KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll

Plats och tid

Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 – 15.30

Beslutande

Håkan Laack (S)
Yvonne Broberg (S)
Håkan Lindh (S)
Rune Mattsson (S)
Stanley Nilsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Anna‐Lena Carlsson (M)
Per‐Arne Ludvigsson (M)
Alf Larsson (C)
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)

Övriga

Ingemar Nordström, kulturchef, §§ 2‐3
Margot Enkvist, sekreterare
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt, §§ 4‐5
Thomas Stjerndorff, kommunchef
Jon Wiggh, planarkitekt, § 4
Anders Björck, bitr kommunchef
Ulla‐Lena Larsson, äldreomsorgschef, § 6
Kicki Velander, fritidschef, § 7
Per‐Arne Persson, miljö‐ och hälso‐
skyddsinspektör, § 8

Inger Larén (FP) tjänstgör för
Hans Lindberg (V)

Utses att justera

Allmänheten hade möjlighet att närvara vid sammanträdet
Anna‐Lena Carlsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2011‐01‐18

Avser paragrafer

1 ‐ 12

Sekreterare

................................................
Margot Enkvist

Ordförande

................................................
Håkan Laack

Justerande

................................................
Anna‐Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-01-10

Datum för anslags uppsättande

2011-01-18

Datum för anslags nedtagande

2011-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Torsby

Underskrift

................................................
Margot Enkvist
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§1

KST 2011/11.10

Ändringar i föredragningslistan
Ärenden som tillkommer vid dagens möte
1. Information om Finnkulturcentrums verksamhet.
2. Invitation om att delta i ett förprojekt för utveckling av ”Finnskogen Natur‐ och kul‐
turpark”
3. Kommunstyrelsens förvaltning, namnsättning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ovanstående ändringar.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§2

KST 2011/13 .10

Information om Finnkulturcentrums verksamhet
Ärendetext
Kulturchef Ingemar Nordström är inbjuden till dagens sammanträde för att informera
om läget och konsekvenser för Torsby finnkulturcentrum med anledning av att styrelsen
för Värmlands Museum har beslutat om en ny organisation, som bland annat innebär att
kostnaderna reduceras med två miljoner kronor.
Antalet anställda kommer att totalt minska med motsvarande sju heltidstjänster. Bespa‐
ringar kommer att göras genom en ny organisation som frigör vissa resurser, personalre‐
ducering med ett antal tjänster och genom förändring av verksamheten vid filialen i
Torsby.
Finnkulturcentrum i Torsby får en delvis ändrad inriktning med satsning på kulturtu‐
rism och kunskapsproduktion. Det innebär att Värmlands Museum inte längre kommer
att driva släktforskning, arkiv och bibliotek på Finnkulturcentrum. Samtidigt satsar
Värmlands Museum i Torsby genom att t ex museipedagoger kommer dit och gör riktade
insatser för exempelvis skolbarn. En byggnadsantikvarie får också en permanent placer‐
ing i Torsby. Största förändringen görs på Finnkulturcentrum. Där tas två och en halv
tjänster bort, när museet frånsäger sig ansvaret för dess släktforskning, arkiv och biblio‐
tek.

Kommunstyrelsens beslut
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§3

KST 2011/14 .10

Invitation att delta i förprojekt för utveckling av Finnskogen
Natur och Kulturpark
Ärendetext
I april 2010 arrangerades en temadag i Norge om ʺFinnskogen som varumärkeʺ där bland
annat representanter från Eleverum, Kongsvinger, Torsby, Finnskogen och Solör deltog.
Intensionen med mötet var att finna en gemensam plattform för vidareutveckling av
Finnskogen som varumärke och etablera en egen natur‐ och kulturpark på Finnskogen.
En arbetsgrupp bildades och uppdraget från den var att Grue och Torsby skickar en for‐
mell inbjudan till kommunerna Åsnes, Våler, Kongsvinger, Sunne och Arvika med frågan
om de är intresserade att ingå ett samarbete och delta i ett förprojekt för utveckling av en
kulturpark på Finnskogen. Insatsen för resp kommun är 50 000 kr .

Kommunstyrelsens beslut
1. Torsby kommun är positiv till att ingå samarbete med de aktuella Finnskogskommu‐
nerna och delta i ett förprojekt för utveckling av en kulturpark på Finnskogen.
2. Insatsen 50 000 kr finansieras från verksamhet 00118 medfinansiering projekt under
kommunchefens ansvar.

Beslutet expedieras till
Grue kommune
Håkan Laack
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§4

KST 2004/209.210

Information om arbetet med översiktsplan för Torsby kommun
ÖP 2010
Ärendetext
Torsby kommun har låtit upprätta förslag till kommunövergripande översiktsplan. Över‐
siktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden
samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ska även visa hur
kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och miljökvalitetsnormer.
Under hösten har förslaget till översiktsplan varit föremål för utställning. Denna utställ‐
ning är nu avslutad och förslaget har arbetats om till en antagandehandling. Enligt plan‐
och bygglagen (PBL1 kap. 3 §) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfat‐
tar hela kommunen. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av
mark‐ och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen (ÖP) är inte bindande för myndigheter och enskilda. De grundläggande
bestämmelserna för översiktsplaner regleras genom 4 kap i PBL.
En översiktsplan har fyra huvudsakliga uppgifter (PBL 4 kap. 1 §):
1. Den skall redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark och
vatten.
2. Den skall redovisa kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och
bevaras.
3. Planen skall visa hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och
gällande miljökvalitetsnormer.
4. Det ska framgå vilka områden som finns för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
som avses i 7 kap. 18 e § l:a st. i miljöbalken (MB).
Planen redovisar såväl visioner som restriktioner. Den skall kunna ligga till grund för
Miljö‐ bygg och räddningsnämndens beslut i olika frågor men också kunna användas av
övriga kommunala förvaltningar och andra beslutsfattare om åtgärder i den fysiska mil‐
jön. Planen sammanfattar frågor där den dagliga hanteringen ligger hos olika förvalt‐
ningar och myndigheter och ska ge en gemensam utgångspunkt för handlande.
Stadsarkitekt Torbjörn Almroth och planarkitekt Jon Wiggh informerar om planarbetet
och handläggningen.

Handlingar i ärendet
Samtliga handlingar i ärendet finns på www.torsby.se/op.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

forts ks § 4, information om arbetet med översiktsplan för Torsby kommun ÖP 2010
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet tas upp igen på kommunstyrelsen 2011‐02‐07 för att därefter lämnas till kom‐
munfullmäktige för antagande.

Beslutet expedieras till
Torbjörn Almroth
Jon Wiggh
Ks 2011‐02‐07
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§5

KST 2010/570.10

Klarälvens Vattenråd, nominering av styrelseledamöter
Ärendetext
Klarälvens vattenråd har bildats för att vara en sammanhållande kraft i avrinningsområ‐
det för de olika aktörerna och agera som en remissinstans för vattenvårdande myndighe‐
ter och vattenanvändare samt verka för lokala möten där fakta och kunskap möter var‐
andra.
Klarälvens vattenråd bildades formellt den 31 maj 2010 och började med att utse en inte‐
rimistisk styrelse och behöver nu personförslag till Styrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Stadarkitekt Torbjörn Almroth föreslås som ledamot i styrelsen med planarkitekt Jon
Wiggh som ersättare.

Beslutet expedieras till
Torbjörn Almroth
Jon Wiggh
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§6

KST 2009/482.10

Svar på motion från Inger Larén (FP) om trygghetsboende
Ärendetext
Inger Larén (FP) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009‐11‐05 § 162 en
motion som lyder;
”Torsby Kommun har i motsats till många andra kommuner ett överskott på platser
inom särskilt boende, men vi har många gamla som har behov av ett tryggare boende än
vad de idag har hemma. De känner sig otrygga ensamma och har behov av regelbundna
kontakter, men de uppfyller inte kraven för omsorg. Vi i Folkpartiet i Torsby tror att
många skulle må bra av att bo i det, som nu kallas trygghetsboende. Det är en typ av
äldreboenden som inte ska vara behovsprövade utan som man själv som äldre kan söka
sig till. Där finns tillgång till gemensamhetsutrymmen samt stationerad perso‐
nal/hemtjänstteam, aktiviteter, mathållning, trygghetslarm med mera. Den enskilde beta‐
lar inte en dyr insats utan lägenheterna förmedlas som hyresrätter.
Det kanske vore möjligt att göra om några av våra Särskilda boenden till trygghetsboen‐
den. För närvarande satsar regeringen 500 miljoner kronor årligen på investeringsstöd för
äldres boende. Stödet är tillgängligt såväl för nybyggnad som för ombyggnad till särskilt
boende och trygghetsbostäder.
Jag yrkar därför på att Torsby Kommun
- tar fram en plan för olika slags boende för de äldre
- ser över möjligheterna att söka investeringsstöd för förändringen av boendeformer‐
na”.
Omsorgsnämnden har haft upp frågan 2010‐12‐13 och svarar att det är omsorgsnämn‐
dens ansvar är att tillhandahålla särskilda boendeplatser för de personer som fått sitt
behov prövat utifrån Socialtjänstlagen. Det åligger inte omsorgsnämnden att tillhanda‐
hålla trygghetsboenden utan den boendeformen måste lösas av andra aktörer på bo‐
stadsmarknaden.
Äldreomsorgschef Ulla‐Lena Larsson är inbjuden till dagens sammanträde för en dialog i
ärendet. Hon tar upp en inbjudan som kommit i dagarna från ʺBo bra på äldre darʺ. Bo
bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet fram till 2012.
Syftet är att stimulera kreativitet, utveckling och nytänkande av bostäder och boendemil‐
jöer för äldre. Bidrag kan sökas senast 18 mars 2011 till allmänna studier samt projekt
kring den fysiska kommunala och regionala planeringen rörande bostäder och boende‐
miljö för äldre personer.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

forts ks § 6, svar på motion från Inger Larén (FP) om trygghetsboende
Efter avslutade diskussioner enas kommunstyrelsen om att fortsätta utreda frågan utifrån
ett bostadsförsörjningsperspektiv och arbeta mot att ta fram en ansökan/underlag som
kan lämnas till Hjälpmedelsinstitutet 18 mars 2011. Tekniska avdelningen, omsorgsför‐
valtningen och kommunens bostadsgrupp knyts till ärendet.

Handlingar i ärendet
Inger Laréns motion daterad 2009‐11‐05
Omsorgsnämnden 2010‐12‐13 § 185

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet tas upp igen för avstämning/utvärdering vid kommunstyrelsens sammanträde
7 februari 2011.

Beslutet expedieras till
Ks 2011‐07‐02
Sven‐Åke Pettersson
Jan Esping
Anders Björck
Håkan Laack
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§7

KST 2010/547.80

Fritidsavdelningens Regler och tillämpning av kommunalt
stöd till föreningar
Ärendetext
Fritidsnämnden upphör 2010‐12‐31 och slås samman med kommunstyrelsen. Fritidschef
Kicki Velander deltar på dagens sammanträde och informerar om förslag till ”Regler och
tillämpning av kommunalt stöd till föreningar som bedriver barn‐ och ungdomsverk‐
samhet” Det är information om vilka stöd som finns att söka och regler för dessa och hur
man går tillväga för att söka stödet. Det är ändringar i texten som anpassats till kommun‐
styrelsen verksamhet. Det är inga ändringar i bidragsbelopp

Handlingar i ärendet
Fritidsavdelningen Regler och tillämpning av kommunalt stöd till föreningar som bedri‐
ver barn‐ och ungdomsverksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐12‐13 § 124.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar Fritidsavdelningens Regler och tillämpning av kommunalt stöd
till föreningar som bedriver barn‐ och ungdomsverksamhet enl. bilaga.

Beslutet expedieras till
Fritidsavdelningen
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§8

KST 2010/267.10

Svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) - Torsby en freonfri kommun
Ärendetext
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010‐06‐22 lämnade Birgitta Karstensson (MP)
en motion som lyder;
”Runt om i landet pågår arbetet med att fasa ut freon. Ett i högsta grad önskvärt arbete
men som går långsamt. Freon används fortfarande i en mängd anläggningar trots att
alternativ finns. Skälen kan vara ekonomiska eller att befintliga anläggningar väntar på
konvertering. Ytterligare skäl kan vara okunskap eller slöhet. Låt kommunen aktivt driva
arbetet med utfasning. Med olika åtgärder bör detta kunna påskyndas.
Tänkbara är;
- Identifiera punktkällor
- Vara en föregångare med egna anläggningar
- Bedriva aktiv rådgivning inom kommunen
- Uppdatera sitt eget kunnande
- Eventuella bidrag. Överväga om detta kan vara en framkomlig väg.
Att befinna sig i spetsen för ett sådant arbete innebär god moral, ansvarstagande inför
kommande generationer, bra PR och inte minst bättre nattsömn”.
Motionen har beretts av miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Per‐Arne Persson.

Allmänt om freon och ozon
Det s.k. Montrealprotokollet är nu den första internationella miljökonventionen som 1987
undertecknats av alla länder i världen. Montrealprotokollet (1987) begränsar tillverk‐
ningen och användningen av halogenföreningar som förstör ozonskiktet i övre atmosfä‐
ren. Med stöd av protokollet har man lyckats kraftigt reducera utsläppen av de ämnen
som förstör ozonskiktet. Halterna var som högst år 2000 och de har därefter minskat med
ungefär 4 %. Det svenska miljökvalitetmålet ʺSkyddande ozonskiktʺ syftar till att säker‐
ställa att ozonskiktet kan ge ett långsiktigt skydd mot skadlig UV‐strålning. Både pro‐
duktion och användning av ozonnedbrytande ämnen i Sverige ska till största delen ha
upphört inom loppet av en generation, till 2020.
Målet beräknas kunna nås inom tidsramen om internationella överenskommelser hålls.
Då måste förstås också de nationella regler som finns följas, och ytterligare åtgärder
genomföras för att avveckla de ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

forts ks § 8, svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) Torsby en freonfri kommun
Sveriges utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har minskat markant sedan slutet av 1980‐
talet. De största utsläppen i Sverige i dag beror på läckage från produkter där ämnena
används som köldmedier t ex gamla kylmöbler eller isoleringsmaterial som använts i
samband med byggnation eller t ex anläggning av fjärrvärmeledningar.

Hanteringen av kylmöbler
Uttjänta kylmöbler lämnas in vid kommunens återvinningscentraler och hämtas sedan
där i enlighet med producentansvarets bestämmelser via Elkretsen enligt samma rutiner
som gäller i hela landet. Alla freoner tas om hand.
Det har förekommit handel med gamla kylmöbler som i något fall också exporterats ut‐
omlands. Det är tveksamt om detta förekommer i vår kommun. Naturvårdsverket kom‐
mer inom kort att tolka ett EU‐direktiv som syftar till att stoppa all handel med gamla
kylmöbler som innehåller freoner. Miljö‐ och byggnämnden har då möjlighet att informe‐
ra allmänheten om detta.

Ersättning av köldmedier
Freoner byts ut i de större kylanläggningarna i t ex livsmedelsbutiker i kommunen i en‐
lighet med Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen – SFS
2007:846. Freonerna byts ut till ett för ozonskiktet ofarligt ämnen s.k. HFC‐föreningar.
Miljö‐ och byggnämnden är tillsynsmyndighet och detta avvecklingsarbete sker helt i
enlighet med regelverket för alla anläggningar i kommunen.
Någon utvecklad teknik för att ersätta HFCerna finns ännu inte och är heller inte angelä‐
gen för att motverka ozonskiktets nedbrytning.

Isoleringsmaterial
Freoner kan även finnas i isoleringsmaterial som omhändertas i samband med rivning av
byggnader m.m.
Frågan om någon annan hantering än nuvarande förbränning som sker i värmeverket i
Karlstad innebär några miljövinster har diskuterats och någon särskild insamling av det‐
ta material förekommer inte någonstans i landet.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

forts ks § 8, svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) Torsby en freonfri kommun
Handlingar i ärendet
Motion daterad 2010‐06‐22
Kommunfullmäktiges beslut 2010‐06‐22 § 76
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Per‐Arne Perssons tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐12‐13 § 125

Kommunstyrelsens beslut
Motionen är besvarad.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§9

KST 2010/527.01

Verksamhetsplan för kommunal energi- och klimatrådgivning i
Torsby 2011
Ärendetext
Energi‐ och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten samt små och medelstora
företag och organisationer. Rådgivningen svarar bland annat på frågor om uppvärmning,
energikostnader och energieffektivisering. Anna‐Lena Carlsson är energi‐ och klimatråd‐
givare i Torsby. Hon berättar om den verksamhetsplan som tagits fram för kommunal
energi‐ och klimatrådgivning i Torsby 2011.

Handlingar i ärendet
Verksamhetsplan för kommunal energi‐ och klimatrådgivning i Torsby 2011
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2010‐12‐14 § 153

Kommunstyrelsens beslut
Upprättad verksamhetsplan för kommunal energi‐ och klimatrådgivning i Torsby 2011
antas.

Beslutet expedieras till
Anna‐Lena Carlsson
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§ 10

KST 2011/17 .01

Delegeringsordning inom kommunstyrelsens verksamheter
Ärendetext
Då före detta kultur‐ och fritidsnämndens verksamheter ska samordnas under kommun‐
styrelsen behöver delegeringsordningen revideras samt kompletteras avseende de nya
områdena.

Kulturavdelningen
Tidigare delegering inom kulturverksamheten fanns inom följande områden; 1. Ekono‐
miadministrativa ärenden, 2. Personaladministrativa ärenden, 3. Upplåtelse av lokaler, 4.
Verksamhetsbidrag, 5. Övriga ärenden, (exempelvis; yttrande, beslut om att lämna ut
allmänna handlingar, avskrivning av fordringar och brådskande ärenden).
Vad det gäller punkterna 1 ‐ 2 och 5 så regleras dessa i kommunstyrelsens befintliga de‐
legeringsordning för personaladministrativa ärenden och delegeringsordning för vissa av
kommunstyrelsens verksamheter. Punkten 3 är att anse som en verkställighetsfråga.
Punkten 4 är ett delegeringsärende som hanteras i detta dokument.

Fritidsavdelningen
Tidigare delegering inom fritidsförvaltningen är givna inom följande områden; 1. Perso‐
naladministrativa ärenden, 2. Yttrande till annan myndighet/nämnd, 3. Lotteritillstånd, 4.
Regler om kommunalt stöd till föreningar, 6. Upplåtelse av idrottsanläggningar inom
fritidsförvaltningens ansvarsområde.
Vad det gäller punkterna 1 och 2 så regleras dessa i kommunstyrelsens befintliga delege‐
ringsordning. Punkten 3 och 4 är delegeringsärenden som hanteras i detta dokument,
punkten 5 är att anse som en verkställighetsfråga.

Handlingar i ärendet
Bitr kommunchef Anders Björcks skrivelse daterad 2010‐12‐22

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen delegerar följande beslutanderätt inom kulturavdelningens verk‐
samhetsområde:
‐ Bevilja och avslå framställningar om verksamhetsbidrag till studieförbund enligt
fastställda principer. Som delegat utses kulturchefen och som ersättare utses bitr. kul‐
turchefen.
‐ Bevilja och avslå framställningar om bidrag till kulturföreningar och/eller kulturar‐
rangemang. Som delegat utses kulturchefen och som ersättare utses bitr. kulturche‐
fen.
‐ Upplåtelse av lokaler anses som verkställighet.
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

forts ks § 10, delegeringsordning inom kommunstyrelsens verksamheter
2. Kommunstyrelsen delegerar följande beslutanderätt inom fritidsavdelningens verk‐
samhetsområde:
‐ Besluta i ärenden avseende ansökan om tillstånd enligt Lotterilagen. Som delegat
utses fritidschefen och som ersättare utses platsansvarig TorsbyBadet
‐ Bevilja och avslå framställningar om stöd till föreningar enligt fastställda principer.
Som delegat utses fritidschefen och som ersättare utses platsansvarig TorsbyBadet
‐ Upplåtelse av lokaler anses som verkställighet.
3. Delegering inom det ekonomiadministrativa området regleras i kommunstyrelsens
beslut om beslutsattestanter
4. All delegering som tidigare givits inom dåvarande kultur— och fritidsförvaltningens
verksamhetsområde upphävs i och med detta beslut. Dock ej inom personaladminist‐
rativa området fram till dess att särskilt beslut tas av kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kulturavdelningen
Fritidsavdelningen
Anders Björck
Annette Lauritzen Karlsson
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§ 11

KST 2010/15 .01

Meddelanden
Ärendetext
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2010‐11‐15—2010‐12‐03

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐12‐13 § 126

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delgivna meddelanden läggs till handlingarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

§ 12

KST 2009/246.10

Kommunstyrelsens förvaltning, namnsättning
Ärendetext
Från och med 1 januari 2011 består kommunstyrelsens förvaltning av 10 avdelningar, där
strategi‐ och näringslivsavdelningen samt fritidsavdelningen och kulturavdelningen är
nya.
I tidigare underlag till kommunstyrelsen har lite olika beteckningar lämnats, varför vi nu
presenterar de namn som bör vara de som fortsättningsvis ska gälla.
Kommunchefen är förvaltningschef över kommunstyrelsens förvaltning och biträdande
kommunchef är biträdande förvaltningschef.
Avdelningens namn

Avdelningschefens titel

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsstrateg

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef

Fritidsavdelningen

Fritidschef

IT‐avdelningen

IT‐chef

Kommunkansliet (inkl. samverkanskonto‐
ret i Sysslebäck)

Administrativ chef

Kulturavdelningen

Kulturchef

Personalavdelningen

Personalchef

Strategi‐ och näringslivsavdelningen

Kommunchef

Tekniska avdelningen

Teknisk chef

Turismavdelningen

Besöksnäringsstrateg

I nya strategi- och näringslivsavdelningen ingår följande befattningar:
Arbetsmarknadsstrateg, besöksnäringsstrateg, EU‐strateg, informationsstrateg, närings‐
livsstrateg, upphandlingsstrateg och webbstrateg/webbredaktör.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2011-01-10

forts ks § 1, kommunstyrelsens förvaltning, namnsättning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltning består av följande avdelningar med angivna avdelnings‐
namn och med följande befattningar som respektive avdelningschef:
Avdelningens namn

Avdelningschefens titel

Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsstrateg

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef

Fritidsavdelningen

Fritidschef

IT‐avdelningen

IT‐chef

Kommunkansliet (inkl. samverkanskonto‐
ret i Sysslebäck)

Administrativ chef

Kulturavdelningen

Kulturchef

Personalavdelningen

Personalchef

Strategi‐ och näringslivsavdelningen

Kommunchef

Tekniska avdelningen

Teknisk chef

Turismavdelningen

Besöksnäringsstrateg

Kommunchefen är förvaltningschef över kommunstyrelsens förvaltning och biträdande
kommunchef är biträdande förvaltningschef.

Beslutet expedieras till
Samtliga ovanstående avdelningschefer
Hans Nilsson, Per Kjellqvist, Elisabet Olsson
Annette Lauritzen Karlsson, Paul Iman
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

