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§ 128 Detaljbudget 2013 för kommunstyrelsen
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Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har salmnanställt detaljbudget 2013 för kommunstyrelsens
verksamheter.

Handlingar i ärendet
Detaljbudget för 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 § 93
KOInmunstyrelsens samhällsutskott 2012-10-22 § 130

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom detaljbudget för kOlmnunstyrelsens

avdelningar.
2. Tekniska avdelningens budget är fortfarande under arbete. Därför får man i
uppdrag att till budgetberedningen ta fram ytterligare material som visar detaljer och
framtida planer främst inom affärsverksamheten.
3. KOlmnunalråd Håkan Laack och ekonomichef Angela Birnstein har fortsatt uppdrag
att jobba fram ett förslag för tekniska avdelningen angående lämnad äskande och
konsekvenslista till budgetberedningen 2012-11-21.
4.. KOlmnunstyrelsen förväntar sig att budgetdokumentet uppdateras med mål och
visioner innan 1 januari 2013.
5. Bedömningen av skogsuttaget bör mjukas upp i förhållande till budget. Man bör
kunna ändra uttaget beroende på hur förutsättningarna ändras; det vill säga
avverkningsbar skog, marknadspriser, väderförhållanden mm.
Inför budget 2013 föreslås en budget på 600 tkr.
6. KOlmnunstyrelsen ställer sig positiv till förlängt avtal med Quadracom och kOlmner
att finansiera 2013-2015. Vid dagens möte föreslås att medel till förlängning av avtal för
2013,250 tkr överlämnas till budgetberedningen. Kostnader för 2014 och 2015
finansieras vid budgetberedningen på våren 2013.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 4

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-11-05

forts ks 2012-11-05 § 128 Detaljbudget 2013 för kommunstyrelsen

7. Äskande av medel till utbyggnad av bredband 2013, 2 mkr överlämnas till
budgetberedningen.
8. Äskande om medel till verksamhet trygghetsboende för 2013 om 500 tkr överlämnas
till budgetberedningen.
Preliminär detaljbudget för Ks-avdelningar för 2013 ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-21

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Antal sidor

2012-10-30
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Inger Thörngren
ekonom
Ekonomiavdelningen
0560-16033
inger. thorngren@torsby.se

Till
kommunstyrelsens 2012-11-05

:S:::=::=-~~=---------------------------------------~tO-~~Sb~y-.s--e

""

Innehållsförteckning
1

Resultatbudget kommunstyrelsen 2013 ....................................................... 3

2

Kommunfullmäktige ....................................................................................... 4

3

Kommunstyrelsen............................................................................................ 5
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Kommunalråd ......................................................................................................... 6
Kommunledningskansliet ..................................................................................... 8
3.2.1 Kommunchef.............................................................................................. 9
3.2.2 Strategi- och näringslivs enheten ........................................................... 11
3.2.2.1 Turismavdelningen................................................................. 12
3.2.2.2 Arbetsmarknadsavdelningen ................................................ 12
3.2.2.3 Informationsstrateg................................................................. 13
3.2.3 Kommunkansliet .............................................................. ,...................... 14
Ekonomiavdelningen ........................................................................................... 16
It-avdelningen ....................................................................................................... 17
Personalavdelningen............................................................................................ 20
Tekniska avdelningen .......................................................................................... 22
Affärsverksamheter tekniska avdelningen ....................................................... 26
3.7.1 Affärsverksamhet VA ............................................................................. 26
3.7.2 Affärsverksamhet renhållning ............................................................... 27
3.7.3 Ornlastningscentral ................................................................................. 28
3.7.4 Fjärrvärme ................................................................................................ 28
3.7.5 Industrifastigheter................................................................................... 29
3.7.6 Hyresfastigheter ...................................................................................... 30
3.7.7 Interna fastigheter ej allmänna .............................................................. 30
3.7.8 Allmänna fastigheter .............................................................................. 31
Fritidsavdelningen................................................................................................ 33
Kulturavdelningen ............................................................................................... 36
Kost- och städavdelningen .................................................................................. 38
Skogsförvaltningen............................................................................................... 40
Fastighetsförsäljning ............................................................................................ 41
Valnämnden .......................................................................................................... 41

2

1 Resultatbudget kommunstyrelsen 2013

Kommunfullmäktige

-1465

-1480

-1480

-839

-848

-848

Fullmäktige

-626

-632

-632

-132968

-132000

-132000

-2300

-2300

-2300

-54233

-54640

-54640

Revision

Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Kommunledningskansliet
Ekonomiavdelningen

-5800

-5300

-5300

IT-avdelningen

-3500

-3200

-3200

Personalavdelningen

-7960

-7460

Tekniska avdelningen

-34599

-34500

Fritidsavdelning

-14401

-14400

Kulturavdelning

-11 300

-10800

-7460
-34500
-14400
-10800
O
600
O

Kost- o städavdelningen
Skogsförvaltningen
FastiQhetsförsäljning
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O

O

1 125

600

O

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

2 Kommunfullmäktige

Intäkter

O

O

-826
-639

-826
-639

O
-1465

O
-1465

. -1 465

-1465

1465

1465

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Summa Kostnader
Nettokostnad
Kommunalt bidrag/anslag

12010
12020

Förtroenderevisorer

Verksamhetsbeskrivning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska beslutsinstans där frågor av
principiell natur och frågor av stor vikt beslutas.
Fullmäktiges uppgift är att fastställa övergripande mål och policys för kommunen, ge
ekonomiska ramar för verksamheterna och att följa upp dessa.
Fullmäktige ska också genom sin revision granska att kommunens nämnder och
styrelsens verksamhet bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt.
Revisorerna granskar enligt begreppet god redovisningssed all verksamhet årligen
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De skall granska och bedöma
om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att
räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen inom nämnderna är
tillfredsställande.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna anlitas revisionskonsulter som utför
granskningar och upprättar rapporter som redovisas för den berörda nämnden.
Granskning av delårs- och årsredovisning samt upprättande av revisionsberättelse
faller också under revisorernas ansvar.
Tillsammans med auktoriserad revisor granskas verksamheten och årsredovisningen i
de kommunala bolagen. I det arbetet ingår även upprättande av revisionsberättelse
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3 Kommunstyrelsen

Intäkter

204163

221 704

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Summa Kostnader

-110220
-172 026
-54885

-116473
-183556
-53861

-337131

-353890

Nettokostnad

-132968

-132 186

132968

132968

O

782

Kommunalt bidrag/anslag

Kommunledningskansliet
Ekonomiavdelningen
IT-avdelningen
Personalavdelningen
Tekniska avdelningen
Fritidsavdelningen
Kulturavdelningen
Kost- och städavdelning
Skogsförvaltningen

-5800
-3500
-7960
-34599
-14401
-11 300
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-2300
-53445
-5800
-3500
-8110
-34598
-14401
-11 097
O

3.1 Kommunalråd

40

40

-1 568

-1 568

-772

-772

O

O

Summa Kostnader

-2340

-2340

Nettokostnad

-2300

-2300

2300

2300

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Kommunalt bidrag/anslag

Kommunstyrelsen
Stöd pol partier
22050 Internationella kontakter
31590 Ungdomspott
56827 D
ärder

-455
-40
-100
-122
-2340

Verksamhetsbeskrivning
Under kommunalrådet samlas det politiska arbetet i Kommunstyrelsen och KSAU.
Det åligger korru.nunstyrelsens ordförande att
närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela
nämndförvaltning
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor
representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i varje enskilt fall
ta emot besök, telefonsamtal och dylikt från allmänheten
att övervaka och ta erforderliga initiativ så att bebyggelseplaneringen, i enlighet
med de intentioner som kommunen har fastställt beträffande bostadsbyggande och
industriell utveckling, är god
att ha kontinuerlig kontakt med näringslivet i kommunen och följa dess utveckling
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att ha kontinuerlig kontakt med länsmyndigheterna och informera dem om
kommunens planer, problem och målsättningar
att på alla sätt aktivt medverka till att lokalisera nya företag till orten och
därigenom öka antalet arbetstillfällen
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3.2 Kommunledningskansliet

9536

28148

-16440
-45347
-1 982

-23653
-56368
-1 572

Summa Kostnader

-63769

-81 593

Nettokostnad

-54233

-53445

54233

54233

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Kommunalt bidrag/anslag
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-38349
-10682
-5609
-54640

Kommunchef
Strategi- och näringslivsenheten
Kommunkansliet

8

-37443
-11151
-5639
-54233

-37443
-10797
-5205
-53445

3.2.1

Kommunchef

6400

6400

-4950
-36911
-1 982

-5468
-36803
-1 572

Summa Kostnader

-43843

-43843

Nettokostnad

-37443

-37443

37443

37443

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Kommunalt bidrag/anslag

O

00009
00110
00114
00118
00119
00170
00171
00360
13040
20010
22011
22013
22014
26040
26050
26060
34030
53010
53020
61016
62001
83020
83230

För kommunstyrelsen gemensamt
Administration
Radio Fryksdalen
Medfinansiering projekt
Till KS förfogande
Avskrivningar KS
Hyra o städ kommunkontor
Arbetsprövning
Medlemsavgifter
Översiktsplan
TUAB
Marknadsföringsplan
Driftbidrag bolag
Kalkning
Naturvård
Agenda 21
Valberget
Färdtjänst enl SoL
Riksfärdtjänst
Lönebidrag
Mål 1-projekt
Flygtrafik
Linjetrafik o serviceresor

I
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-2169
-2830
-250
-717
-2400
-50
-2502
-344
-1 300
-602
-2200
-1 600
-1 000
-290
-7
-10
-11 826
-1 340
-360
-200
-538
-4229
-8400
-45164

'"~2169

·············'J2830

:~:s:,·

·<·;·'~k~~6
···;~~'·~260

........ 'CS38

.tj,f229
I' .~840b

6 815.;'38349

Verksamhetsbeskrivning
Under kommunchefen samlas de verksamheter som är kommunstyrelsens
övergripande ansvar genom lagar, avtal och överenskommelser. Kommunchefen är
den
högst avsvarige för kommunens tjänstemän. Därtill ansvarar kommunchefen för
utveck
lingsfrågor genom näringslivs avdelningen.
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3.2.2

Strategi- och näringslivsenheten

Intäkter

2322

20806

-8584
-4889

-15685
-15918

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

O

O

Summa Kostnader

-13473

-31 603

Nettokostnad

-11 151

-10797

11 151

11 151

Kommunalt bidrag/anslag
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Näringslivsavdelning gemensamt
Turismavdelningen
Arbetsmarknadsavdelningen
Informationsstrateg
EU strateg
-

00111
00113
00197
22012
23060
23061
23062
60011
61011
61023
61026
61027
62001
62010
62030
62099

-3745
-1780
-2467
-460
-2230
-10682

Administration
Infotidning
Grafisk profil
Hemsida
Näringslivsstrateg
Turismverksamhet
Turistbyrå Torsby
Turistbyrå Sysslebäck
Integrationsverksamhet
Feriearbetande skolungdom
Jobb Center
Coach center
Ungdomsgaranti
Mål 1-projekt
EU-projekt
Ramprogram
EU-samordni

-300
-160
-115
-815
-792
-1632
-596
-996
-1412
-1 711
-1326
-278
-2100
-100
-167
-13

11

-3946
-1778
-2467
-460
-2500
-11 151

-3946
-1 880
-2467
460
-2044
-10797

3.2.2.1 Turismavdelningen
Verksamhetsbeskrivning
Drift av två helårsöppna turistbyråer, i Torsby och Sysslebäck.
Strategisk verksamhet/ besöksnäringsstrateg:
Information
Intern kompetenshöjning/utveckling
Externa samarbeten med övriga aktörer i besöksnäringen, privata och offentliga.
Mätning och uppföljning
Verksamhetsmål
Ge en förstklassig service till gästande besökare och kommuninnevånare som söker
information om kommunens besöksnäring.
Bidra till besöksnäringsföretagens fortsatta utveckling och lönsamhet genom
strategiskt arbete i projekt och andra samarbetsformer.
De samhällsekonomiska effekterna av besöksnäringens resultat skall vara mätbara
årsvis, i form av gästnätter, besökssiffror, skatteintäkter och sysselsätlningseffekter
Verksamhetsförändringar
Avstämning mot konsekvensbeskrivning
Frysta ramar för verksamheten innebär att alla resurser tas i anspråk för fasta
kostnader/drift.
Operativa medel begränsas nu helt till en åtgärd:
Produktion av årlig Turistguide
Budget för 2013 är lagd med beräkning av uppräknade lönekostnader men utan
hänsyn till övriga prisökningar.
Verksamheten gör en översyn av de befintliga ~änsterna på personalsidan och
kommer, om så krävs, efter löpande bevakning av utfall för 2012, att reducera antalet
tjänster inom verksamheten.

3.2.2.2 Arbetsmarknadsavdelningen
Verksamhetsbeskrivning
Torsby kommuns arbetsmarknads avdelning ansvarar för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Exempel på åtgärder under 2012 är ungdomsgarantin (DGA), Fas 3 och
Projektet Verner. Åtgärderna regleras genom avtal med Arbetsförmedlingen. Vilka
avtal som kommer att tecknas inför 2013 är i dagsläget oklart, därför finns det en
osäker intäktspost i 2013 års budget på 1050 Tkr.
Vid arbetsmarknadsavdelningens Jobb Center ges möjlighet till arbetsträning och
praktik av olika slag. Jobb Center hade under 2012 ca 25 års anställningar med
placering inom Jobb Center och inom övriga förvaltningar, men även ute bland olika
föreningar. Anställningar finansierades av det kommunala handlingsprogrammet och
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av olika lönebidragsformer från Arbetsförmedlingen. 2013 års omfattning är beroende
av hur stor budgeten för arbetsmarknadsåtgärder blir. Merparten av dessa
anställningar påverkar det sociala försörjningsstödet.
Feriearbete för ca 275 skolungdomar kommer under 2013 att administreras av
arbetsmarknadsavdelningen. För att klara administrationen som omfattar allt från
upprättande av arbetsplatsbank till löneutbetalning, krävs en ljänst på 25 %. Den totala
kostnaden för 2013 beräknas till 1412 Tkr.
Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar också för integrationsarbetet av
kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd enligt avtal med
Migrationsverket. Kommunens totala uppdrag och ansvar enligt den nya lokala
överenskommelsen (LÖK) är bosättning, samhällsorientering på minst 60 timmar och
svenska för invandrare (SFI) på heltid. Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för
bosättning och samhällsorientering, gymnasieskolan ansvarar för SFI.
Verksamhetsrnål
Minska den totala arbetslösheten genom ökat samarbete med Arbetsförmedlingen.
Enligt befolkningsprognosen kommer arbetskraften (16-64 år) i Torsby kommun att
minska de kommande åren. För att motverka detta måste arbetet med att stödja,
motivera och utveckla de personer som idag står utanför arbetsmarknaden
vidareutvecklas.
Arbetet i Jobb Center kommer att anpassas till framtidens behov av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och rådande arbetslöshet.
Verksamhetsförändringar
Arbetsmarknadsavdelningens Jobb Center är i behov av bättre verkstadslokaler. För
övrigt planeras inga större verksamhetsförändringar, viktigt är dock att avdelningen är
flexibel för att kunna anpassas till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

3.2.2.3Informationsstrateg
Verksamhetsbeskrivning
Informations/kommunikationsverksamhet. Utgivning av kommuntidningen Torsby
Nu och kommunguiden till alla hushåll och företag. Utveckling av grafisk profil.
Utveckling/utbildning av anställda i informationsfrågor.
Verksamhetsrnål
Utgivning av fyra nummer av Torsby Nu och en kommunguide
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3.2.3

Kommunkansliet

814

942

-2906
-3547
O

-2500
-3647
O

Summa Kostnader

-6453

-6147

Nettokostnad

-5639

-5205

5639

5639

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Kommunalt bidrag/anslag

O

00130
00140
00150
00180
00332
24050
57110
57111
63001

434

-290
-885
-500
-285
-450
-444
-300
-234
-100
-6426

Post och kopiering
Fortbildning
Utredningar
Personalvårdande åtgärder
Leasingbilar
Konsumentrådgivning
Skuldsanering
Forskni
bid

Verksamhetsbeskrivning
Kommunkansliets uppgift är att ge administrativt stöd och service till
kommunfullmäktige
kommunstyrelsen och deras utskott, andra förvaltningar, kommuninvånare och
företag.
Kansliet ansvarar även för kommunstyrelsens diarium, central postöppning för
kommunstyrelsens verksamheter, arkivfrågor, kommunalrätt och instans för
kommunens valnämnd. Avdelningen har också ansvar för kommunens växel.
Administrationen på samverkanskontoret i Sysslebäck ligger under kommunkansliet.
Medborgarförslag infördes hösten 2010 och där kan vi se en ökning sista året. 28 st har
kommit in sen starten. Nya motioner däremot har minskat något.
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Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och deras utskott har nu egna
datorer eller läsplattor vilket innebär att inga papperskallelser skickas ut längre.
Tillgänglighetssamordnaren som anställdes 2010 har gjort ett bra arbete med
tillgänglighetsguiden som är helt klar och finns på kommunens hemsida. Där fortgår
ett arbete med uppdatering av den. Kommunala tillgänglighetsrådet har hittat sina nya
former och är en tillgång för kommunens verksamheter.
Verksamhetsmål
Att fortsätta hålla en hög servicenivå mot allmänhet, politiker och anställda.
Att utveckla tillgänglighets arbetet i kommunen.
Att i snabbare takt svara på medborgarförslag och motioner.
Att dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3 kan tas i bruk fullt ut under 2013.
Verksamhetsförändringar
Med anledning aven pensionsavgång augusti 2012 testas förändringar i
organisationen på kansliet fram till årsskiftet. Utvärdering under senhösten.
Arkivarien som delas med Sunne kommun är tjänstledig under hösten.
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3.3 Ekonomiavdelningen

Intäkter

800

800

-5300
-1 300

-4800
-1 800

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

O

O

Summa Kostnader

-6600

-6600

Nettokostnad

-5800

-5800

5800

5800

Kommunal bidrag/anslag

Ekonomiavdelningen
Kravverksamhet

-6330

Verksamhetsbeskrivning
Ekonomiavdelningen är en stabsfunktion som lyder under kommunstyrelsen.
Avdelningen är budget-och redovisningsmässigt en egen enhet med ekonomichefen
som ansvarig. Utöver lagstadgad verksamhet ger ekonomiavdelningen service och
arbetar konsultativt till konimunstyrelsen, förvaltningar och nämnder samt
kommunala bolag.
Verksamhetsmål
Ekonomiavdelningens huvudmål är att tillgodose förvaltningar och nämnders behov
av service i övergripande ekonomisk administration och förvaltning, t ex budget,
uppföljning och redovisning, bokslut, finansförvaltning samt systemutveckling. Även
en del rent administrativt arbete görs idag av ekonomiavdelningen. Dessutom har
ekonomerna allt större del i det strategiska arbetet gällande utåtriktat stöd till
förvaltningar och kommunstyrelsen i frågor som rör målstyrning och dess integration i
budget- och bokslutsprocessen.
Ekonomerna har också stor andel i koncernens administrativa utveckling som t ex
övergång till elektronisk fakturahantering och implementering av nya administrativa
rutiner och system.
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3.4 It-avdelningen

Intäkter

4600

4600

-4960
-3140

-4960
-3140

Summa Kostnader

O
-8100

O
-8100

Nettokostnad

-3500

-3500

3500

3500

O

O

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Kommunalt bidrag/anslag

00120
00191
00192
00194
00195
44080
45080

Växel
Administration
Nätverk
Service
Kommunikation
Datakostnader Grundskolan
Datakostnader Gymnasieskolan

1459
4626
1300
275
350
120
120
8250

1 600
3 000
250

,c;
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200
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O
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O

'.1'

120

Verksamhetsbeskrivning
IT-avdelningen handhar idag all IT-verksamhet, data och telefoni inom kommunens
administration och skolor.
IT-avdelningen är en service och utförarorganisation.
IT- avdelningen utför bl.a. nedanstående arbeten
Samordna verksamhetskrav och utföra beställningar utifrån detta.
Ekonomiska och tekniska utredningar för verksamheten.
Samordnar och leder IT- drift och support.
Utvecklar och uppgraderar datasystemen
Samordnar, beställer och rapporterar licenser av Microsoft och övriga
programleverantörer
Handhar utbyggnad av fiber och fastighetsnät
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Handhar utbyggnad av datakommunikation och Internet
Samordnar och gör avrop/inköp datorer och övrigt för driften nödvändiga
tillbehör.
Upphandlar datasystem, program och övriga produkter
Utvecklar och uppgraderar växelsystem
Övergripande samordning och ansvar för skolornas IT-utveckling och behov.
Teknisk support för hemsidor och intranät.
Driver IT-infrastrukturutbyggnad inom kommunen
Medverkar i samarbetsprojekt inom SUTOHA och regionalt
Verksamhetsmål
se IT- Mål & riktlinjer 2013
Verksamhetsförändringar
SUTOHA-samarbetet utvidgas med nytt PA - system placerat i Sunne
Regional IT-samverkan genom drift och servicenämnd en utökas med fler system i
Värmland bLa. e-tjänster.
Omorganisation IT-avdelningen en tekniker slutat och ersätts ej.
Bredbandssamordnare anställd.
Övergång från Netware till Microsoft på Adminnätet avslutat
Nytt e-postsystem är i drift
Stjerneskolan och övriga grundskolor utbyggda med trådlöst nät.
Stjerneskolan 1:1 är nu utbyggda till alla elever

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
En effektiv IT-verksamhet inom kommunal förvaltningen, näringsliv och
organisationer i Torsby kommun.
Strategi
Utbyggnad av bredband till alla företag och boende i Torsby kommun
Alla kommunens telefoner nåbara under samma växel
Akut datahjälp skall vara på börjad inom 1 timme.
Drifttid för nätverket skall överstiga 98 %
SLA-avtal upprättas för klassade datasystem.
Kommunens dataarbetsplatser skall vara ergonomiskt utformade.
Hög kundtillfredsställelse, upplevd
Hög tillgänglighet, upplevd
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Mätbara mål och nyckeltal för god ekonomisk hushållning
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98
1.5
80
90

97/10
98
1,5
80
90

80/20

Tillgänglighet i %, upplevd

97/0
98
1,2
75
95

97/5

95
1,9
67
93

Kundtillfredsställelse i % upplevd

89

90

85

80

75

ADSL/Fiberutbyggnad
Drifttid för nätverket.
Inställelsetid för akut hjälp (tim)
Telefoner i växel %

95/0
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98
1,5
80
90

3.5 Personalavdelningen

Intäkter

O

O

-6401
-1 559
O

-6551
-1 559
O

Summa Kostnader

-7960

-8 110

Nettokostnad

-7960

-8110

7960

7960

O

-150

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Kommunalt bidrag/anslag

00321
00330
00331
00333
00340
00350
00370
00334

Administration
Data LPS, PA Dir, PBI
Personalvård
Personalklubben
Rehab för kommunstyrelsen
Företagshälsovård
Fortbildning
Fackliga företrädare
Friskvård

-10
-120
-50
-175
-50
-1374
-7460

Verksamhetsbeskrivning
Avdelningen svarar för intern service avseende löner till anställda och arvoden till
förtroendevalda och uppdragstagare. Vi tillhandahåller service kring personalsociala
frågor, handläggning av personalärenden kring arbetsrätt, samt samordning kring
pensioner. Vi bistår även förvaltningarna i ärenden som rör rehabilitering och
arbetsmiljö. Vidare ansvarar avdelningen på ett övergripande plan för att förstärka
kommunens profilering som en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen ansvarar även för
att samordna kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser.
Verksamhetsrnål
Avdelningen skall ge en god service med bra kvalite till förvaltningar och
förtroendevalda. Verksamheten skall säkerställa rättsäkerhet och effektivitet. Nya
verksamhetsmål kommer att formuleras inför nästa år utifrån kommunstyrelsens
beslutade mål.
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Verksamhetsförändringar
Under 2012 implementerades ett nytt HR-system, ett arbete som kommer att fortgå
under 2013 då flera olika system skall integreras i HR-systemet. Avdelningen kommer
även att fokusera på att kompetensutveckla medarbetare i det nya systemet för att nå
en så hög nyttjande grad och effektivitet som möjligt i de olika delarna.
Under 2013 och 2014 kommer kommunen att tillsammans med Sunne, Munkfors och
Årjäng bedriva ett kompetensutvecklingsprojekt, eV-projektet. Syftet med projektet är
att stärka och kompetensutveckla den enskilt anställde för att denne skall kunna möta
framtida utmaningar på ett bättre sätt. Vi ser även ett stort behov att finna former för
att möta det framtida behovet av att kunna rekrytera ledare/ chefer till organisationen,
något som avdelningen kommer att jobba med under kommande år.
Under året kommer två av medarbetarna att gå i pension vilket medföra att
avdelningen står inför nyrekrytering.
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3.6 Tekniska avdelningen

Intäkter

139403

Kostnader

-34692
-87793
-51 516

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

-174001

Summa Kostnader
Nettokostnad
Kommunalt bidrag/anslag

-34599

-34598

34599

34599

O

1

Fastighetschef
GVA
Arbetsledare

har ansvar för underhåll, skötsel och utveckling av kommunala
2:atO:t:l{)ch vägar, renhållning, vatten- och avloppsanläggningar, va-nät,
till enskilda vägar, trafiksäkerhet och kommunikation, mätning
mark och park, fritidsanläggningar samt den tekniska
av bostadsanpassningsbidrag. Därutöver utförs och/eller handhas de
investeringsprojekten. Till detta kommer även viss drift och skötsel
och anläggningar för de kommunala bolagen.
avdelningen driver verksamheten Omlastningsterminalen där skogsråvara
för transport på järnväg. Fjärrvärmeverksamhet i Östmark och Sysslebäck
drivs som affärsverksamhet av tekniska avdelningen.
Förvaltningen av kommunens skogsfastigheter sköts av tekniska avdelningen genom
upphandlad skogsförvaltare.
Verksamhetsrnål
Vårt mål är att erbjuda god teknisk försörjning (vatten, avlopp, renhållning,
gatubelysning och gatustandard), goda arbets- och bostadsmiljöer i kommunens
fastighetsbestånd samt förutsättningar för god samhällsutveckling avseende
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infrastruktur och näringsliv. Våra verksamheter ska utföras på ett kostnadseffektivt
sätt med stor miljöhänsyn där energibesparingsarbete och minskning av
koldioxidbelastning är viktigt. Vår personal ska ha trygga arbetsförhållanden där
arbetsmiljö, vidareutbildning och trafiksäkerhet prioriteras.
Verksamhetsförändringar
Drift och utbyggnad av fjärrvärmeverksamheten i Sysslebäck pågår.

Fastighetsdriften kommer fortsatt till stor del att upptas av det
energieffektiviseringsprojektet (EPC) som berör en stor del av vrn.... rr>A"r"''''
Avstämning mot konsekvensbeskrivning
Kommunens kärva ekonomiska verklighet under
budgetramen få kompensation för
resultatansvariga som vidtagit åtgärder i form .
minskad drift/skötsel, minskade vägbidrag,
sparsamhet för att få budgeten i balans.
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Internbudget tekniska avdelningen

o

00292
00410 GEM TEKN ADMINISTRATION
00411

FORTBILDNING

00412

DATA

00413

FÖRETAGSHÄLSovARD

-2370

o
o
o

00420 ADM FASTIGHETSFÖRVALT

-3359

00430 ADM GATOR/PARK

-2092

00431

ADM MILJÖ

00432 ADMVA
00433 KUNDFÖRLUSTER KONS AVG
00453 TEKN ADM SYSSLEB
00471 DRIFT FASTIGHETER
00472

PLANERAT UNDERHALL
OFÖRUTSETT UNDERH
00473 FASTIGHETER
LOKALVARD

00491

GS-VERKSAMHET

o
o

o
o
o
o
-60847

-60846

o

o
o

00475 ALLMÄNNA FASTIGHETER
00480

-2383

-195

o
-14680

00496 GRÖNYTEUNDERHALL

-585

20040 AJOURHALLN KARTOR

-301

o

20050 GIS VERKSAMHET
21020 FASTIGHETSSANERING

-70

24020 VÄGSAMFÄLLIGHETER
24030

DRIFT OCH UH GATOR O VÄGA

24031

DRIFT GATOR

-1400

o
-10339

o

24032 DRIFT GA TOR SLK
24033

PLANERAT UNDERHALL GATOR

24034 UNDERHALL GATOR SLK
24035 OFÖRUTSETT UNDERH GA
BELYSNING DRIFT

-1 109

-1199

o

o

-615

-539

-1 963

-2009

24042

-400

-400

24043

-200

-200

24050

o

24060

-50

-111

24510

-52

-105

24520

-49

-47

25010

-359

-350

-878

-727

-66

-94

o
o
o

o
o
o

SÄRSKILDA PROJEKT

-22

-22

VASSERUD 3:3 (OML)

o

24041

25031

o

o

BJÖRNEVI

-2271

-1 851

TORSBY SPORTCENTER

-1774

-1 508

o

o

34032 JUNIOR-VM
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62001

Mål-1 projekt

80030 SIDOORDNAD VERKSAMHET

O
-70

80040 OMLASTNINGSCENTRAL

-1250

80050 INDUSTRIFASTIGHETER

-16377

81530 LANTEGENDOM
81540 TORSBY BOSTÄDER

-225
-305

81550 HYRESFASTIGHETER

-8253

83020 FLYGPLATSEN

-4212

83210 BUSSTERMINAL

-224

-225

86010 FJÄRRVÄRME
86511 DRIFT VA-VERK

-2807

-1886

-5452

-5303

86512 VA-VERK DRIFT SYSSLEBÄCK

O

86513 PLANERAT UNDERHALL VA-VERK

-156

86514 VA-VERK UNDERHALL SLK
86515 \/A-VEF"?K LANGBERGET
86516

OFÖRUTSETT UNDERH VA-VERK

86521

DRIFT RENINGSVERK

O

O
-436
-9126

86522

O

86523

-208

86524 RENINGSVERK UNDERHALL
OFÖRUTSETT UNDERH
86525 RENINGSVERK
86531

SLAM HANTERING

86541

DRIFT VA-NÄT

O
-394

-444

O

O

-5362

-5260

86542

O

O

86543

-1416

-1379

86544

O

O

86545

-495

-620

86590 ADMINISTRATION

-1576

-1543

87011

-6328

-6067

87021

-70

-70

87031

-220

-250

87041

-3173

-3276

87042

-1 652

-1696

87043

-180

-180

87090

-320

-330
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3.7 Affärsverksamheter tekniska avdelningen
Justering kommer att göras på några affärsverksamheter till arbetsutskottets
avstämning av detaljbudget 2013 den 21 november. Affärsverksamheter som
ändringar är industrifastigheter, hyresfastigheter, interna fastigheter och UJ.uU'Y'U
fastigheter.

Affärsverksamhet VA
Affärsverksamhet renhållning
Omlastningscentral
Fjärrvärme
Industrifastigheter
Hyresfastigheter
Interna fastigheter
Allmänna
heter

-1097
-536

-500
-1435

957

Intäkter

23545

23650

-4557
-13912
-6006
-24475

-4156
-14304
-5753
-24213

-930

-563

930

930

Kostnader

Nettokostnad

er.l<CSq~let:sbl~Sl<:nvning

affärsverksamhet VA
underhåll av vattenverk och avloppsreningsverk i kommunen. Totalt finns 18
och 14 avloppsreningsverk. Det produceras ca 800 000 m 3 vatten/år vid
och det renas ca 1 000 000 m 3/år i avloppsreningsverken, som även tar
om externt avlopps slam (från privata avloppsbrunnar). Verksamheterna omfattar
5,5 tjänster.
Vi har 224 km kommunala vattenledningar och 169 km kommunala avloppsledningar.
Drift och oförutsedda arbeten på VA-nätet omfattar för närvarande 4 tjänster (vi går
om lott inför en pensionering)
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Underhållsarbeten på VA-nätet som även är kopplade till reinvesteringar omfattar 2
tjänster. Denna underhålls organisation uför även reinvesteringsarbete för gatu
fastighetssidan.
Utöver 11,5 hantverkare omfattar VA-verksamheterna i olika sysselsä
tjänstemän.
Verksamhetsrnål
Att erbjuda god teknisk försörjning avseende vatten- och avloppstj
bedriva verksamheterna med stor miljöhänsyn och på ett
Avstämningar av konsekvensbeskrlvning
Budget förutsätter att Räddningstjänsten
att underhåll och borttagning av
principen.

Intäkter

l~lJtKJ;Il:()r

'-'H'~""A"lf"-"ULJ"L

drift av brandposter samt
löpande räknings

11 869

12139

-3513
-7972
-384
-11 869

-3196
-7842
-385
-11 423

O

716

O

O

o

716

Kostnader

Nettokostnad

affärsverksamhet renhållning
avser insamling av 3000-3500 ton hushållssopor i kommunen för
i Sunne. Borttransport sker genom upphandlad entreprenad.
Administration sker i egen regi.
Verksamhetsrnål
Att erbjuda effektiv och miljömässig insamling och omhändertagande av
hushållsavfall på ett kostnadseffektivt sätt.
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Intäkter
Kostnader
Personalkostnader I,;,~;,""C":; .."'.
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Summa Kostnader

-10
-254
-1 033
-1 297

Nettokostnad

-1 097

Kommunalt bidrag/anslag

Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten innebär att
och på avstånd som ger

1115

"....(",,.1-,,,,..,,,, med ett mer miljövänligt alternativ
en bättre konkurrens situation.

Verksamhetsmål
Att erbjuda kostnadsef

. omlastningsplats mellan lastbil och tåg.

Intäkter

1 783

1 215

-216
-1 337
-333
-1 886

-92
-1 249
-410
-1 751

-103

-536

103

103

O

-433

Kostnader

Verksamhetsbeskrivning affärsverksamhet Fjärrvärme
Verksamheten är indelade i 2 objekt, Östmark och Sysslebäck.
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Östmark: Det finns 19 privata abonnenter och 5 kommunala abonnenter
(Kornmunförråd, Brandstation, Pensionärshemmet, Skolan och Gömmanberg).
Sysslebäck: Under hösten 2011 installeras fjärrvärme i Slättenegården och i
bostäders fastigheter. Under 2012 har kommunhuset, polishuset, U.U;UL,,,C>
brandstationen och ett antal privata abonnenter anslutits. Utbyggnaden
blev klar hösten 2012.
Verksamhetsmål
Målet med verksamheten är att ha en driftsäker leverans av fj ,.,.",;,,.,""'"
och blivande kunder. Med en prissättning som följer !<OmIlllU1'Cj#:.la.}<.tO.ll"

15080

Intäkter

Kostnader
-573
-5729
-9581

-15883

Summa Kostnader

-803

Nettokostnad

803

uthyrning och förvaltning av lokaler för industriändamål eller
Detta i enlighet med kommunallagens regelverk.
att hyra ut och förvalta delar av kommunens fastigheter till företag och andra
L.lC>UlUV.U'-" så att de kan bedriva sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler.
ska kunna bära sina kostnader.
erksamhetsförändringar
Under året kommer två fastigheter att avyttras, Överbyns f.d. skola och det s.k.
Jofahuset i Ambjörby.
Avstämning mot konsekvensbeskrivning
Översyn av hyresavtal och fastighetsinnehav pågår och där det är möjligt kommer
avtalen att sägas upp för omförhandling. Det kommer att utredas om flera fastigheter
kan säljas eller avyttras på annat sätt.
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Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Summa Kostnader
Nettokostnad
Kommunalt bidrag/anslag

Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten avser uthyrning och f
Verksamhetsmål
Målet är att hyra ut och
boende. Verksamheten

fastigheter till privatpersoner för
kommunallagens regelverk.
kostnader.
att avyttras: Bograngen 3:1, Likenäs 1:271 och

59132

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

IYC",',"""'''.'·cJ

ma Kostnader

·6244
·33070
·21 532
-60846
-1 714
1 714
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Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten består i princip av internuthyrning och förvaltning av fastigheter
avsedda för kommunens kärnverksamhet (vård, skola omsorg mm).
Verksamhetsmål
Målet med verksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för
och utövare.

I7"(Tl""'''(7:>

Verksamhetsförändringar
Under året kommer Stjemeskolan att flytta ur El- och Medias ~V""'lI""~ på fastigheten
Tjädern 1.

75

Intäkter
Kostnader

O
-195

Summa Kostnader

O
-195

Nettokostnad

-120

Kommunalt bidrag/ans

120

»'b{~rorda

fastigheter består av kultur-, fritidsaktiviteter för
kOInnlU1lirutl~ånare och besökande.

mål är att tillhanda lokaler som tillför ett mervärde och ökad
för dels kommuninnevånare och dels för besökande.
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Tekniska avdelningens mål och riktlinjer för god ekonomisk h
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Att erbjuda god teknisk försörjning (vatten, avlopp, renhållning,
gatustandard samt för verksamheterna OLT, Björnevi och Torsby ",nryrrr'<>ni,<>,,1I
arbets- och bostadsmiljöer i kommunens fastighetsbestånd samt föruts
god samhällsutveckling avseende infrastruktur och näringsliv.
Strategi
Att vårda, utveckla och effektivisera Torsby kommuns velrks~['heter och tillgångar
Kompetent personal som fortlöpande vidareutbildas.
Systematiskt kvalitetsarbete.
Processplanering och uppföljning.
System för felanmälningar.
Systematiskt energibesparingsarbete.
Utveckla samverkan internt och e

Vatten- och avlopps kostnad
kr/lev m3
Gator kostnad kr/m

111

125

37

37

38

34

140

142

143

31%

31%

31%

% renhållningskunder
komposterar

38

15

19

20

21

22

23

8

8,1

8,2

8,4

8,6

8,7
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3.8 Fritidsavdelningen

4600

4600

Summa Kostnader

-7628
-11 321
-52
-19001

-7628
-11 303
-70
-19001

Nettokostnad

-14401

-14401

14401

14401

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Kommunalt bidrag/anslag

100
230
250
300
310
340
350
568

Fritidsnämnden
Turistverksamhet
Badplatser
Föreningsbidrag
Samlingslokaler
IdroUs- och fritidsanläggningar
Fritidsgårdar
Tosam

-40
-818
-180
-14451

Verksamhetsbeskrlvning
Fritidsavdelningen ansvarar för att främja och utveckla fritidsverksamheten i Torsby
kommun. Det övergripande syftet är att främja folkhälsoarbetet och att verka för att
invånarna i kommunen får en utvecklande och berikande fritid, en aktiv befolkning
som ger ökad folkhälsa.
Fritidsavdelningen arbetar med förebyggande hälsofrämjande verksamhet och inriktar
sig framförallt på att:
skapa bra förutsättningar för våra barn och ungdomar
kunna erbjuda ett brett fritidsutbud som stimulerar och främjar till ett hälsoinriktat
liv och sunda levnadsvanor
stimulera och stötta föreningslivet med föreningsutveckling
verka för en frisk och aktiv kommun.
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Verksamhetsmål
En aktiv befolkning som ger ökad folkhälsa!
Strategier för att nå detta mål:
Kund
Kunden i centrum, våra kontakter med kunder skall präglas av ett vänligt och
proffesionellt bemötande.
Personal
Fritidsavdelningen skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa delaktighet,
trivsel och glädje i verksamheten och det dagliga arbetet det skall kännas stimulerande
och utvecklande att arbeta inom fritids av delningen.
Kvalite
Vi håller en bra servicenivå till våra kunder, viktigt med förtroende, noggrannhet och
kreativitet som ger bra prestationer.
Utveckling
Att personalen inom fritidsavdelningen får kompetensutveckling, stötta föreningslivet
i samverkan med SISU med utbildningar, föreläsningar och föreningsutveckling,
utveckla våra friskvårdsanläggningar och fritidsgårdar med nya aktiviteter som ligger
i tiden.
Avstämning av konsekvensbeskrivningar
Fritidsavdelningen inrymmer samtliga verksamheter i budgetramen för 2013. För att
klara 2013 års budget kommer vi att istället för att ta in vikarier på Torsby Fritidsgård
använda oss av befintlig personal. Badhuspersonal kommer att ~änstgöra på
fritidsgården, personalen kommer att genomgå en intern utbildning.
Badbryggor kommer endast att läggas ut på några utvalda kommunala badplatser.
Säkerhetsaspekten styr vilka badplatser som är lämpliga.
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Fritidsavdelningens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
En aktiv befolkning som ger ökad folkhälsa!
Mätbara mål och nyckeltal för god ekonomisk hushållning
-~

Antal badgäster
Torsby Badet
Sysslebäcksbadet

-

~-

. -.

-

. Utfall,

BOdget·'·

'Plan

, 2011

',~012

'2013

74120
26338

74000
22000

74500
21000

74500
21000

74500
21 000

100 %
100 %
75 %

100 %
100 %
78 %

100 %
100 %
80 %

100 %
100 %
80 %

100 %
100 %
85%

98 %

98 %

98%

98 %

98 %
98%

Plan •

,'2015

Pris per badande
'TorsbyBadet
Sysslebäcksbadet
Utnyttjande av
sporthallarna 8 mån
Stjernehallen
Frykenhallen
GA-Hallen
Nojda ~uflder i %
Frisk personal i %
Simkunnighet åk 5

98 %

98%
i

98%

Från och med höstterminen 2011 har skolan meddelat att det är elever i åk 6 som skall
testas gällande simkunnighet.
Plan gällande simkunnighet för 2012, 2013, 2014 gäller årskurs 6.

35

3.9 Kulturavdelningen

272

450

Summa Kostnader

-6187
-5121
-264
-11 572

-6187
-5 121
-239
-11 547

Nettokostnad

-11 300

-11 097

11 300

11 300

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Kommunalt bidrag/anslag

Verksamhetsbeskrivning
Kulturavdelningen skall arbeta för förverkligandet av Torsby kommuns
kulturpolitiska mål
Verksamhetsmål
En kulturintresserad och läsande befolkning
Ökade eller bibehållna antal lån/invånare
Satsa på barns läsande
En geografiskt väl spridd programverksamhet men inslag att olika konstuttryck
Verka för fler besök på våra finngårdar
Verksamhetsförändringar
Jämfört med 2012 års budget tas två tjänster bort.
Avstämning av konsekvensbeskrivningar
Budget i balans men högre tryck på verksamheten
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
En kulturintresserad och läsande befolkning
Strategi
Utveckla biblioteksverksamheten i kommunen och genom samarbetet i SELMA
skapa intressanta webb~änster som är tillgängliga.

Biblioteket skall vara en mötesplats för människor av olika ursprung och mellan
generationer.
Stöd till kulturföreningar och studieförbund.
Utveckla kulturturismen som en del av besöksnäringen.
Tillsammans med skolan arbeta för att barns läsande skall öka.
Verksamhetsrnål fOr 2013

Ökade eller bibehållna antal lån/invånare.
En geografiskt väl spridd programverksamhet med inslag av olika konstuttryck.
Verka för fler besök på våra finngårdar
Satsning på barns läsande.

Mätbara mål och nyckeltal för god ekonomisk hushållning

utfå II

Utfåii

"PI~n

Plan
"

'

2013
Antal lån/invånare
• Kostnad/lån
Huvudbibliotekets antal
öppettimmar/vecka
Antal besökare biblioteken
Antal kulturkronor/inv.

7,42

7,65

7,5

7,5

66,7

63,9

67,30

'67,50

51

51

51

51

84392 "
878

74310
880
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75000
909

923

2315

51
75000 .

51

3.10 Kost- och städavdelningen

Intäkter

41 022

41 438

-26033
-14917
-72

-26434
-14917
-87

-41 022

-41 438

Nettokostnad

O

O

Kommunalt bidrag/anslag

O

O

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Summa Kostnader

00480
45027

Cafeteria

erneskolan

Verksamhetsbeskrivning
Kostenheten tillagar och serverar måltider till skolans och omsorgens verksamheter
samt externt till Landstinget och Frykcenter. Driver även restaurang och kiosk
Skogsstjärnan på sjukhuset i Torsby och levererar mat till matdistribution i Torsby
kommun. Städenheten sköter lokalvård av kommunala fastigheter.
Verksamhetsmål
Kostenheten ska tillhandahålla goda och näringsmässigt bra måltider till
respektive kund till rätt pris.
Kostenheten ska uppfylla de krav som ställs från livsmedelsverket samt övriga
myndigheter inom kostavdelningen till respektive kund.
Städenheten ska genom rätt personal, teknik och metod tillhandahålla en god
städkvalite till en låg kostnad.
Verksamhetsförändringar
Förändringar inom skolans och omsorgens områden påverkar Kost- och
städavdelningens verksamheter. Förändringar som påverkar vår avdelning kan vara
sjunkande elevantal vid en del av våra skolor/förskolor medan antalet ökar vid andra
skolor/förskolor. Mindre/mer antal avdelningar inom skola och omsorg påverkar också
våra verksamheter vid berörda köks- och städenheter. Kan vara svårt att klara dessa
omställningar i den takt det skulle behövas för att klara en nollbudget.
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Kostavdelningen skall tillhandahålla goda och näringsmässigt bra måltider till
respektive kund till rätt pris.
Kostavdelningen skall uppfylla de krav som ställs från livsmedelsverket samt
övriga myndigheter inom kostavdelningen till respektive kund.
Städ: Skall genom rätt personal, teknik och metod tillhandahålla en god städkvalite
till en låg kostnad.
Strategi
Fortbildning av personal för ökad kunskap och kompetens, dels i de krav som
ställs från livsmedelsverket dels i övriga aktuella ämnen.
Ökad ekonomisk medvetenhet bland all personal som arbetar med inköp, dels
genom enklare fortbildning i ekonomi, dels genom regelbundna uppföljningar av
ekonomiska rapporter.
Ökad flexibilitet inom kost- och städavdelning för att få "rätt man på rätt plats",
miljöombyte och personlig utveckling för personalen.
Fortlöpande uppföljning av mål och kvalitet sker genom matråd både inom
skolans och omsorgens område. Medverkan i en del enkäter inom skolans
kvalitetsuppföljning.
Leveranserna som sker externt till landstinget finns reglerade genom uppföljningar
och enkäter i avtalet.
Mätbara mål och nyckeltal för god ekonomisk hushållning för kostverksamheten
. Utfall
2011

Budget

618371
14150
51,22

573958
14732
54,76

559270
1.2800
56.45

559270
12800
58,15

559270
12800
59,89

30,00
18,19

31,22
17,55

32,16
18,08

33,12
18,62

Utfall
2010
Antal portioner
... Antal portioner/anställd
T otal kostnad/portion

575455
13168
53,02

Därav
Personalkostnader/p.
Livsfn. kostn./pörtion

BlIdget

Plan
2015

20122013 .

Kundnöjdhet rest. Sjukhus

Mätbara mål och nyckeltal för god ekonomisk hUShållning för städverksamheten
Utfall Budget> Budget
Plan
Plan
Utfall
2010·
2011 ·2012
2013
2014
·2015
Städade ytor m 2
Kostnad/m 2

43453
204-;34

43775
208,07

39

44354

205,82

44589
206,53

44589
211,69

44589
215,92

3.11 Skogsförvaltningen

2225

Intäkter

2225

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader """, ,"'::,,::' "-,', 'c'
Kapitalkostnader

Summa Kostnader

O

O

-723

-723

-377
-1 100

-377
-1100

1125
-1125

Verksamhetsbeskrivning
Torsby kommuns totala skogsareal uppgår till ca 5300 ha, varav 4 368 ha utgör
produktiv skogsmark. Av den totala arealen ligger ca 320 ha inom naturreservat.
Kommunen har ingen egen skogsförvaltning utan förvaltningen sköts av
Skogssällskapets Förvaltning AB (enligt ramavtal för åren 2012 - 2015) i samråd med
tekniska avdelningen. Skötseln av kommunens tätortsnära skogar utförs av
kommunens parkavdelning i nära samarbete med skogsförvaltaren.
Ovanstående budgetförslag är baserat på följande virkesuttag, m 3fub (inom parentes
2012-års virkesuttag enligt budget).
Slutavverkning

Gallring (leveransrotköp/leveransvirke)

2000 (3100)

9000 (6250)

Totalt

11 000 ( 9 350)

Verksamhetsförändringar
Under 2012 har kommunen tecknat avtal om FSC-certifiering av skogsbeståndet
genom skogsförvaltaren. FSC-certifieringen främjar att skog och skogsmark förvaltas
och brukas i former som är långsiktigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.
Kommunen har under 2012 även låtit utföra en ny Grön Skogsbruksplan som är en
förutsättning för FSC-certifieringen.
Verksamhetsmål
Med hänsyn till skogsbeståndets åldersfördelning skall det årliga virkesuttaget hållas
på en nivå understigande årstillväxten. Målet är att få ett mera uthålligt skogsbruk och
större handlingsfrihet.
Vinstkravet har sänkts till 600 000 kronor med hänsyn till skogsbeståndets
åldersfördelning.
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3.12 Fastighetsförsäljning

Intäkter

O

O

O
O
O

-60

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

O

Summa Kostnader

O

O
-60

Nettokostnad

O

-60

Kommunalt bidrag/anslag

O

O

3.13Valnämnden

O

O

O
O
O

-25
O
O

Summa Kostnader

O

-25

Nettokostnad

O

-25

Kommunalt bidrag/anslag

O

O

Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader

Verksamhetsbeskrivning
Valnämnden har som mest arbete de år då det är val. Åren däremellan sammanträder
de också vid behov.
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Torsby kommun

sid 5

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2012-11-05

§ 129 Sammanträdestider 2013
Dnr KST 2012/508

Sammanfattning av ärendet
Kansliavdelningen har arbetat fram förslag till sammanträdestider för år 2013.

Handlingar i ärendet
Förslag till tidplan enligt bilaga.

Kommunstyrelsens beslut
Tidplan för kOllliTlUnstyrelsens, samhällsutskottets och arbetsutskottets saJllinanträden
för år 2013 fastställs enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tidplan för kOlllinunfullmäktiges sammanträden för år 2013 fastställs enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Tidplan samnlanträdestider 2013
Nämnd
,

I Kommun
I fullmäktige
i Kommlillstyrelsen

Samt
börjar

Jan

Febr

Mars

April

Maj

21

18

18

22

20

I

I· Juni

Sept I Okt

Dec

18

16

7

4

2

14

11

9

15

12

10

Aug

17

-

-

23

21

18.00

3

-



9

10

-

19

16

-

20

I

10.00

7

4

4

8

13.00

14

11

11

15

:

6

I

I
I
I

I

I
I

I

I

!

I Ks samhällsutskott

13

I

I
I

Nov

Juli

Ks arbetsutskott

13.00

Ekonomidagar ksau

8.30

12

15

12

14

16

10.00

Miljö-, bygg- och
räddningsnämnd
Omsorgsnämnden

10.00

I

i
I

I

I

9.00

I

10.00
I

On arbetsutskott

17

I

I

I
Barn- och
utbildningsnämnd
i Bun arbetsutskott

11

!I

9.30
I

i

Torsby kommun

sid 6

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2012-11-05

§ 130 Revidering av reglemente och
samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i
Värmland
Dnr KST 2012/322

Sammanfattning av ärendet
Landstinget och konullUnerna har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla
inkontinenshjälpmedel inom ramen för statsbidraget för brukare i ordinärt boende.
Därför finns ett gemensamt intresse av att strukturera verksamheten, utarbeta
riktlinjer, samordna utbildningar och annan kompetensutveckling. Upphandling av
inkontinenshjälpmedel har sedan 2007 genomförts av landstinget tillsaImnans med
länets kommuner. Processen skulle underlättas om uppgiften överläts till
hjälpmedelsnämnden .
En förfrågan gick i maj 2012 ut till de samverkande parterna i hjälpmedelsnämnden
om deras inställning till att inkontinenshjälpmedel skulle ingå i nämndens
ansvarsområde. Det gavs även tillfälle att ge synpunkter på förslaget till revidering av
reglemente och saInverkansavtal för den gemensaImna nämnden. LaI1dstinget och
samtliga kommuner har lämnat positiva yttranden i frågan om att
inkontinenshjälpmedel ska ingå i hjälpmedelsnämndens ansvarsområde.
Hjälpmedelsnämnden beslutade vid sitt salmnanträde den 21 september 2012 att ställa
sig bakom förslaget till revidering av reglemente och avtal om samverkan, så att
inkontinenshjälpmedel ingår i nämndens ansvarsområde, SaInt att överlämna frågaI1
till de samverkande parterna för beslut om revidering av reglemente och
samverkansavtal.
Enligt ~änstemaJ1l1aförslaget ska det nya reglementet och avtalet med utvidgat
ansvarsområde bÖlja gälla den 1 januari 2013, eller så snart samtliga parter fattat
beslut. Ändringarna i reglemente och avtal förutsätter att samtliga deltagande
kOlmnuner fattar likalydande beslut. Ärendet kOlmner enligt tidsplanen att behandlas
av landstingsfullmäktige den 27-28 november 2012.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Q;4f

bl

~ ~l( ~'- ') ~

Torsby kommun

sid 7

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-11-05

forts ks 2012-11-05 § 130 Revidering av reglemente och
samverkansavtal för hjälpmedelsnämnden i Värmland
För att samarbetet avseende inkontinenshjälpmedel i den gemensamma nämnden ska
kUillla inledas är det önskvärt att kommunen så snart som möjligt fattar ett
likalydande beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Från och med 2013-01-01, eller så snart samtliga parter fattat beslut, utvidgas

Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde till att även omfatta inkontinenshjälpmedel.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat avtal om samverkan i
gemensam hjälpmedelsnämnd respektive reviderat reglemente för
hjälpmedelsnämnden .

Beslutet skickas till
KOlmnunfullmäktige

Justerarens signatur

~

tf

Utdragsbestyrkande

2:U( ~,.:' -ll- \~ ~

Torsby kommun

sid 8

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-11-05

§ 131 Förändrad struktur inorn kommunens
personalfunktion
Dnr KST 2012/541

Sammanfattning av ärendet
Under 2012 har det pågått ett implementeringsarbete att införa ett nytt stödsystem för
personaladministrationen i kommunen. Det nya systemet är betydligt nLer avancerat
än tidigare system och erbjuder fler möjligheter. Det nya systemet bygger på att
uppgifter skall inrapporteras digitalt i stället för via papper, något som medför en
förändring av organisationen på personal. De nya uppgifterna kOlluuer mer att ha
fokus på stöd- och konsultinsatser ut mot våra chefer. Rena assistentfunktioner
övergår till att bli strateg- och handläggarfunktioner inom de olika specialområdena.
Traditionellt personalarbete övergår till mer HR-inriktat (Human resources) arbete
vilket är ett betydligt bredare begrepp.
HR-begreppet är idag ett allmänt vedertaget begrepp på en modern
personalorganisation, varför även Torsby kommun bör förändra namnet på
avdelningen från personalavdelningen till HR-avdelningen. Det är viktigt att man
upplevs som en modern organisation för att bättre beskriva avdelningens bredd,
professionalitet och möjliggöra för personalen att vidareutveckla sig inom sina
kompetensområden för att möta framtida krav och uhnaningar. HR är en viktig
funktion och kOlmner att bli en än viktigare funktion då kommunen framgent är i stort
behov av att kompetensutveckla befintlig personal och nyrekrytera utifrån de stora
avgångar som kommer att ske.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr kOlmnunchef Anders Björck 2012-09-21
Konununstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 § 96

Kommunstyrelsens beslut
KOlmnunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till att ändra namnet på avdelningen från
personalavdelning till HR-avdelning, samt att samtliga titulaturer inom avdelningen
förändras enligt bilagt förslag. Delegationsförteckningar förändras utifrån den nya

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 9

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2012-11-05

forts ks 2012-11-05 § 131 Förändrad struktur inom kommunens
personalfunktion
namnsättningen och titulaturerna i de fall då det är aktuellt.
Ändringarna gäller från 2013-01-01.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Lena Bull
Annette Lauritzen Karlsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

c:

Q)
C')

.s::s::
Q)
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>
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n::
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Torsby kommun

sid 10

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-11-05

§ 132 Läraravtalet; huvudöverenskommelse
om lön och allmänna anställningsvillkor m m
HÖK 12 med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd
Dnr KST 2012/542

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den
26 september 2012 en Huvudöverenskommelse, HÖK 12 med Lärarförbundets och
Lärarnas Riksförbunds Sanwerkansråd .
Nedan följer en kort redovisning i punktfonn, exklusive Allmänna bestämmelser och
underbilagor, av överenskommelsen.
Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK 12
Avtalsperioden omfattar tiden 2012-05-01-2016-03-31. Avtalet är möjligt att säga upp
inför det sista året och upphör då att gälla 2015-03-31.
Löneavtalet
* Löneöversyn 2012
Det garanterade utfallet för arbetstagarorganisationen utgörs av 4,2 %. Lönerevision
sker per 1 april 2012.
* Löneöversyn 2013
Det garanterade utfallet för arbetstagarorganisationen fastställs av centrala parter.
* Löneöversyn 2014 och 2015
För 2014 och 2015 anges inte någon nivå för det garanterade utfallet.
Centrala och Lokala Protokollsanteckningar
* Ny anställningsform, legitimationsgrundande anställning, införs för nyexaminerade
lärare/förskollärare under introduktionsperioden
* Den nya bestäImnelsen i AB innebärande att tidsbegränsade anställningar övergår till
tillsvidareanställning när en arbetstagare har haft såväl allmän visstidsanställning som
vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod träder i kraft 2013-03-01 för
Lärarnas Samverkansråd.

Utdragsbestyrkande
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forts ks 2012-11-05 § 132 Läraravtalet; huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 12 med Lärarförbundets
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
* Möjligheten att dela upp föräldrapenningtillägget på flera ledighetsperioder gäller
för barn födda 2012-10-01 eller senare för Lärarnas Samverkansråd.

Centrala protokollsanteckningar
* Partsgemensamt arbete kring individuell och differentierad lön
Parterna ska under avtalsperioden verka för utveckling av väl fungerande lokal
lönebildning och lönesäth1ing i skojan i enlighet med § 1 i Löneavtalet. En första
uppföljning av det partsgemensamma arbetet sker efter 2 år och arbetet ska därefter
vara avslutat 1 november 2014.
* Partsgemensamt arbete kring lärarnas arbetssihtation och arbetstid och
arbetsuppgifter kan hanteras i olika skolformer. Arbetet ska vara slutfört senast
årsskiftet 2013/2014.
* Partsgemensamt arbete med framtagande av frågor och svar kring avtalet
Parterna ska gemensamt utarbeta "frågor och svar" för att understödja tillämpningen
av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga M). Arbetet
ska vara klart senast 15 mars 2013.
En ny bestätmnelse införs innebärande att en lärare måste återgå i arbete
minst 7 kalenderdagar innan lovet för att han eller hon ska få lön under jul-, sport
eller påsklov. Bestämmelsen träder i kraft 2014-07-01.
Rekommendation till beslut
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse
rekOlmnenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört
kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK
12 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tiIlätnpning
fr.o.m. 2012-05-01, att anta bestätnmelserna enligt HuvudöverenskOlmnelse HÖK 12
samt
att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK
12 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

Juste rarens signatur
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forts ks 2012-11-05 § 132 Läraravtalet; huvudöverenskommelse om lön
och allmänna anställningsvillkor m m HÖK 12 med Lärarförbundets
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Handlingar i ärendet
Sveriges kOlllilluner och landsting, cirkulär 12:48 Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m m - HÖK 12- med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd
KOlllinunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 § 99

Kommunstyrelsens beslut
1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12 antas.
2. Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal- LOK
12 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Lena Bull
Konununstyrelsens ledamöter och ersättare
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarens signatur

~:f

Utdragsbestyrkande

QX('

'::bl':>-\<-lj

~

Torsby kommun

sid 13
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§ 133 Svar på medborgarförslag om
vinterservice åt de äldre inom kommunen
Dm KST 2011/760

Sammanfattning av ärendet
Maria Linusson lämnade till komnmnfullmäktige 2012-01-23 § 11 ett medborgarförslag
sOHllyder;
"De äldre med hem~änstinsatser från kommunen avkrävs för att få hjälp av
kommunen, - att deras vägar och infarter är framkomliga för hem~änstens personal
och kOlmnunens leasingbilar.
Det är för många ett olösligt problem. Många kan ej via grannar, släktingar, "snö
röjare" etc erhålla den hjälp de behöver/avkrävs sköta, som, snöskottning, snöplogning
och sändning.
Risker för onödigt slitage vid återlämnande av leasingbilar, samt inte minst risken för
personskador i trafiken, är idag stor.
För att kOlmnunen skall undvika att haInna i en såkallad "moment 22" situation, 
råder undertecknad att kommunens ledning, - skyndsamt erbjuder hjälp med
snöskottning, snöplogning SaInt sändning av infarter till personer som ej kan ordna
detta själva.
Undertecknad har mångårig erfarenhet av bristfälligheter inom detta område. Med
rådande väderleksförhållanden, - är problemet av akut karaktär! "

Sammanfattning av svar
Äldreomsorgschef Ulla-Lena Larsson, arbetsmarknadsstrateg Gösta Kihlgren och
Mikael Löfvenholm områdeschef GV A har var för sig lämnat synpunkter i ärendet.
Gösta Kihlgren svarar att från och med början av 2012 erbjuder arbetsmarknads
avdelningen service~änster till kommuninvånarna genom en ny ~änst som kallas
"fixartjänst". Det innebär att du ska vara minst 75 år eller ha beviljats hem~änst för att
kunna ta del av ~änsten. Då kan du kostnadsfritt få hjälp med enklare sysslor som byta

Utdragsbestyrkande
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forts ks 2012-11-05 § 133 Svar på medborgarförslag om vinterservice
åt de äldre inom kommunen
proppar, sätta upp gardiner flytta trädgårdsmöbler mm.
Linussons förslag om vinterservice till våra äldre är ett bra initiativ, som innebär
snöskottning, plogning osv. Denna typ av service är av akut karaktär och kommer att
kräva stora resurser både personellt och maskinellt.
Arbetsmarknadsavdelningens FixarTjänst är inte dimensionerad för att klara aven
vinterservice åt de äldre, det saknas både personella och maskinella resurser.
FixarTjänsten kan i dagsläget bara u tföra mindre planerade arbeten, för att i första
hand minska risken för fallolyckor i hemmen.
Mikael Löfvenholm har lämnat tekniska avdelningens synpunkter i ärendet.
Tekniska avdelningens verksamhet Drift gator är budgeterad och organiserad för att
sköta kommunens väghållning.
KOlmnunens skyldighet att sköta väghållning gäller först och främst gator inom äldre
stadsplaner och inom detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats.
Kommunen kan också ansvara för väghållning av allmän väg.
Ulla-Lena Larsson svarar att enligt omsorgsnämndens policy är det den enskilde som
skall ombesörja snöröjning etc för att hemtjänsten skall konuna fram. Varken
väghållning eller gräsklippning ingår i omsorgsnämndens åtagande.
Ulla-Lena Larsson har kommunicerat svaret med Maria Linusson.
Sammanfattningsvis konstateras med utgångspunkt från ovanstående svar att
konununen inte kan tillhandahålla efterfrågad service, i det här fallet vinterservice åt
äldre. Den enskilde hänvisas till aktörer på den privata marknaden.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag - vinterservice åt de äldre inom kOlmnunen, Maria Linusson, 2012
01 -23

Justerarens sig natur
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forts ks 2012-11-05 § 133 Svar på medborgarförslag om vinterservice
åt de äldre inom kommunen
Tjänsteskrivelse av administrativ chef Margot Enkvist, 2012-10-01
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 § 97

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Maria Linusson

Justerarens signatur
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§ 134 Svar på medborgarförslag om rovdjur i
Torsby kommun
Dnr KST 2012/303

Sammanfattning av ärendet
Leif Halvarsson, Höljes har läInnat medborgarförlaget Rovdjur i Torsby kommun.
Förslaget handlar om att Torsby kommun ska fastställa ett mål om antalet revir i
kommunen, en nivå S0111 gör att man åter kan se positivt på framtiden och den verksamhet som
bedrivs på landsbygden, det är inte bara jakt, det gäller också husdjur, tamboskap 111 J11. Ett mål
som kommunen arbetar aktivt med för att uppnå.
Frågan om antalet revir i kOlmnunen är politiskt ingen kOlmnunai fråga utan som
Halvarsson själv pekar på en statlig fråga. Rovdjursfrågor regleras i lag fastställd av
riksdagen som administreras av läI1sstyrelserna och naturvårdsverket.
Halvarsson hänvisar till vissa kOlmnuner som tagit beslut om "nollvisison" av varg.
Presidiet har bland annat tagit del av beslut från Förvaltningsdomstolen i Falun hösten
2010 där domstolen har upphävt Nordanstigs kOlmnunfullmäktiges beslut att vara en
vargfri kOlmnun. Förvaltningsdomstolen upphävde beslutet eftersom vargfrågan är en
statlig angelägenhet som kOlmnunen inte får besluta om.
Regering och riksdag har den 21 oktober 2009 beslutat om en ny rovdjursförvaltning.
Som ett led i detta fattade regeringen den 10 december SaImna år ett beslut om att
inrätta regionala viltförvaltningsdelegationer.
Beslutet innebär att de regionala rovdjursgrupperna och viltvårdsnämnderna upphört
och ersatts av viltförvaltningsdelegationer (VFD). Dessa VFD ska på regional nivå
saInverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och
rovdjursfrågor som:
• Viltförvaltningen i länet
• Skötsel av älgstaInmen och i förekOlmnande fall också för skötsel av hjort- och
vildsvinsstarmnarna
• Licensjakt och skyddsjakt inom länet

Justerarens signatur
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forts ks 2012-11-05 § 134 Svar på medborgarförslag om rovdjur i
Torsby kommun
• bidrag och ersäth1ing enligt viltskadeförordningen (2001:1724)
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och
lodjur i länet
• Godkälma Länsstyrelsens förslag på den inriktning för förekomsten av varg och järv
i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena
• Godkänna Länsstyrelsens förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som
länsstyrelsen ska ta fram
VFD:s representation styrs av förordning om ändring (2009:1475) i förordning
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion enligt nedan:
Landshövdingen är ordförande i delegationen
Fem ledamöter som är politiska föreh·ädare, dessa utses efter förslag av landstinget
En ledamot som har särskild kunskap i frågor om hafiksäkerhet och illegal jakt och
som utses av polismyndigheten i länet
En ledamot för jakt och viltvård
En ledarnot för naturvård
En ledarnot för friluftsliv
En ledarnot för ägare och brukare av jordbruksmark
En ledarnot för lokalt näringsliv och turism
En ledarnot för skogsnäringen
En ledarnot för yrkesfisket
En ledarnot för fäbodbruket
De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag
av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.
Ledarnöter och ersättare utses för fyra år och skall vara folkbokförda i länet. Den nya
förordningen trädde i kraft den 1 februari 2010.
Kommunen har tidigare (ks 2006-01-16 § 3) tagit ställning när det gäller reglering av
vargstarnmen.
Svaret är kOlmnunicerat med Leif Halvarsson.

Justerarens signatur
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forts ks 2012-11-05 § 134 Svar på medborgarförslag om rovdjur i
Torsby kommun Kommunstyrelsens beslut
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag - Rovdjur i Torsby kommun, Leif Halvarsson, 2012-05-04
Tjänsteskrivelse av Eva-Lena Gustavsson, ordförande kommunfulhnäktige, 2012-10-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 § 98

Kommunstyrelsens beslut
Enligt kommunallagen kapitel 5 § 45 får en kommun inte handlägga ärenden som inte
faller inom konununens kompetensområde, eller som strider mot lag eller annan
förfathLing.
Eftersom frågan onl antalet revir inte är en kOllli11Unal fråga avvisas
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
Leif Halvarsson
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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§ 135 Information om etableringsärenden
Dnr KST 2012/10

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrateg Hans Nilsson redovisar olika företagsprojekt hösten 2012, klara
etableringar/finansieringar 2011-2012 samt antal anställda är 2010 och 2011 i företag
som finns i Torsby kommun.
Bland de etableringsärenden som Hans berättar om nämns bland annat möjliga
intressenter till affärslokal i Mejeristen, Leaderprojektet alpin verksamhet vid Torsby
Sportcenter som ska var klart 2013 samt knutpunkt Ambjörby.
Ett nytt nummer av kommunens näringsJivstidning utkommer under hösten.

Kommunstyrelsens beslut
KOmlTIUnstyrelsen tackar för informationen.

Justerarens signatur
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§ 136 Aktuella ärenden i kommunstyrelsen
Dnr KST 2012/33

Sammanfattning av ärendet
Håkan Laack informerar om:
• NordvärmJands FF
• Projektet Fri Sikt - Klarälven (FRISK), ett slyprojekt
• de infrastrukturförbättringar som görs via E16 samt fråga om hlllverksamhet
• en skogsdag anordnades den 16 oktober, kommunens skogsförvaltare
(Skogs sällskapet) informerade om pågående och planerade åtgärder samt
framtidsfrågor.
• politiker och tjänstemän har besökt en stor vindkraftspark i Furudahl
• Klimatfilmfestival ägde rum i slutet av oktober. Under dagarna visades filmer om
klimat för både barn och vuxna och flera seminarier arrangeras. Filmfestivalens syfte
är att öka kunskapen och medvetenheten för klimatfrågorna.
• Bredbandsinformation pågår runt om i kommunen.
• TOSAM, Torsby sanLhällsråd, har haft sammanträde och Håkan berättar att polisen
informerade om planeringen inför sommaren 2013.
• West Sweden ska ha en extrastämma den 9 november där Håkan ska delta.
• Kommunen är med i utbildningen Förenkla helt enkelt. Sveriges KOlmnuner och
Landsting (SKL) och Tillväxtverket erbjuder ett utbildningskoncept till kOlmnuner som
arbetar med att förbättra sitt företagsklimat. Utbildningen riktar sig till chefer,
handläggare och politiker i kommunerna som möter företagen i sitt arbete.
Utbildningen tar fasta på hur konununen kan förbättra kontakterna med företagen.
Det handlar om ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, förändrade attityder och
en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och
uppgifter. Utbildningen ska visa på metoder och verktyg som kan leda till nya
arbetssätt och ett positivt förhållningssätt till företagande.
Kommunchef Thomas Stjerndorff informerar om att en översyn görs av Klarälvdalens
folkhögsskolan och servicehuset Klarastrands kök. Syftet med översynen är att få till
ett gemensamt kök.
Hans Lindberg (V) vill att kostchef Ninni Boss inbjuds till konununstyrelsen för att
informera om kostverksamheten.
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forts ks 2012-11-05 § 136 Aktuella ärenden i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kostchef Ninni Boss inbjuds till kOJmnande kommunstyrelsesammanträde för att
informera om kostverksamheten.

Beslutet skickas till
Ninni Boss

Justerarens signatur
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§ 137 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KST 2012/3

Sammanfattning av ärendet
Konununstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommtmstyrelsen. Redovisningen innebär inte att konununstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det konununstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning avanmälda delegeringsärenden 2012-10-31

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2012-11-05

§ 138 Meddelanden
Dnr KST 2012/2

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2012-08-15 - 2012-10-17

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade 111.eddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur
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