KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 17 maj 2010 kl 13.00‐15.20
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Jerry Persson (S) ers Håkan Laack
Anna‐Lena Carlsson (M) ordförande
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)

Övriga deltagare

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Anna‐Stina Eklund, förvaltningssekreterare
Siv Martinsson, personalsekreterare § 49
Lena Bull, personalchef § 50
Kicki Velande, fritidschef § 52
Elisabet Olsson, EU‐samordnare § 55
Rolf Henriksson, arbetsmarknadschef § 57
Hans Nilsson, Vd Tuab § 58

Justerare

Rune Mattsson

Tid för justering

Onsdag 26 maj 2010

Paragrafer

49‐59

Sekreterare
Anna-Stina Eklund

Ordförande
Anna-Lena Carlsson

Justerare
Rune Mattsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-05-17
2010-05-26
2010-06-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Anna-Stina Eklund

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-05-17

Ks au § 49

Lokalt löneutrymme 2010
KST dnr 2010/213.02

Vid dagens sammanträde ger personalsekreterare Siv Martinsson en kort information
om årets avtalsrörelse. Centrala löneavtal inom samtliga avtalsområden är nu teckna‐
de.
Inom avtalsområdet Akademikeralliansen gäller liksom tidigare år ett tillsvidareavtal,
som är sifferlöst. Inom avtalsområdet Offentliganställdas Förhandlingsråd OFR, finns
särskilt angivet att för arbetsledande personal gäller ett ʺicke definierat garanterat ut‐
fallʺ. Likalydande skrivning finns inom Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråds avtalsområde.
Inför den lokala årliga löneöversynen beslutar Kommunstyrelsen om en lägstanivå för
ovanstående avtalsområde eller del av avtalsområden.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐04‐19 § 36
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Inför 2010 års löneöversyn fastställs lägstanivån till 2,0 % för Akademikeralliansens
fackliga organisationer samt för arbetsledande personal inom OFRs och Samverkans‐
rådets avtalsområde i Torsby kommun.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 50

Pensionsärende
KST dnr 2010/201.02

Personalchef Lena Bull informerar om biträdande skolchef Birgitta Olssons begäran
om partiell pension. Med hänvisning till pensionsavtalet KAP‐KL § 45 moment 2, har
arbetstagare möjlighet att ta ut värdet av intjänad pensionsrätt (IPR) 1997‐12‐31 och
pensionsbehållning partiellt, om man avgår från sin anställning och därefter tillträder
ny anställning med lägre sysselsättningsgrad.
Lena Bull föreslår att bitr. skolchefstjänsten omregleras till deltidstjänst 60 % från 2010‐
08‐01 samt att Birgitta Olsson får göra ett temporärt uttag av IPR och förmånsbestämd
ålderspension motsvarande partiellt 40% för tiden 2010‐08‐01—2011‐04‐30.
Birgitta Olsson får även möjlighet till oreducerad tjänstepensionsintjänande motsva‐
rande heltidslön för faktisk löneutveckling för tiden 2010‐08‐01‐2011‐04‐30

Handlingar i ärendet
Birgitta Olssons begäran om partiell pension.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tjänsten som bitr. skolchef omregleras till deltidstjänst 60 % från 2010‐08‐01.
2. Birgitta Olsson beviljas temporärt uttag av IPR och förmånsbestämd ålderspension
motsvarande partiellt 40 % för tiden 2010‐08‐01 – 2011‐04‐30.
3. Birgitta Olsson beviljas oreducerad tjänstepensionsintjänande, motsvarande hel‐
tidslön, för faktisk löneutveckling för tiden 2010‐08‐01 – 2011‐04‐30.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 51

Föreningsrådet Stjärnan
KST dnr 2009/497.90

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009‐11‐23 § 122, beviljade Föreningsrådet Stjärnan
300 000 kr till digitalisering och övrig tekniskt utrustning under förutsättning att
Svenska Filminstitutet (SFI) också beviljade bidrag.
Svenska Filminstitutet beviljade 2009‐12‐19, 100 000 sek för teknisk upprustning och
450 000 sek för digitaliseringen av biografen Stjärnan.
De båda bidragen kan rekvireras först efter avslutad åtgärd. Detta medför att förening‐
en under projektets genomförande får likviditetsproblem och därför ansöker hos Tors‐
by kommun om hjälp genom ett kortfristigt lån.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐11‐23 § 122
Svenska Filminstitutet 2009‐12‐19 Beslutsmeddelande
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2010‐05‐17

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beviljar föreningsrådet Stjärnan ett tidsbegränsat räntefritt lån om
550 000 sek som ska återbetalas senas 31 september 2010.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 52

Svar på motion angående bidrag till Norra Ny
hockeyklubb
KST dnr 2008/460.10

Birgitta Karstensson (MP) lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2008‐11‐27 §
147, angående bidrag till Norra Ny hockeyklubb.
Fritidschef Kicki Velander lämnar följande förslag på svar på motionen.
Norra Ny Hockeyklubb fick 2007 ett driftsstöd på 80 000 kr för att täcka driftskostna‐
derna, 2008 fick föreningen ett bidrag på 60 000 kr. Målet var att föreningen skulle öka
de egna intäkterna för att nå en högre grad av självfinansiering av verksamheten, i
samband med att ovanstående bidrag beviljades bildades en arbetsgrupp bestående av
tre tjänstemän, gruppen bildades för att hjälpa föreningen med att se över verksamhet
och ekonomi. Arbetsgruppen har haft regelbundna möten med föreningen där man
stöttat med tips och idéer på hur man kan utveckla verksamheten, vi har även anlitat
SISU Idrottsutbildarna som diskuterat föreningsutveckling med föreningen.
Ovanstående förening har även erbjudits att mot ett bidrag driva Stöllets Fritidsgård,
detta för att hjälpa föreningen ekonomiskt och dels för att ha möjlighet att rekrytera
fler barn och ungdomar till föreningens verksamhet, p.g.a. brist på föreningsledare
tackade föreningen nej till erbjudandet.
Fritidschefen har varit i kontakt med skolchef Fredrik Norlin som informerar att Stjer‐
neskolan har sedan 2002 bedrivit utbildning i specialidrott i ishockey som en inriktning
på idrottsgymnasiet. Utbildningen har utformats så att Stjerneskolan i princip ansvarar
för elevernas individuella utbildning genom träningar dagtid, medan Sunne DC har
ansvarat för kvällsträning med fokus på lagspel mm. Eleverna har också genom Sunne
IK fått möjlighet att delta i seriespel på elitnivå för både J18‐ och J20lagen. Flera elever
har också spelat i Sunne IKs A‐lag i div. 1.
På grund av att seriespel och kvällsträningar har Sunne som bas så bor ishockeyele‐
verna i Sunne. De allmänna kommunikationer som finns kvällstid möjliggör tyvärr
inte ett boende i Torsby. Som en följd av detta förläggs även dagträningarna till Sunne
ishall eftersom elevernas personliga utrustning finns där samt att isträning kan bedri‐
vas inomhus. Dagträning i Sunne kan också kombineras med skolan i Torsby p.g.a. de
allmänna kommunikationer som finns dagtid.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks au § 52, Svar på motion angående bidrag till Norra Ny hockeyklubb
Samarbetet med Sunne IK och de framgångar som man rönt gemensamt har gjort att
Stjerneskolans hockeygymnasium har fått ett mycket gott anseende och varje år mottar
ett stort antal sökande.
Utifrån vad som sagts ovan är det inte rationellt och praktiskt möjligt att förlägga
hockeygymnasiets träningar till Stöllet om man vill vidmakthålla den kvalitet som
utbildningen har i dag.

Handlingar i ärendet
Birgitta Karstensson (MP) Motion inlämnad 2008‐11‐27§ 147
Fritidschef Kicki Velander, tjänsteskrivelse 2010‐04‐15
Kicki Velander informerar också om att Norra Ny hockeyklubb inte har sökt aktivitets‐
och lokal bidrag som föreningar kan söka från fritidsnämnden under 2009.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
Utifrån ovanstående redovisning föreslås att motionen avslås

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Underhållsbehov Torsby flygplats
KST dnr 2010/169.03

Kommunchef Thomas Stjerndorff som även är vd för Torsby Flygplats informerar om
behov av investeringar vid Torsby flygplats. Landningsbanan – rullbanan på Torsby
flygplats behöver ha en ny beläggning – försegling. Det förlänger banans livslängd om
man gör detta underhåll nu. Väntar man i några år blir det en högre kostnad.
Kostnaden är beräknad till 250 ‐350 tkr plus en tillkommande banmålning för ca 100
tkr.

Handlingar i ärendet
Torsby Flygplats AB 2010‐03‐12 § 3, Verksamhetsrapport
Ekonomichef Angela Birnstein tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
Tekniska avdelningens budget förstärks med 500 000 kr till underhåll av flygplatsens
landningsbana. Medlen tas från 2010 års resultat.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Brand och räddningstjänst Torsby flygplats
KST dnr 2010/130.30

Bakgrund
Vid start och landning vid Torsby flygplats kan flygoperatören beställa brand‐ och
räddningstjänst. Torsby Flygplats AB har avtal med den kommunala räddningstjäns‐
ten för att leverera tjänsten. Det som den kommunala räddningstjänsten kan erbjuda
möter för närvarande ej de krav som operatörerna har rätt att ställa. För att komma
runt det i dagsläget kan flygplatsen avtala bort vissa delar och därigenom få operatö‐
rerna att godkänna den kommunala räddningstjänsten. En del flygbolag har valt att ej
landa på Torsby flygplats då räddningstjänsten ej klarar uppställda krav.
Vad som krävs för en fullt godkänd brand‐ och räddningstjänst vid flygplatsen är att
brandmännen har den speciella utbildningen för brand och räddning vid flygplatser,
samt eventuellt vissa tillägg på utrustningssidan. Torsby Flygplats AB har tidigare fört
diskussioner med kommunens räddningstjänst för att få till denna utbildning för ett
antal brandmän för att därigenom öka flygplatsens attraktivitet och möjliggöra charter‐
trafik med större flygplan än vad flygplatsen kan ta emot idag. I dagsläget krävs inte
annat än kommunal räddningstjänst för den flygplansstorlek vi bedriver linjefarten
med men utredningar och förslag till lagändringar pågår.

Framställan
Varken Torsby Flygplats AB eller räddningstjänsten har i dagsläget medel att bekosta
utbildning i brand‐ och räddningstjänst vid flygplatser. Torsby Flygplats AB önskar
med denna skrivelse aktualisera frågan med kommunstyrelsen för att äska medel till
att bekosta utbildning för tio brandmän. Det handlar dels om utbildningskostnaden
som uppgår till cirka 100 tkr plus ersättning till brandmännen under en veckas utbild‐
ning, drygt 100 tkr.

Handlingar i ärendet
Torsby Flygplats AB 2010‐03‐12 § 3, Verksamhetsrapport
Kommunchef Thomas Stjerndorff tjänsteskrivelse

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. Ks au § 54, Brand och räddningstjänst
Torsby flygplats
Arbetsutskottets ledamöter anser att det är viktigt för Torsby kommun att flygplatsen
har fullt godkänd brand‐ och räddningstjänst, för att öka flygplatsens attraktivitet och
möjliggöra chartertrafik med större flygplan än vad man kan ta emot idag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
1. Räddningsnämnden ser till att 10 brandmän utbildas till brand och räddningstjänst
vid flygplatsen
2. Räddningsnämndens budget förstärks med 200 000.
3. Kommunstyrelsen lämnar förslag på finansiering.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Hemsändningsbidrag
KST dnr 2010/208.03

Vitsandsboa har framställt önskemål om en höjning av hemsändningsbidraget som för
närvarande är 120 kr/order varav kommunen betalar 60 kr. Länsstyrelsen betalar
samma belopp som kommunen upp till bidragstaket 60 kr/order.
EU‐samordnare Elisabet Olsson har fått i uppdrag att utreda vad som kan anses vara
rimligt bidragsbelopp och har därför undersökt nivåerna hos andra kommuner samt
samrått med bl.a. omsorgen i Torsby kommun, Länsstyrelsen i Värmland och Lands‐
bygdsservice.
Vid dagens sammanträde informerar Elisabet Olsson i ärendet. Både Landsbygdsservi‐
ce och Länsstyrelsen anser att en höjning vore angelägen. Men det finns för närvarande
inget som tyder på att staten skulle höja sitt bidragstak. En eventuell höjning kommer
därför uteslutande att finansieras av kommunala medel.
Då kostnaderna stigit sedan den senaste höjningen av bidraget bör det vara lämpligt
med en höjning av ersättningen till Lanthandeln ökas till 150 kr/order. En del av denna
höjning bör kunna debiteras kunden t.ex. 10 kr.

Handlingar i ärendet
EU samordnare Elisabet Olsson tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
1. Hemsändningsbidraget höjs med 20 kr till 140 kr/order. Höjningen motsvarar en
ökning på 65 000 kr.
2. Omsorgsnämndens budget förstärks med 65 000 kr
3. Kommunstyrelsen lämnar förslag på finansiering
4. Riktlinjer för hemsändningsbidrag bör uppdateras

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Munkebols Gårdsförening
KST dnr 2010/189.03

Munkebols Gårdsförening ansöker om 6 000 kr i bidrag till att sätta upp vindskydd
och toalett vid Klarälven eftersom antalet besökande turister ökar.

Handlingar i ärendet
Munkebols Gårdsförenings ansökan

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun avslår Munkebols Gårdsförenings ansökan om bidrag.
Ärendet överlämnas till arbetsmarknadsavdelningen att vara behjälplig i ärendet.

Beslutet expedieras till
Munkebols Gårdsförening
Rolf Henriksson, arbetsmarknadsavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sommarjobbssatsning 2010
KST dnr 2010/176.03

Regeringen har anslagit pengar till sommarjobb år 2010. För Torsby kommuns del in‐
nebär detta 132 800 kr. De anslagna medlen ska fördelas till kommunerna genom Ar‐
betsförmedlingen och kommunerna ska anvisa platserna. Sommarjobben ska erbjudas
till ungdomar som avslutar årskurs nio samt de som går ut gymnasiets första och
andra årskurs. Den ska underlätta för ungdomar som annars skulle ha svårt att finna
sommarjobb på egen hand, t.ex. ungdomar med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrare eller ungdomar som av sociala skäl be‐
höver sysselsättning.
Arbetsmarknadschef Rolf Henriksson informerar arbetsutskottet om att arbetet med
sommarjobbsatsningen.

Handlingar i ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:25, Sommarjobbsatsning 2010

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Rolf Henriksson får i uppdrag att teckna överenskommelse med arbetsförmedling‐
en om sommarjobb 2010.
2. Lön till ungdomar som gått ur gymnasiets första och andra årskurs – 65 kr/tim
3. Lön till ungdomar som avslutar årskurs nio – 45 kr/tim.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Motorevenemang sommaren 2010
KST dnr 2010/212.03

Motorsport har genom åren alltid varit stort i Torsby kommun, dels med många utöva‐
re samt många tävlingar med internationell status. Torsby Utvecklings AB (Tuab) har
under de senaste 3‐4 åren antagit en roll i utvecklingen av motoraktiviteter med ge‐
mensamma samlingar med de föreningar som finns i kommunen.
Under 2010 är det många stora tävlingar i kommunen
•
•
•

Det började med Rally Sweden i februari.
Första helgen i juli är det EM i rallycross i Höljes med en publik på ca 25 000 per‐
soner.
I september är det en stor tävling i Östmark, NEZ tävling, som kan jämföras med
EM i Cross‐cart.

Vd för Tuab, Hans Nilsson deltar på dagens sammanträde. Han poängterar vikten av
att Torsby kommun finns representerade på stora idrottsevenemang. Dels för att visa
att Torsby kommun är en kommun som stöder idrott av alla slag och att det är stor
mediebevakning på dessa stora evenemang.
Tuab planerar tillsammans med turistbyrån att ha informationstält vid tävlingsarenor‐
na, där information om kommunen, arrangemang och sevärdheter delas ut. Tuab vill
också bjuda in aktörer till evenemanget, som är viktiga för kommunens framtida ut‐
veckling.
Tuab ansöker om 160 000 kr till aktiviteter kring motorevenemangen sommaren 2010.

Handlingar i ärendet
Hans Nilssons tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Projekt Motorevenemang 2010 beviljas 160 000 kr i bidrag
2. Förslag till finansiering lämnas av kommunstyrelsen.
3. Projektet redovisas till arbetsutskottet 2010‐10‐18

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. Ks au § 58, Motorevenemang sommaren
2010
Beslutet expedieras till
Hans Nilsson, Tuab
Ekonomiavd.
Annelie Lindberg
ks au 2010‐10‐18
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden
KST dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2010‐04 ‐13‐2010‐05‐10

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

