KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 25 januari 2010 kl 13.00‐15.45
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Håkan Laack (S), ordförande
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Per‐Arne Ludvigsson (M) ers för Anna‐Lena Carlsson (M)
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)

Övriga deltagare

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Gunilla Montán Halvardsson, vik assistent § 1
Bodil Esping, säkerhetssamordnare § 2
Rolf Henriksson, arbetsmarknadschef §§ 4‐5

Justerare

Per‐Arne Ludvigsson

Tid för justering

Tisdag 2010‐02‐02

Paragrafer

1 ‐ 10

Sekreterare
Margot Enkvist

Ordförande
Håkan Laack

Justerare
Per-Arne Ludvigsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-01-25
2010-02-02
2010-02-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Margot Enkvist

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-01-25

Ks au § 1

Projekt Tillgänglighetsguiden
Kst dnr 2010/13.01

Inledning
Som ett led i tillgänglighetsarbetet I Torsby kommun skall en uppdatering göras av en
äldre tillgänglighetsguide från 96/97.
Tillgänglighetsguiden skall vara ett verktyg, till hjälp för kommunens funktionshind‐
rade och för andra som behöver veta hur tillgängligheten är, i och till lokaler som vän‐
der sig till allmänheten, och då utifrån olika funktionshinder. Den skall också kunna
användas av dem som önskar besöka vår kommun. Man bör dock tänka på att det som
är tillgängligt för en person kanske inte är det för en annan. I guiden har ett urval av
affärer, allmänna inrättningar såsom, banker, apotek, tandläkarmottagningar, kommu‐
nala boenden, fritidsanläggningar mm inventerats.
I guiden skall finnas ett urval av verksamheter med bra service i form av god tillgäng‐
lighet i inne‐ och/eller utemiljön.
Tillgänglighetsguiden skall med jämna mellanrum uppdateras då informationen i den
snabbt kan bli inaktuell.
Guiden skall publiceras på Torsby kommuns hemsida samt ges ut i tryck.

Genomförande
Gunilla Montan Halvarsson har projektanställts för att uppdatera guiden och är idag
inbjuden till arbetsutskottet för att informera om sitt arbete som bland annat iinebär;
•
•
•
•
•

Inledande planering och upplägg.
Genomgång av tidigare insamlat material med eventuella kompletteringar.
Skapa ett kontaktnät för referenser, där det kan ingå personer med erfarenhet från
tillgänglighetsarbeten i andra kommuner, handikapporganisationer, näringsliv etc.
Tillföra kompetens och ta in prisuppgifter på tjänster som eventuellt måste köpas.
Det kan gälla verktyg som program för webb‐ publicering eller utbildning.
Tillsammans med en arbetsgrupp upprätta en plan för hur tillgänglighetsguiden
skall kunna hållas aktuell framöver. Samtidigt skall man se på frågan vem som
skall ha ansvar för helheten när det gäller kommunens tillgänglighetsarbete.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-01-25

forts ks au § 1, projekt Tillgänglighetsguiden
Arbetsutskottets beslut
Ordföranden tackar för informationen och ber Gunilla komma tillbaka till under våren
för fortsatt information i ärendet.

Beslutet expedieras till
Arbetsutskottet
Gunilla Montan Halvardsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-01-25

Ks au § 2

Handlingsprogram extra ordinära händelser
Kst dnr 2010/40.01

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor‐
dinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska samtliga kommuner och landsting
inför varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär hän‐
delse.
En extraordinär händelse kännetecknas av att den avviker från det normala och inne‐
bär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser
av kommunen.
Handlingsplanen ska utgå från en analys av vilka extraordinära händelser i fredstid
som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verk‐
samheten.
Säkerhetssamordnare Bodil Esping informerar om lagens syfte och säkerhetssamord‐
narens arbete och roll. Samtidigt diskuteras tid för larmövning för krisledningsnämn‐
den.

Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet uppdrar till räddningsnämnden att ta fram underlag för en uppda‐
tering av kommunens risk‐ och sårbarhetsanalys.
2. Tidplan för arbetet med handlingsplanen mot extraordinära händelser tas fram av
räddningsnämnden.
3. Måndagen den 29 mars genomförs larmövning för krisledningsnämnden. Övning‐
en gäller arbetsutskottets ledamöter och ersättare.

Beslutet expedieras till
Bodil Esping
Räddningsnämnden
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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2010-01-25

Ks au § 3

Meddelanden
Kst dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2009‐12‐07 – 2010‐01‐18.

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 4

Lokal överenskommelse om Jobb och Utvecklingsgaranti
Kst dnr 2009/46.01

Arbetsförmedlingen vill träffa lokal överenskommelse med Torsby kommun om per‐
soner som erbjuds sysselsättning inom jobb‐ och utvecklingsgarantins tredje fas.
Syftet med jobb‐ och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer, som varit utan arbete
en längre tid, aktiviteter för att de så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete.

Handlingar i ärendet
Faktablad med information tillsammans med förslag till överenskommelse.

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun tecknar lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om syssel‐
sättning inom jobb‐ och utvecklingsgarantins tredje fas.

Beslutet expedieras till
Rolf Henriksson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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2010-01-25

Ks au § 5

Branäsvägen och Ransbybron
Kst dnr 2008/67.03

Torsby kommun har tillsammans med Vägverket i Värmland och Branäsbolaget tagit
fram en trafikutredning för att lösa trafiksituationen kring Branäsorådet. Med den som
bakgrund beslutade parterna att bygga en ny väg söderifrån från väg 975 till toppen av
Branäsberget, vilket innebär framförallt en genare väg för trafiken i sydlig riktning.
Dessutom beslutades att rusta Ransbybron och Likenäsbron för att få en total lösning.
Projektet genomfördes som ett EU‐projekt med Torsby kommun som projektledare.
Projektet omfattar totalt 38,3 miljoner varav Torsby kommun får stå för totalt 10,4 mil‐
joner varav 2 miljoner direktfinansierad. Övriga finansiärer utöver Torsby kommun är
EU, Region Värmland, Vägverket och Vägsamfälligheten. Projektet närmar sig nu sitt
slut och Torsby kommun har till dagens datum finansierat 4 mkr. Återstående 6,4 be‐
höver betalas innan sista mars varför frågan idag åter blir lyft.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar de återstående 6,4 miljoner kr som i första hand finansie‐
ras av 2009 års resultat och i andra hand vid behov vid behov genom lån.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Översyn av prövning av arbetstillstånd för
plockning av vilt växande bär
Kst dnr 2009/560.01

Bakgrund
Migrationsverket har gett Torsby kommun möjlighet att yttra sig över förslaget på
regler avseende dem som beviljas arbetstillstånd i Sverige för plockning av vilt växan‐
de bär.

Synpunkter
Torsby kommun anser att det är arbetsmarknadens parter själva som i första hand
skall lösa de konflikter som uppstår mellan arbetstagare och arbetsgivare. I de fall som
staten genom Migrationsverket har beviljat utländsk arbetskraft arbetstillstånd, skall
staten gå in och se till så att de nationella lagarna och avtalen efterlevs då inte parterna
själva klarar av detta. Kommunerna skall inte åläggas något ansvar i någon del för att
sörja för försörjningen av dessa individer på grund av dåliga ekonomiska villkor. Ar‐
betsvillkoren skall vara skäliga så att man skall kunna leva på det arbete man utför.
Villkoren för försörjningen måste bygga på de förhållande som råder i det land där
man genomför sitt arbete, något som skall vara klart då man beviljar arbetstillstånd.
Det är viktigt att inte reglerna kring arbetstillstånd kringgås genom att man söker an‐
nan typ av visering och sedan jobbar ändå. Kontrollen av att de som försörjer sig på
bärplockning har arbetstillstånd är ett statligt ansvar.

Handlingar i ärendet
Migrationsverkets skrivelse daterad 2009‐12‐21

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom förslag till yttrande enligt bilaga.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ung Företagsamhet ansöker om verksamhetsbidrag 2010
Kst dnr 2009/566.60

Ung företagsamhet är en ideell organisation vars verksamhet syftar till att ge eleverna
en god inblick i företagandets villkor och förhoppningsvis kommer de att bidra till att
utveckla såväl kommunens som Värmlands näringsliv.
Ung Företagsamhets utbildningskoncept innebär att gymnasieelever på alla program
kan nå målet att öka sin företagsamhet genom medlet att driva ett UF‐företag. Under
UF‐året får ungdomarna en god inblick i företagandets villkor, lär sig mer om entre‐
prenörskap i aktiviteter som är väl förankrade i skolans verksamhet. Eftersom 23% av
dessa elever startar ett eget företag med i genomsnitt 4,5 anställda bidrar de också ak‐
tivt till såväl kommunens som Värmlands näringsliv.
För att kunna fortsätta driva verksamhet med bibehållen kvalitet ansöker Ung Företag‐
samhet i Värmland om 12 500 kr i bidrag för verksamhetsåret 2010.

Arbetsutskottets beslut
1.
2.

Kommunen är positiv till projekt Ung Företagsamhet i Varmland och beviljar
12 500 kr i verksamhetsbidrag 2010.
Pengarna tas från ansvar 0211, verksamhet 00118 medfinansiering projekt.

Beslutet expedieras till
Ung Företagsamhet i Värmland
Barn‐ och utbildningsnämnden
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Lekvattnets skoterklubb ansöker om bidrag
Kst dnr 2010/2.03

Lekvattnets snöskoterklubb har ansökt om bidrag till en skotersladd för underhåll av
skoterleder. Fritidsnämnden är mycket positiv till föreningens verksamhet men har i
dagsläget inga ekonomiska möjligheter att ge bidrag. Lekvattnets skoterklubb driver
en bra verksamhet och har tidigare gjort ett stort ideellt arbete med att iordningställa
Hovfjällsleden mellan Torsby och Hovfjället. Vi kan se att nyttjandet av snöskoter har
ökat generellt under senare år. Iordningställande av skoterleder har gjort att man styrt
upp och fått bättre kontroll på olovlig körning, vi har fått ett bredare utbud för fritids‐
nyttjande och turism vilket ligger i linje med kommunens mål‐och visionsarbete för
framtiden.
Frågan ställs nu till kommunstyrelsen om möjlighet att ge ovanstående förening bidrag
till en skotersladd.

Handlingar i ärendet
Fritidsnämnden 2009‐12‐16 § 65
Skrivelse fritidschef Kicki Velander daterad 2010‐01‐15

Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet beviljar Lekvattnets snöskoterklubb 24 000 kr i bidrag.
2. Pengarna tas från ansvar 0211, verksamhet 00118 medfinansiering projekt.

Beslutet expedieras till
Lekvattnets snöskoterklubb
Ekonomiavdelningen
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Pensionslösningar
Kst dnr 2009/546.03

Arbetsutskottet diskuterade vid sitt sammanträde 200‐12‐14 olika pensionslösningar
som kan användas för att underlätta ett generationsskifte.
Inte bara en pågående lågkonjunktur utan ännu viktigare, en alltjämt fortgående be‐
folkningsminskning i Torsby kommun är utmaningar som verksamhetschefer möter i
sin planering. Med en organisation i storleksordning motsvarande 10 anställda på 100
invånare måste en löpande anpassning till det minskande kundunderlaget göras kon‐
tinuerligt, dvs. vid en befolkningsminskning på 200 personer per år måste organisatio‐
nen minska med 20 anställda för att säkra god ekonomisk hushållning med skattemed‐
len.
Detta kan dock på lång sikt omöjliggöra det av fullmäktige antagna mål för Torsby
kommun att få en yngre befolkning. I många verksamheter är det de yngsta medarbe‐
tarna som hotas få lämna sin arbetsplats vid arbetsbrist samtidigt som det väntar stora
pensionsavgångar inom de närmaste åren – 184 personer inom 5 år
I syfte att säkra kompetens och för att möjliggöra en generationsväxling lyfts allt oftare
frågan kring alternativa lösningar. Därför är det intressant att se på en lösning som
skulle kunna vara för arbetsgivaren i bästa fall kostnadsneutral.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2009‐12‐14 § 134
Underlag till förslag till pensionslösningar daterad 2009‐11‐25

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
För att få en lösning nära kostnadsneutral för kommunen och bra för den anställda
samt att den ger största möjliga effekt på verksamheterna avseende kompetens och
fullmäktiges mål om en yngre befolkning förslås följande;
1. Alla anställda som fyllt 63 år erbjuds möjlighet till pensionsförstärkning (om där‐
igenom en uppsägning på grund av arbetsbrist kan undvikas)
2. Beloppet fastställs till 6 000 sek per månad för heltid och kommer inte att justeras
(6 000 sek + 6 000 sek x 24,26 % x 24 månader = 178 934 sek)
3. Varje förvaltning/nämnd beslutar och står för kostnaderna

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts ks au § 9, pensionslösningar
4.

Pensionsförstärkningen upphör i samband med ordinarie pensionsavgång, dvs.
månaden före det man fyller 65 år
5. Denna möjlighet till generell lösning gäller i första hand i två år
6. Vid särskilda fall, då man avser säkra kompetensen i kommunen och för att under‐
lätta ett generationsskifte kan följande modell användas;
Oreducerad tjänstepensionsintjänande som innebär att arbetstiden minskas till viss
överenskommen nivå och att lön utbetalas i förhållande till den faktiska arbetsti‐
den samt att tjänstepension tjänas in på den lön som gällde före arbetstidsminsk‐
ningen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Chefsgruppen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sociala avgifter 2010
Kst dnr 2010/16.03

Vid beräkning av de sociala kostnaderna följer Torsby kommun SKL’s rekommenda‐
tioner. Dessutom har fullmäktige beslutat att avsätta ytterligare 2 % för att i första
hand täcka semesterlöneskulden och i andra hand amortera på kommunens totala lå‐
neskuld inklusive pensionsåtaganden.
Vid budgeteringstidpunkten var nivån på avgiften för 2010 inte känd och beräkningen
gjordes då med totalt 42,8 %. Vid senare revidering sänktes det föreslagna pålägget till
41,08 % (38,08 % + 2 %) vilket ger ett utrymme om 1,72 % av lönesumman.
Medel skulle kunna gottgöras förvaltningarna som därmed får en lättnad under 2010
med o n 1,72 % av lönesumman. Det finns dock också möjligheten att på samma sätt
som under 2009 bibehålla den budgeterade avgiften om 42,8 %. Med hänsyn till de
stora krav på kostnadsminskningar som förvaltningarna har ålagts för 2010 samt med
tanke på de överskridandena inom årets driftutrymmen skulle en gemensam buffert
vara tillrådigt för att inte äventyra 2010 års resultat.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Arbetsutskottet föreslår att avsättningen för sociala avgifter för 2010 blir som budgete‐
rad 42,8 %. Överskjutande del står till fullmäktiges förfogande och kan tex finansiera
pensionslösningar för Torsby kommun.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

