat till våra barn, ungdommar och äldre är en självklarhet och kan påverkas kraftfullt av vår
upphandling. Trots att de nya EU-reglerna väntas vara antagna i Sverige först 2016 så bör detta
viktiga arbete påbörj as snaarast, enligt vår mening
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Ka~h~ik Keck, Miljöpartiet De Gröna i Torsby.
Torsby kommun
Kommunstyrelsen

2014 -06- 16.
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§ 105 Motion om nödvändig omställning i
kommunens energipolitik
Dnr KST 2014/517

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet De Gröna har lämnat en motion som lyder:
"För att kunna nå målet klimatneutral kommun år 2030, så kan vi inte invänta att
kommunens miljösamordnare hinner utarbeta vår gröna Klimat- och Energiplan, utan
vi bör omedelbart ta några viktiga steg i vårt omställningsarbete. Då vi inköper energi
för ca 34 miljoner kr/år finns också besparingar att göra.
Detta gäller våra leasingbilar som efterhand bör bytas ut mot miljöklassade, lågenergi
bilar. Kanske behöver också organisationen omarbetas för ökad möjlighet till
samordning och optimering av dess användning. Då vi använder ca 3 miljoner kr/år till
drivmedel till bilarna så ger t.ex. en full realistisk 20 procentig besparing ca.600 000
kr/år. En genomgång av våra rutiner för varutransporter, samåkning och en ev. bilpool
torde också kunna bidra till besparingen.
Solceller har nu minskat i pris så mycket att de är lönsamma att installera som vi hörde
bl.a. på föredragningen här i FK 19/5. Då det finns bidrag att söka hos Lst bör vi
skyndsamt söka detta och besluta om en solcellsanläggning på lämpligt tak för att få
erfarenhet och för att föregå med gott exempel inför medborgarna.
Vi bör också vara positiva till en försiktig utbyggnad av vindkraft i vår glest befolkade
kommun.
Då värmepumpar ger energi till en totalkostnad som är ungefär hälften av
fjärrvärmekostnad per kWh så bör vi uh'eda var detta är lämpligt i våra fastigheter.
Fryken och Klarälven innehåller stora energimängder lämpliga för värmepumpar.
Moderna värmepumpar har en omvandlingsfaktor på 4 tillS, d.v.s. 1 kWh elenergi ger
4 tillS kWh värme. Detta till en relativt låg investeringskostnad. Sverige har för
närvarande ett elöverskott på ca.lO TWh.
För att påskynda utvecklingen av ett hällbart samhälle bör vi gå före och endast inköpa
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förnybar el till kommunens verksamheter.
Vi behöver också aktivt följa den tekniska utvecklingen av LED-belysning,
rörelsedetektorstyrd belysning, automatisk avstängning av datorer och annan
utrustning m.m. Undersöka ekonomi och miljöfördelar av biogasproduktion i Torsby.
Tänka på energifrågorna vid all planering, t.ex. att en ev. konstfrusen hockeyplan
förläggs där det är enkelt att använda erhållen spillvärme tilllokaluppvärmning/
varmvatten. Fortfarande finns stora outnyt~ade spillvärmeresurser vid vår skidtunnel"

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-06-14

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Tina Näslund
Johanna Lundkvist

/
Utdragsbestyrkande

Motion om nödvändig omställning i kommunens energipolitik från Miljöpartiet De Gröna.
För att kunna nå målet klimatneutral kommun år 2030, så kan vi inte invänta att kommunens
miljösamordnare hinner utarbeta vår gröna Klimat- och Energiplan, utan vi bör omedelbart ta några
viktiga steg i vårt omställningsarbete. Då vi inköper energi för ca 34 miljoner kr/år fInns också
besparningar att göra.
Detta gäller våra leasingbilar som efterhand bör bytas ut mot miljöklassade, lågenergibilar. Kanske
behöver också organisationen omarbetas för ökad möjlighet till samordning och optimering av dess
användning. Då vi använder ca 3 miljoner kr/år till drivmedel till bilarna så ger t.ex en full realistisk
20 procentig besparing ca.600 000 kr/år. En genomgång av våra rutiner för varutransporter,
samåkning och en ev.bilpool torde också kunna bidra till besparningen ..

Solceller har nu minskat i pris så mycket att de är lönsamma att installera som vi hörde bLa. på
föredragningen här i FK 19/5. Då det fInns bidrag att söka hos Lst bör vi skyndsamt söka detta och
besluta om en solcellsanläggning på lämpligt tak för att få erfarenhet och för att föregå med gott
exempel inför medborgarna.
Vi bör också vara positiva till en försiktig utbyggnad av vindkraft i vår glest befolkade kommun.
Då värmepumpar ger energi till en totalkostnad som är ungefår hälften av fjärrvärmekostnad per
kWh så bör vi utreda var detta är lämpligt i våra fastigheter. Fryken och Klarälven innehåller stora
energimängder lämpliga för värmepumpar. Moderna värmepumpar har en omvandligsfaktor på 4 till
5, d.v.s. 1 kWh el energi ger 4 till 5 kWh värme. Detta till en relativt låg investeringskostnad.
Sverige har för närvarande ett elöverskott på ca. 10 TWh.
För att påskynda utvecklingen av ett hällbart samhälle bör vi gå före och endast inköpa förnybar el
till kommunens verksamheter.
Vi behöver också aktivt följa den tekniska utvecklingen av LED-belysning, rörelsedektorstyrd
belysning, automatisk avstängning av datorer och annan utrustning m.m. Undersöka ekonomi och
miljöfördelar av biogasproduktion i Torsby. Tänlca på energifrågoma vid all planering, t.ex att en
eV.konstfrusen hockeyplan förläggs där det är enkelt att använda erhållen spillvärme till
lokaluppvärmning/varmvatten. Fortfarande fInns stora outnyttjade .spillvärmerersurser vid vår
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§ 106 Motion angående crossbana för de
yngsta crossåkarna i Torsby kommun
Dnr KST 2014/510

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet Torsby lämnar en motion som lyder:
"Torsby kommun har lanserat sig som en motorsportskommun. Kommunen saknar
och har alltid saknat en laglig motorcrossbana. En icke godkänd plats har utnyttjats av
de som brukar denna sport. (en för ändamålet icke godkänd grustäkt på området Väls
och som är privatägd)
Vänsterpartiet föreslår att:
Denna bana skall enbart vara till de yngre crossåkama och förslagsvis KAN den läggas
i stenbrottet i Valbergsområdet. Att göra i ordning i stenbrottet skulle inte vara någon
stor kostnad. Samt att de som skall använda banan har den på ett rimligt avstånd. Att
ha banan i detta område skulle inte medföra några som helst störningar i närområdet.
Detta ser vi som en ren utveckling av Valbergsområdet."

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-06-16

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Johanna Lundkvist

Uldragsbeslyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

Vänsterpartiet
Torsby
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Motion angående crossbana får de yngsta crossåkama i Torsby kommun från
Vänsterpartiet i Torsby.
Torsby kommun har lanserat sig som en motorsportskommun. Kommunen saknar och har alltid
saknat en laglig motorcrossbana. En icke godkänd plats har utnyttjats av de som brukar denna sport.
(en for ändamålet icke godkänd grustäkt på området Väls och som är privatägd)

Vänsterpartiet föreslår att:
Denna bana skall enbart vara till de yngre crossåkarna och förslagsvis KAN den läggas i stenbrottet
i Valbergsområdet. Att göra i ordning i stenbrottet skulle inte vara någon stor kostnad. samt att de
som skall använda banan har den på ett rimligt avstånd. Att ha banan i detta område skulle inte
medföra några som helst störningar i närområdet.

Detta ser vi som en ren utveckling av Valbergsområdet.
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§ 107 Interpellation - Hur tänker
Socialdemokraterna finansiera höjd
arbetsgivaravgift för ungdomar anställda av
Torsby kommun?
Dnr KST 2014/523

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson lämnar en interpellation som lyder:
"Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd
person utöver arbetstagarens lön. [... ] Arbetsgivaravgiften sänktes 2009 med en
procentenhet till 31,42 procent - en nivå som även gäller för 2014. För ungdomar under
26 år är arbetsgivaravgiften nedsatt till 15,49 procent." (Ekonomifakta.se)
Om det skulle bli en socialdemokratisk ledd regering efter valet 2014 kommer med all
sannolikhet arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år att dubbleras. För Torsby
Kommun skulle detta innebära en stor kostnadsökning, se följande exempel över
arbetsgivaravgift för ungdomar under 26 år:
ÅR 2013
Med 31,42%
Tot. 15,49%
26 856 624,64 kr
23166242,25 kr
födda 1987
Total kostnadsökning= 3690382,39 kr
(Siffror hämtade från HR-avdelningen, Torsby Kommun)
Eftersom inte Socialdemokraterna lokalt i Torsby pratar om hur detta skulle påverka
den kommunala budgeten finns det anledning att vara oroad över en eventuell
socialdemokratisk seger i höstens riksdagsval.
Därför vill jag, med anledning av ovanstående text och räkneexempel fråga
kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) följande frågor:
1. Hur planerar Socialdemokraterna i Torsby att finansiera en dubblering av
arbetsgivaravgifter för ungdomar under 26 år som är anställda av Torsby Kommun?

Utdragsbestyrkande
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2. Kan Socialdemokraterna i Torsby garantera att inga undersköterskor, lärare eller
annan personal anställda av Torsby Kommun blir uppsagda till följd aven höjning av
arbetsgivaravgifter för ungdomar?
3. Kan Socialdemokraterna i Torsby garantera att kommunalskatten inte höjs till följd
aven höjning av arbetsgivaravgiften för ungdomar?"
Ann-Katrin Järåsen svarar:
"Gustav Olsson (m) har ställt en interpellation vid kommunfullmäktiges sammanträde
2014-06-23 riktad till kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (s). Han ställer
frågan mot bakgrund av att den budget som socialdemokraterna går till val på
innehåller ett förslag om förändrad arbetsgivaravgift för anställda under 26 år från
15,49% till 31,42%. Enligt HR-avdelningen skulle detta innebära en utgiftsökning för
kommunen med knappt 3,7 miljoner kronor med oförändrat antal anställda under 26
år.
De frågor som ställs i interpellationen är i hög grad hypotetiska eftersom de tar sin
utgångspunkte i ett tänkt framtida scenario och det innebär att även svaret måste
grunda sig på detta.
Fråga 1:
Den sänkta arbetsgivaravgiften är en åtgärd som nuvarande alliansledda regering
vidtagit för att åtgärda arbetslösheten bland ungdomar upp till 26 år. Det har visat sig
vara en reform som inte fungerat. Ungas situation på arbetsmarknaden har tvärtom
försämrats under de senaste åren. Arbetslösheten bland unga har stigit och i dag har
Sverige en högre ungdomsarbetslöshet än de flesta jämförbara länder.
Nedsättningen av arbetsgivaravgiften ger staten ett inkomstbortfall på 14 miljarder
netto årligen. Det är en nedsättning som dömts ut av regeringens Finanspolitiska råd
och beskrivs av dem som en dyr och ineffektiv åtgärd för att sänka
ungdomsarbetslösheten. Även institutet för arbetsmarknadspolitisk och
utvärderingspolitisk utvärdering (IFAU) har uttryckt stor tveksamhet till reformens
effektivitet.
I Torsby kommun har vi för närvarande över 100 ungdomar upp till 25 år som saknar
utbildningsinsatser eller arbete och därför måste få sin försörjning via socialnämnden
och det s.k. försöljningsstödet. Första halvåret i år har socialnämnden betalat ut 5,2
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miljoner kronor i försörjningsstöd och trenden är att kostnaden ökat under den senaste
månaden. I skrivandets stund har jag inte hunnit få fram exakta siffror på hur stor del
av försöljningsstödet som går till ungdomar, men med tanke på antalet ungdomar som
är aktuella för insatser borde kostnaderna för detta utgöra en ansenlig andel av den
totala summan. Detta är pengar som utbetalas utan att ungdomarna ges möjlighet till
varken utbildning, yrkesintroduktion eller praktikplatser som så småningom skulle
kunna leda till ett arbete.
Den kommunala budgeten bygger på såväl inkomster som utgifter och eftersom frågan
ställs mot bakgrund av ett framtida tänkt läge där socialdemokraterna leder
kommunen blir svaret att vi ser det som mycket mer förnuftigt och framåtsyftande att
jobba för att sänka kommunens utgifter för försörjningsstöd till unga istället för att helt
passivt slippa betala några miljoner i arbetsgivaravgifter. Frågan ställs också utifrån ett
antagande att landet har en socialdemokratiskt ledd regering och det innebär i så fall
också att vi har en regering som tänker satsa på ungdomarnas framtid med t ex
yrkesinh'oduktionsjobb, bristyrkesutbildningar och fler högskoleplatser istället för
passiva avgiftssänkningar.
Fråga 2:
Det råder dessvärre brist på både undersköterskor och lärare i kommunen och
situationen ser inte ut att förbäth'as framöver med tanke på de stora
pensionsavgångarna. Socialdemokraterna i Torsby avser inte att lösa eventuella
arbetsgivaravgiftsökningar med uppsägningar. Vi tänker istället se över hur vi kan
arbeta för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd till unga och ersätta denna
passiva insats med åtgärder som ger de unga utbildning och arbete.
Fråga 3:
Det är inte aktuellt med någon skattehöjning i Torsby kommun mot bakgrund av
ovanstående resonemang om socialdemokraterna får bestämma.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Gustav Olsson
Ann-Katrin Järåsen
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Interpellation
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TORSBYS ENDA ARBETARPARTI

Torsby den 22 juni 2014

Hur tänker Socialdemokraterna
finansiera höjd arbetsgivaravgift
för ungdomar anställda av Torsby
Kommun?
"Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som
arbetsgivaren betalar för varje anställd person
utöver arbetstagarens lön. [... J Arbetsgivaravgiften
sänktes 2009 med en procentenhet till 31,42 procent
- en nivå som även gäller för 2014. För ungdomar
under 26 år är arbetsgivaravgiften nedsatt till
15,49 procent. n (Ekonomifakta.se)
Om det skulle bli en socialdemokratisk ledd
regering efter valet 2014 kommer med all
sannolikhet arbetsgivaravgiften för ungdomar under
26 år att dubbleras. För Torsby Kommun skulle detta
innebära en stor kostnadsökning, se följande
exempel över arbetsgivaravgift för ungdomar under
26 år:
År 2013
Tot. 15,49%
Med 31,42%
födda 198723 166 242,25 kr
26 856 624,64 kr
Total kostnadsökning= 3 690 382,39 kr
(Siffror hämtade från HR-avdelningen, Torsby Kommun)

~moderaterna
TORSBYS ENDA ARBETARPARTI

Eftersom inte Socialdemokraterna lokalt i Torsby
pratar om hur detta skulle påverka den kommunala
budgeten finns det anledning att vara oroad över en
eventuell socialdemokratisk seger i höstens
riksdagsval.
Därför vill jag, med anledning av ovanstående text
och räkneexempel fråga kommunstyrelsens ordförande
Ann-Katrin Järåsen (S) följande frågor:
1. Hur planerar Socialdemokraterna i Torsby att
finansiera en dubblering av
arbetsgivaravgifter för ungdomar under 26 år
som är anställda av Torsby Kommun?
2. Kan Socialdemokraterna i Torsby garantera att
inga undersköterskor, lärare eller annan
personal anställda av Torsby Kommun blir
uppsagda till följd aven höjning av
arbetsgivaravgifter för ungdomar?
3. Kan Socialdemokraterna i Torsby garantera att
kommunalskatten inte höjs till följd aven
höjning av arbetsgivaravgiften för ungdomar?

Gustav Olsson

Moderaterna
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§ 108 Arsredovisning FrykCenterRehabilitering
Dnr KST 2014/333

Sammanfattning av ärendet
FrykCenterRehabilitering överlämnar årsredovisning för 2013 till kommunfullmäktige
för kännedom.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2013 daterad 12 maj 2014

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen läggs till handlingarna.
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§ 109 Uppföljning granskning, intern kontroll
avseende kommunens fordon
Dnr KST 2014/316

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har den 9 april 2014 fått en begäran från Deloitte om en uppföljande
granskning utifrån KPMG:s rapport daterad den 12 december 2008.
Då Deloitte under 2013 gjorde en granskande uppföljning för hela kommunen utifrån
KPMG rapporten daterad den 12 december 2008 tolkar vi att en uppföljning redan har
genomförts.
Granskningsrapport från Deloitte är sammanställd i augusti 2013 och
kommumevisorernas rapport är daterad 27 augusti 2013. Svar har lämnats på
sistnämnda rapport om de åtgärdsförslag som tagits fram. Arbete med att förbättra
rutiner fortsätter dock löpande. Dessutom har ekonomiavdelningen startat en
utredning för att se över bilhanteringen för hela kommunen på uppdrag av
kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 95

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 110 Uppföljning granskning, rutiner för
mervärdesskatt och särskild ersättning
Dnr KST 2014/314

Sammanfattning av ärendet
KPMG genomförde i mars 2009 en granskning av kommunens rutiner för
mervärdeskatt och särskild ersättning. I deras svar påtalade man vissa brister.
Sedan rapporten lämnats till kommunstyrelsen har man fortsatt att arbeta med att
säkra rutiner kring mervärdeskatthanteringen. Bland annat har kommunen tagit fram
en "Momslathund" efter granskningen. Torsby kommun har dessutom anlitat en
extern operatör (Refero) som gått igenom tre års redovisning för att göra eventuella
rättelser i kommunens momsdeklarationer. Analysen och jämförelsestatistiken från
Refero visade dock att processer och rutiner kring moms och betalningshanteringen
fungerar väl.
I rapporten finns också rekommendationer och tips till Torsby kommun, som
kommunen omsätter löpande.
Eftersom en stor del av administrationen är decentraliserat krävs det att kommunen
hela tiden fortsätter med arbetet att informera och utbilda ansvariga personer samt att
alltid jobba med kvalitetförbättringsåtgärder.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 96

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 111 Uppföljning granskning, registerkontroll
förskola och skola
Dnr KST 2014/317

Sammanfattning av ärendet
Det har till Torsby kommun kommit in en uppföljande granskning avseende
registerkontroll inom förskola och skola från Deloitte. Kommunrevisorerna gör
regelmässigt uppföljande granskningar av tidigare lämnade rapporter. Syftet med
uppföljningen är att få en uppfattning om i vilken omfattning rekommendationerna
tagits tillvara.
Bakgrund: KPMG har i en rapport från 16 december 2008 rekommenderat kommunen
att:
- ta fram en gemensam information till alla berörda, där det är förtydligat vilka regler
som gäller när registerutdrag ska hämtas in
- ta fram riktlinjer och rutiner för hur inhämtande av registerutdrag ska ske.
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram rutiner för hur inhämtande av
registerutdrag ska ske,

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 99

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Uldragsbeslyrkande
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§ 112 Revisionsrapport kring arbete med Nya
perspektiv
Dnr KST 2014/321

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av det utvecklingsarbete som pågår inom ramen för Nya perspektiv
har revisionskontoret vid Landstinget i Värmland tagit fram frågeställningar som
respektive kommuns revisorer ombetts ställa till sin kommun
Biträdande socialchef Felicia Weinberg har förklarat att sedan år 2007 har ledande
politiker och tjänstemän i Landstinget och Värmlands kommuner träffats med en viss
regelbundenhet och fördjupat sig inom fyra gemensamma
utvecklingsområden/utmaningar: Den sårbara familjen, Riskbruk och riskbeteende,
Psykisk hälsa och Äldres hälsa.
Under utvecklingsarbetets gång har det blivit tydligt att även barn- och utbildnings
nämnderna behöver finnas med i utvecklingsarbetet för att det ska bli möjligt att se
behoven för hela befolkningen, varför de kom med i arbetet 2012.
Inom varje utmaning har de gemensamma och övergripande ambitionerna formulerats
i gemensamma inriktningar. Dessa är vägledande för de konkreta resultatmål (resultat
och effekter för befolkningen) som ska vara tidsbestämda och mätbara.
För att kunna följa barn och ungas hälsa i olika åldrar och över tid har
elevhälsodatabasen ELSA byggts upp. Genom ELSA möjliggörs årliga statistiska
sammanställningar på kommun- och länsnivå. Underlaget utgör en viktig del för
planering och utveckling av insatser som kan främja barn och ungas hälsa. ELSA
möjliggör även kontinuerlig uppföljning av gjorda insatser.
Torsby kommuns IFO-chef ingår i arbetsgruppen och har tagit fram länsdokumentet
som berör barn och unga och handlingsplanen som arbetet utgår ifrån.
Felicia tar även upp utmaningen med psykisk ohälsa, vård och stödsamordning,
utmaning med riskbruk och riskbeteende och utmaningen med äldres hälsa.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 106

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 113 Uppföljning granskning, styrning och
kontroll avseende kommunens EU-projekt
Dnr KST 2014/315

Sammanfattning av ärendet
Synpunkt: Samarbete mellan nämnderna och EU-samordnaren bör förstärkas för att
öka möjligheten att finna finansiering ur någon av EU:s fonder och program.
Samarbetet mellan förvaltningarna och EU-samordnaren har ökat med undantag av
omsorgen där samarbetet behöver fördjupas/återupptas .
Synpunkt: Sökandet efter bidrag bör ha sin utgångspunkt i de åtgärder som finns i
respektive förvaltnings verksamhetsplan.
• Planer fanns att genomföra West Swedens WEPA våren 2014. En aktivitet där man
med utgångspunkt från verksamhetsplanerna skulle ta fram projektideer och
formulera projekt samt hitta lämplig finansiering inom EU:s fonder och program.
WEP A:n har genomförts i flera Värmländska kommuner och varit mycket uppskattad.
Tyvärr hann vi aldrig genomföra WEP AN innan West Sweden avvecklades.
Synpunkt: Befogenheten att fatta beslut om att lämna en projektansökan bör regleras
och dokumenteras.
• Enligt Ks beslut tecknar kommunchef alla handlingar som rör EU:s fonder och
program. Biträdande kommunchef är ersättare.
Synpunkt: EU-samordnarens roll bör förtydligas och kommuniseras ut i
organisationen.
• Information om EU-samordnarens roll har i viss mån kommunicerats ut i
verksamheten via möten men framför allt via konkret samarbete kring projektriggning,
genomförande av projekt och projektredovisning. Ex förstudien "BlD i Värmland" (här
deltar främst miljö och byggavdelningen) projektet har riggats av EU-samordnare och
är en "avknoppning" av det av Tillväxtverket delfinansierade pilotprojektet "Nya
servicelösningar på landsbygden".
Synpunkt: Riktlinjer för kontroll och uppföljning före, under och efter projektens
löptid bör upprättas.
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• EU-projektens redovisningssystem innebär i sig en långtgående kontroll under och i
viss mån även efter projektens löptid.
• Inga andra upprättade riktlinjer för kommunens uppföljning finns.
• Finns ett policydokument för internationella kontakter, taget av kommunstyrelsen
2004-03-25 § 18
Synpunkt: En sammanställd förteckning över pågående projekt bör upprättas och
hållas uppdaterad.
• EU-samordnaren kontaktade, efter KPMG:s granskningsrapport, samtliga
förvaltningar och sammanställde en komplett lista över pågående och nyligen
avslutade projekt. Informationen lades ut på kommunens hemsida. Viss uppdatering
har gjorts men ingen "rundringning" till samtliga förvaltningar genomfördes så några
projekt kan ha missats. De projekt som genomförts har till största del varit
strukturfondsprojekt och några LEADER-projekt. Under våren 2014 har samtliga
LEADER och Strukturfondsprojekt avslutats.
Nya projekt inom strukturfonder och LEADER kan sökas tidigast hösten/vintern 2014.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 114
Revisionsrapport avseende styrning och kontroll för kommunens EU- projekt

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 114 Uppföljning granskning - granskning av
stöd till våldsutsatta
Dnr KST 2014/502

Sammanfattning av ärendet
Deloitte, tidigare KPMG har tidigare genomfört en granskning av stöd till våldsutsatta
i Torsby kommun och följer nu upp i vilken omfattning rekommendationerna har
tagits tillvara. Deloitte önskar ta del av de åtgärder som vidtagits och vilka dokument
som tagits fram.
I rapporten 7 juli 2010 rekommenderades att kommunen skulle:
- Upprätta tydligare målformuleringar gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld.
- Fastställa former för uppföljning och återrapportering inom verksamhetsområdet.
- Utreda huruvida besöksavgiften 120 kr med möjlighet till avgiftsfrihet efter
individuell prövning ställer sig i förhållande tilllikställighetsprincipen, samt
styrgruppens beslutsmandat i frågan.
- Att kommunens hemsida utvecklas där information kan erhållas på flera språk än
svenska.
Nya mål är antagna av socialnämnden 2013-09-24. Utifrån dessa satta mål kommer
verksamheten att ta fram områden där barn som bevittnat våld och våldsutsatta är
prioriterade områden. Ett prioriterat område är att ta fram en handlingsplan för
socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Handlingsplanen är under utveckling utifrån nya rekommendationer och kommer att
antas i socialnämnden under hösten 2014. I handlingsplanen fastställs
uppföljningsbara mål samt ansvar för kontroll och uppföljning av verksamhet som
utförs av annan verksamhet, hur uppföljning och utvärdering skall göras, med vilken
regelbundenhet en kartläggning av omfattningen av våldsutsatta skall göras,
information om nämndens verksamhet inom området till enskilda och grupper,
uppföljning av erbjudna tjänsters effekter, samverkan med andra aktörer och hantering
av skyddade personuppgifter.
En årlig återrapportering sker till socialnämnden i samband med årsberättelsen. I
handlingsplanen återfinns former för hur uppgifter för uppföljning och
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återrapportering inhämtats vilket kommer att ske genom sammanställning av
uppgifter från nämndens interna verksamheter, uppgifter från andra myndigheter och
organisationer samt officiell statistik.
Befriande eller nedsättning av avgift har tagits upp till beslut i respektive socialnämnd
och är således ett politiskt beslut om avgiftsbefrielse. Familjerådgivning är en
verksamhet som utgår från social~änstlagen 8 Kap. 2§ och är därmed en
speciallagstiftning och är undantagen från likställighetsprincipen.
Kommunens hemsida är under förändring där besluts tagits att Torsby kommun ska
använda sig aven modell som heter "Funka nu" och som idag används av över 100
andra kommuner i Sverige. Det innebär att hemsidan är anpassad utifrån
kundundersökningar som gjorts och ska göras så funktionell som möjligt med
utgångsperspektiv från den enskilde kommuninvånaren. Ord samt ämnen är
kategoriserade utifrån antal sökningar för att det ska Viua så lätt tillgängligt och
anpassat som möjligt. Även möjligheten att läsa "lätt läst" samt på andra språk ses
över. Den nya layouten kommer att vara i drift under sommaren och hösten 2014.

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2014-05-20 § 72

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 115 Uppföljning granskning, beslutsunderlag
i den politiska processen
Dnr KST 2014/318

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorerna har genomfört en uppföljande granskning av tidigare
genomförda revisionsuppdrag. De vill ta del av vilka åtgärder som vidtagits och vilka
dokument som framtagits med anledning av den tidigare granskningen.
I KPMG:s rapport, daterad 3 juni 2008, rekommenderades kommunen att:
- Kommunstyrelsen och nämnderna bör se närmare på rutinerna för ärendehantering i
syfte att minska förekomsten av ofullständiga sammanträdeshandlingar som bifogas
kallelsen i ordinarie utskick I och med att den politiska ärende- och beslutsprocessen
ofta kräver en god framförhållning är det av stor vikt att kommunstyrelsen även
tillförsäkrar en effektiv och ändamålsenlig ärendebevakning med målsättningen att
undvika att kompletterande handlingar och extra ärenden tillkommer efter att
kallelsen och sammanträdeshandlingar skickats ut till de förtroendevalda.
- Kommunstyrelsen bör överväga att ta fram riktlinjer för dokument- och
ärendehantering, där bland annat formerna för beredning, beslutsunderlag och kallelse
förfarandet kan preciseras ytterligare.
Redovisning av vidtagna åtgärder: Efter den av KMPG genomförda revision
utformades och antogs riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Torsby
kommun. Riktlinjerna innehåller regler för postöppning, registrering och förvaring av
handlingar, qänsteskrivelser, kallelser/föredragningslistor med mera.
Vad det gäller revisionens rekommendation gällande utskick av handlingar till
sammanträden så gäller följande process: ordförande i nämnd/ styrelsen bereder
tillsammans med förvaltningsledningen 14 dagar före förutsatt sammanträdesdatum.
Sju dagar innan sammanträdet skall handlingarna vara sekreteraren tillhanda för
sammanställning så att utskick kan ske. Inom kommunstyrelsens verksamhet sker det
vid ett fåtal fall att extra ärenden hanteras i styrelsen, i de fall då det förekommer beror
det i övervägande del av att handlingarna har inkommit sent till kommunen och att
det är kort svarstid för ärendena.
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Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 103
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Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 116 Uppföljning granskning avseende
planering för de äldres behov av särskilt
boende
Dnr KST 2014/501

Sammanfattning av ärendet
I KPMG:s rapport, daterad 20 mars 2009 rekommenderas att:
Omsorgsnämnden bör analysera vad som förklarar de eventuellt höga kostnaderna för
särskilt boende som redovisas i nationella nyckeltal eftersom övriga nyckel tal pekar på
en genomsnitts nivå beträffande personaltäthet och antal platser.
Torsby kommun har kostnad för särskilda boenden som är högre än Värmland i stort
men lägre än liknande kommuner samt glesbygdskommuner. Kostnad S-bo per
vårdtagare ligger högre än Värmland i stort och högre än liknande kommuner men
lägre än glesbygdskommuner. Bruttokostnaden för lokaler är högre än Värmland i
stort men lägre än liknande kommuner och glesbygdskommuner.
I Torsby kommun har det varit en medveten politisk strategi att behålla de boenden
som finns i syfte att tillgodose behovet av särskilda boendeplatser i närmiljön för den
enskilde kommuninnevånaren. Boendena är av varierande storlek och finns
geografiskt placerade över hela kommunen. Storleken varierar från 14 platser upp till
48 platser. Flera små enheter bidrar till ökad kostnad då det är svårt att ta till vara
resurserna optimalt på småskalighet framför stordrift.
Från 2009 och framåt har socialnämnden fattat beslut på avveckling av platser och
anpassning på grund av minskad efterfrågan. Minskningen har skett utspritt över flera
boenden som då blivit mindre och dyrare per plats.

Handlingar i ärendet
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Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 117 Uppföljning granskning av
Socialnämndens ansvar för placering av barn
Dnr KST 2014/500

Sammanfattning av ärendet
Deloitte, tidigare KPMG har tidigare genomfört en granskning av omsorgsnämndens
ansvar för placerade barn och följer nu upp i vilken omfattning rekommendationerna
har tagits tillvara. Deloitte önskar ta del av de åtgärder som vidtagits och vilka
dokument som tagits fram.
l rapporten 23 februari 2011 rekommenderades att kommunen skulle:
- Ta fram riktlinjer för hela individ- och familjeomsorgen.
- BBIC (Barns Behov i Centrum) bör snarast användas som metod i handläggningen.
- Budgeten bör omfördelas till en realistisk nivå.
- Bättre uppföljning, mät antal dygn istället för antal barn.
- Ett utökat förebyggande arbete bör prioriteras.
- Kommunen bör i högre utsträckning följa de upphandlade avtal som finns för
institutioner och familjehem.
- En analys bör göras om orsakerna till varför det var lägre kostnader för placerade
barn under 2010 jämfört med 2009.
Riktlinjer för individ- och familje omsorgen har under hösten 2013 och våren 2014 lagts
in i ledningssystem som kommer att vara i full drift under september 2014.
BBlC som metod används uteslutande i alla barn och ungdomsärenden. Alla
socialsekreterare inom barn och familj har genomgått BBIC-utbildning och två
socialsekreterare är utbildade utbildare. En ansökan om ordinarie BBIC-licens är
inlämnad till Socialstyrelsen 2014-05-20.
l budgetarbetet inför kommande år görs en analys av de kostnader som uppkommit
under året, hur många placeringar som gjorts och hur långvariga dessa beräknas bli.
En prognos görs även på hur många ytterligare placeringar som kan komma i fråga
under kommande budgetår.
l de uppföljande mätningar som sker i dag mäts antal dygn i stället för som tidigare
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antal placerade barn.
Ett generellt förebyggande arbete som en familjecentral kan ge har länge saknats i
Torsby kommun. Socialnämnden har budgeterat för en familjecentral och planerade
för en uppstart under våren 2014.
Familjecentralen är ett samarbete mellan landsting och kommun där landstinget har
åtagit sig ansvaret att sörja för tillgång till lokal för verksamheten. Trots flertalet
påtryckningar från kommunen har landstinget ej kunnat lösa lokalfrågan.
Ett utökat samarbete mellan skola och social~änst har upparbetats där styr- och
arbetsgrupp har bildats i syfte att identifiera gemensamma samverkansformer och på
ett tidigt stadium gemensamt kunna möta föräldrar och barn.
Då en placering av ett barn eller ungdom blir aktuellt utgår socialsekreterare i första
hand utifrån upphandlade hvb-hem (hem för vård eller boende). En individuell
bedömning görs om de aktuella hvb-hemmen uppfyller kraven på den problematik
som finns i det specifika ärendet. I vissa fall har problem uppstått då behov av plats
har uppkommit och de hvb-hem som funnits med i upphandlingen ej haft möjlighet att
erbjuda ledig plats vilket därmed fått konsekvensen att man tvingats placera utanför
ramavtalen.
Vid svar 2011-04-05 ges förklaringen att utfallet för 2009 institutionsvård belastades
även förälder-barnplacering vilket medför en högre dygnskostnad jämfört med en
placering av barn utan förälder.

Handlingar i ärendet
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§ 118 Uppföljning granskning - granskning
avseende utredningsrutiner vid anmälan om
barn som far illa
Dnr KST 2014/503

Sammanfattning av ärendet
Deloitte, tidigare KPMG har tidigare genomfört en granskning av utredningsrutiner
vid anmälan om barn som far illa i Torsby kommun och följer nu upp i vilken
omfattning rekommendationerna har tagits tillvara.
Deloitte önskar ta del av de åtgärder som vidtagits och vilka dokument som tagits
fram. I rapporten daterad 18 juni 2009 rekommenderades att:
- Nämnden och förvaltningen skall analysera och vidta åtgärder för att säkerställa att
förhandsbedömningar och utredningar slutförs inom lagstadgad tid.
- Nämnden och förvaltningen skall säkerställa att kraven på ledningssystem,
nämndens egna mål samt kvalitet i verksamheten efterföljs genom att påskynda
arbetet med rutiner och riktlinjer inom barn- och ungdomsärenden.
- Nämnden inför systematiska uppföljningar och kontroller av att interna riktlinjer och
rutiner följs samt att externa krav efterlevs.
Åtgärder för att säkerställa att förhandsbedömningar och utredningar slutförs inom
lagstadgad tid.
För att säkerställa att förhandsbedömningar och utredningar slutförs inom den
lagstadgade tiden har en modul i Procapita köpts in där ansvarig handläggare på ett
tydligt sätt ser aktuell handläggningstid.
Enskild ärendegenomgång har införts där socialsekreterare tillsammans med Ho-chef
gör utdrag ur systemet av aktuella ärenden och därefter kontrolleras att ärenden ligger
i enlighet med aktuell lagstiftning och nämndens satta mål. BBIC som
utredningsmetod ger ett mer strukturerat och enhetligt arbetssätt och i dagsläget sker
all myndighetsutövning gällande barn och ungdomar enligt BBIC-konceptet.
Ledningssystem, riktlinjer och rutiner
Riktlinjer för arbetet inom barn och familj har utarbetats sedan senaste granskningen
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och antogs av omsorgsn~den 2011. Ledningssystemet är under uppbyggnad där
arbetet med att lägga in rutiner för hela socialförvaltingen pågår och beräknas vara i
full drift september 2014. I ledningssystemet finns riktlinjer, rutiner samt mål tydligt
beskrivna för hela socialförvaltningens område. Även intern- och egenkontrollen ingår
i ledningssystemet. Ensolutions ledningssystem är upphandlat 2013.
Systematisk uppföljning
Som en del av det systematiska uppföljningsarbetet har socialnämnden fattat beslut
om regelbunden uppföljning via internkontroll. Vid varje nämndsammanträde
redovisas minst två uppföljningsärenden. Inför varje socialnämnd och arbetsutskott
sker beredning mellan tjänstemän och presidiet där aktuell information från
verksamheten delges.

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2014-05-20 § 74

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

