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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-04-18

§ 37

KST 2011/34

West Swedens EU-Projekt Analys WEPA
West Sweden (WS) erbjuder ett nytt arbetsverktyg – Wepa. Metoden har snabbt blivit
populär bland kommunerna i Västsverige och West Sweden har bokat in kommuner
fram till 2013. Modellen används för att med utgångspunkt i kommunens politiska vi‐
sioner, idéer och verksamhetsmål söka EU‐finansiering. Det är ett långsiktigt arbete (4‐5
år). Man börjar ganska brett med att ta fram max 15 prioriterade inriktningar och arbetet
ska slutligen resultera i 2‐3 väl förankrade och genomarbetade projektansökningar.
Exempel på arbetsplan:
~
~

~

~
~

~

Informationsmöte: West Sweden
Eget arbete: Med utgångspunkt i kommunens vision och politiska prioriteringar tar
man fram max 15 prioriterade inriktningar. Dessa skickas in till West Sweden senast
1 vecka före startmötet
Startmöte. Deltagare: West Sweden, politiker, chefstjänstemän och andra nyckel per‐
soner. WS informerar mer och djupare om Eu´s sektorsprogram. Presentation av de
prioriterade inriktningarna mm.
West Sweden gör en analys och tar fram olika finansieringsmöjligheter för de fram‐
tagna projekt idéerna.
Resultatmöte: Under ytterligare en heldag presenterar WS resultatet av analysen och
diskuterar tillsammans med kommunen vilka områden som kan vara lämpliga att gå
vidare med, samt hur och på vilket sätt detta arbete kan och bör läggas upp.
Eget arbete: Resultaten från analysen bearbetas i arbetsgrupper. Man prioriterar och
slutligen formulerar 2‐3 projektidéer som man vill gå vidare med.
De framtagna projektidéerna utvecklas till färdiga EU‐projekt med stöd av West
Swedens ordinarie projektservice (ingår i basservicen).

För och emot

*
*

*
*

Justerarnas sign

Kommunen får hjälp att hitta medfinansiering till projekt man ändå avser att genom‐
föra.
Lära av andra: Det ger inte bara pengar utan man får nya idéer och uppslag som ut‐
vecklar verksamheterna ‐ framför allt om man väljer ett projekt där fler län‐
der/områden samverkar.
Torsby kommun söker idag många strukturfondsprojekt men få transnationella pro‐
jekt. Här kan vi få draghjälp att komma igång med fler internationella projekt.
Vi kan välja att genomföra projekt inom verksamheter som idag inte har någon vana
att utnyttja de möjligheter som EU‐stöden erbjuder.

Utdragsbestyrkande
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forts ks au § 37, west Swedens EU-projekt, Analys WEPA
*
*
*
*
*

De projekt som tas fram med detta arbetssätt är mycket väl förankrade och utgår från
de politiska visionerna
Fler (politiker och tjänstemän) blir involverade i EU‐projekt. Ökar kunskapen i orga‐
nisationen om EU och EU‐projekt
Många andra (värmländska) kommuner har/kommer att genomföra Wepan. Ex Arvi‐
ka kommun har nått mycket goda resultat. (kontaktperson: Göran Brynetsson)
Kostnad 30 000 kr
Det är ett krävande arbete och alla måste vara beredda på att lägga ner det arbete
som krävs. Bäst är om alla nyckelpersoner (politiker och tjänstemän) från kommunen
deltar i hela processen. Man måste avsätta tid för prioritering före och efter Wepan.

Handlingar i ärendet
Wepa (West Swedens EU‐projekt analys) finns beskriven på West Swedens hemsida.
www.westsweden.se

Arbetsutskottets beslut
1. Intresseanmälan lämnas snarat till West Sweden.
2. Tillsammans med West Sweden bestäms lämplig tidsplan för ”Wepa”‐ arbetet. Efter‐
som det är lång kö kan projekt starta tidigast 2013.

Beslutet expedieras till
Elisabet Olsson
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

KST 2011/184

MK Ratten vill starta tjejgrupp och söker bidrag
för detta
Fyra motorintresserade tjejer från MK Ratten ansöker om 18 000 kr i bidrag för att starta
en tjejgrupp i MK Rattens regi.
Syftet är att få med motorintresserade tjejer födda ‐96 eller tidigare. En första kontakt har
tagits med Frykenskolans personal som gett positiv respons och där man nu kommer att
inleda ett samarbete. Även Stjerneskolan kommer att kontaktas.
I projektet ingår att prova på folkrace/crosskart på Niwabanan, bygga en egen folkracebil
samt kurs för folkracelicens.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från MK Ratten daterad 2011‐03‐11

Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet är positiv till projektet och beviljar 18 000 kr som finansieras från
verksamhet 00118, medfinansiering projekt under kommunchefens ansvar.
2. Representanter för ʺtjejgruppenʺ bjuds in till ett kommande möte med arbetsutskottet
för att informera om projektet.

Beslutet expedieras till
Gunilla Hilmersson MK Ratten
Au
Ekonomiavdelningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

KST 2011/178

West Swedens årsstämma 2011
Medlemmarna i West Sweden Ideell förening kallas till ordinarie föreningsstämma den
20 maj 2011 i Sunne.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från West Sweden daterad 2011‐03‐17

Arbetsutskottets beslut
Håkan Laack (S) utses som Torsby kommuns ombud vid West Swedens stämma den
20 maj 2011.

Beslutet expedieras till
Håkan Laack
West Sweden
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

KST 2011/245

Medfinansiering Interreg E 16
De fyra gränskommunerna Trysil, Engerdal, Malung‐Sälen og Älvdalen kommuner har
en politisk överenskommelse om att utveckla en internationell turistregion tvärsöver
landsgränsen. Bakgrunden till detta är kunskapen om att framtidens näringslivsutveck‐
ling i stor grad vill vare kopplat till turismen, och nödvändigheten av att utveckla detta
till en helårsnäring.
En förutsättning för regional samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt är en tillfreds‐
ställande, tillgänglig och effektiv transportinfrastruktur, som medför regionförstoringar
och minskade pendlingstider. En samlad systemsyn behövs för att åstadkomma ett väg‐
system som fungerar tillfredsställande över nationsgränserna i hela Skandinavien och
skapar förutsättningar för väl fungerande interregionalt, regionalt och lokalt samspel
såväl inom respektive land som över landgränserna.
I januari 2000 inleddes i Sverige ett samarbete mellan kommunerna Gävle, Sandviken,
Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung‐Sälen och Torsby, för att driva på och
underlätta genomförandet av det öst‐västliga vägstråket genom Norra Mellansverige.
Samarbetet fick så småningom namnet Partnerskap El 6 Gävle‐Oslo och kom snart att
också inkludera norska intressenter, främst Kongsvingers kommune och Hedmarks fyl‐
keskommune.
Samarbetsprojektet Gävle‐Osloförbindelsen har till svenska Näringsdepartementet 2006‐
01‐16 sänt en ansökan om gemensamt svenskt riksvägsnummer för hela den öst‐västliga
förbindelsen från Gävle till riksgränsen vid Vittjäm. Svenska Vägverkets generaldirektör
förordare i sin skrivelse till Näringsdepartementet 2006‐08‐24 en ny riksvägskoppling
Torsby‐riksgränsen. Detta resulterade senare i att regering och riksdag beslutade om na‐
tionell stamväg för hela sträckan Gävle‐riksgränsen. Motsvarande beslut har fattats i
Norge för hela sträckan från riksgränsen på norsk sida.
Sedan problemet med den felande länken mellan Torsby och Kongsvinger först togs upp,
har Norge och Sverige successivt utvecklat sina nationella stamvägnät. Detta innebär att
behovet av den felande länken blir alltmera påtagligt. Allt detta sammantaget gör det
naturligt, inför det stundande E16‐beslutet i FN, att den nödvändiga om‐ och utbyggna‐
den av felande länken Kongsvinger‐Torsby förbereds på så sätt att inte bara de fysiska
utan även legala gränshindren elimineras. Detta projekt bör ges formen av ett skandina‐
viskt Pilotprojekt ‐ en spjutspets ‐ där genomförandet präglas av att uppnå enhetlig pla‐
nering och standard längs hela sträckan och att härvid uppkommande gränshinder iden‐
tifieras, utreds och förhoppningsvis överbryggas – till nytta för kommande vägprojekt.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts ks au § 40, medfinansiering Interreg E 16
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet är positiv och ger kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare med att ta
fram en Interregansökan för projektet ‐ Ekonomisk tillväxt genom gränslänken Kongs‐
vinger‐Torsby och E16:s utveckling genom hela Skandinavien. Finansieringsfrågan tas
upp vid ett senare tillfälle.

Beslutet expedieras till
Thomas Stjerndorff
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

KST 2011/244

Utvärdering av mål- och visioner 2012
Kommunfullmäktige antog hösten 2004 övergripande visioner och mål för Torsby kom‐
mun. Kommunstyrelsen har beslutat 2011‐03‐14 att påbörja nytt mål‐ och visionsarbete,
Vision 2020. Innan man går vidare skall befintliga mål utvärderas och vid dagens sam‐
manträde redogör Anders Björck och Thomas Stjerndorff för den utvärdering som påbör‐
jats. Inom vissa strategiområden är måluppfyllelsen hög medan andra områden har ett
svagare resultat. Utvärderingen bygger på mätbara fakta samt en bedömning utifrån en
upplevd måluppfyllelse.

Handlingar i ärendet
Utvärdering av Torsby kommuns mål

Arbetsutskottets beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

KST 2011/203

Ansökan om förlustbidrag till Torsby nostalgidag med Torsby American Car Show i Granevik
Föreningarna Västanviks AIF, Torsby American Car Club och Lonesome Drifters
rockʹnʹroll club planerar att för sjunde året i rad anordna den populära nostaligdagen i
Granevik den 4 juni.
Dagen kommer att omfatta olika arrangemang med tyngdpunkt på fordon och nostalig‐
relaterade attratktioner. Som exempel kan nämnas uppvisning av monstertrack, korande
av Graneviksjänta, auktion, olika utställningar och aktiviteter för barn. Dagen avslutas
med fest i parken på kvällen då med artister med rötterna i 50 och 60‐talmusiken.
Detta heldagsevenemang drog 2010 mellan tre och fyra tusen besökare. Inför 2011 plane‐
ras ytterligare satsningar för att bibehålla och kanske även öka på besöksantalet.
Besökarna har varit många och evenemanget i sin helhet har hittills inte gått med förlust.
Utgifterna och omkostnaderna börjar bli betydande och arrangemanget är synnerligen
väderberoende så därför ansöker föreningarna om förlustgaranti på 100 000 kr från kom‐
munen.

Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2011‐03‐23

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet sponsrar Torsby nostalgidag med 20 000 kr. Kommunchef Thomas Stjen‐
dorff får i uppdrag att i samråd med föreningarna marknadsföra Torsby kommun. Peng‐
arna tas från verksamhet 22013 marknadsföring.

Beslutet expedieras till
Ann‐Katrin Larsson
Ekonomiavdelningen
Annette Lauritzen Karlsson
Thomas Stjerndorff
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

KST 2011/246

Älvens Hus
Torsby kommun äger och driver en utställning om Klarälven som finns utställd i Norra
Ny fiskevårdsförenigs lokaler i Värnäs.
Kommunchef Thomas Stjerndorff har fört diskussioner med Norra Ny fiskevårdsföre‐
ning om de är intresserade av att ta över drift och öppethållande av utställningsverksam‐
heten.
Förslag till avtal mellan Torsby kommun och Norra Ny fiskevårdsförening presenteras
där föreningen upplåter sina lokaler i Värnäs till kommunens utställning mot att kom‐
munen erlägger en hyra om 3 750 kr/månad under en period av 12 månader. Vidare re‐
gleras i avtal att kommunen uppdrar till föreningen att ansvara för den löpande driften
av utställningen mot ett årligt driftsbidrag på 55 000 kr. Det avtalet gäller under perioden
2011‐05‐01 ‐ 2014‐04‐30.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom redovisade förslag till avtal mellan Torsby kommun
och Norra Ny fiskevårdsförening. Kostnaden drift och hyra på totalt 91 000 finansieras
från verksamhet 00118 medfinansiering projekt.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Norra Ny fiskevårdsförening
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

KST 2011/247

Alpin verksamhet i Valberget
Kommunchef Thomas Stjerndorff informerar om projekt Slalom i Valberget.
Det har sedan 40 år funnits en slalombacke i Valberget, anläggningen är ett första steg i
utförsåkning för de barn och ungdomar som bor i Torsby med omnejd. Valberget har
senaste åren utvecklats till en tätortsnära åretruntanläggning med aktiviteter som längd‐
skidåkning, slalom, terränglöpning.
Idag är skidåkning en aktivitet som sker på helårsbasis, Torsby Ski Tunnel, rullskidor och
barmarksträning där slalombacken är en del av denna träning. Hovfjällets slalom och
board har på ideell basis under många år bedrivit slalomverksamhet i Valberget, som nu
kommer att kompletteras med skicross. Slalom är också ett viktigt komplement till längd‐
skidåkning, då hela familjen kan samlas i Valberget och det finns aktiviteter för fler skid‐
inriktningar.
Stjerneskolan är en vikig aktör för hela Torsby, med program för längdskidåkning, skid‐
skytte, alpint och nu även med skicross. Det är vikigt för skolan och skolans elever att
kunna bedriva teknikträning i närområdet till skolan, på såväl dagtid som kvällstid.
Torsby kommun är en kommun där vi satsat på turism under ett antal år med anlägg‐
ningar som Torsby Ski Tunnel, Branäs, Hovfjället, Mattila. Vi ser det som en utveckling
av turismen i hela kommunen om Valbergsanläggning kan utvecklas till en tätortsnära
anläggning med ytterligare ett ben att stå på. En kvalitetshöjning av Valbergsbacken
skulle medföra ytterligare en aktivitet för hotellens gäster.
En ny lift ger möjlighet för familjer som besöker Torsby under vintersäsong till ytterligare
en aktivitet för hela familjen.
Thomas presenterar en kalkyl för projektet som slutar på totalt 2 571 428 kr. För kommu‐
nens del innebär det en medfinansiering på 700 000 kr. Bidrag och anslag kommer att
sökas från Hovfjället slalom och board, Idrottslyftet, företag, Leader jordbruksverket och
privata. Torsby kommun blir projektägare.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet är positiv och beviljar 700 000 kr till projektet Slalom i Valberget under
förutsättning att övriga finansiärer går in i projektet. Finansieras inom kommunchefens
ansvar.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen, Thomas Stjerndorff

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

KST 2011/18

Meddelanden
Redovisning av inkomna meddelanden för perioden 2011‐03‐02 ‐ 2011‐04‐12.

Arbetsutskottets beslut
Inkomna meddelanden enligt ovan delges kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

KST 2011/192

Föreningsstämma Sveriges vattenkraftskommuner 2011
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuer kallar till föreningsstämma i Hammarstrand
den 12‐13 maj 2011.

Handlingar i ärendet
Kallelse från Föreningens Sveriges vattenkraftskommuner.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet utser Alf Larsson (C) som Torsby kommuns representant vid förenings‐
stämman 12‐13 maj 2011.

Beslutet expedieras till
Alf Larsson
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

