KOMMUNSTYRELSENS ARBETS
UTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 21 februari 2012 kl 8.30-12 .00, 13.00-16.30
KOlmnunkontoret Torsby

Beslutande

Håkan Laack (S), ordförande
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)

Övriga deltagare

Thomas S*rndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Anna-Stina Eklund, förvalh1ingssekreterare
Inger Thörngren, ekonom § 14
Lena Ericsson, ekonom § 14
Lena Bull, personalchef § 14
Peter Larmge, IT-chef § 14
N inni Boss, avdelningschef Kost- och städ § 14
Fredric Norlin, skolchef §§ 15-18
Pia Almgrund, projektsamordnare § 16
Elisabet Olsson, EU-strateg § 23
Ulf Johansson, socialchef §§ 30-31

Justerare

Inga-Britt Keck Karlsson

Tid för justering

Måndag 5 mars 2012

Paragrafer

13-32
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Håkan Laack

Justerare
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Inga-Britt Keck Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2012-02-21
2012-03-05
2012-03-27

Förvaringsplats

Underskrift

TORSBY KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 13

Ändringar i föredragningslistan
KST dnr 2012/25.10

Ärende som tillkommer vid dagens sammanträde
Familjecentral Torsby kOlmnun
Visioner och mål 2020

Ärende som utgår vid dagens sammanträde
Feriearbetande ungdomar 2012

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner ovanstående ändringar

sid 2

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 14

Bokslut 2011
KST dnr 2011/383.03

Vid genomgång av bokslut för år 2011 har kommunstyrelsens avdelningar som bereds
av arbetsutskottet lämnat redogörelser för sina verksamheter.
Vid sanunanträdet har verksamhetsbeskrivning, viktiga händelser under året, uppfölj
ning av mål och verksamhetskrav, avvikelser mot budget och framtiden, uppföljning
av verksamhetsmål/nyckeltal samt framtiden och intern kontroll diskuterats.

Personalavdelningen
(-68 tkr)
Stor del av året har präglats av upphandlingen av det nya PA systemet som skett i
samarbete med Årjäng, Munkfors och Sunne. Ett avtal har träffats med Aditro och
implementeringen av systemet påbörjades under hösten. Bemanningssystemet time
care ingår som en del i lönesystemet. I samband med igångsättande av det nya syste
met har man haft engångskostnader. Beviljade medel för detta är 1,5 mkr.
Enligt planerna skulle det nya P A systemet ge en besparning på 1 mkr om året. Då
andra kostnader tillkommer såsom systembevakning och ett annat sätt att arbeta, så
ser man svårigheter att spara den miljon som man planerat för.

Kommunfullmäktige
(+66 tkr)
Kostnaden för fullmäktige avviker negativt med 117 tkr för 2011 medan förtroendere
visorerna har en positiv avvikelse på 182 tkr. Totalt sett +66 tkr. Utbildning av politiker
har genomförts vid tre tillfällen under året

IT-avdelningen
(+275 tkr)
Har haft ett turbulent år beträffande personal. Man har haft vakanser och allt är fortfa
rande inte löst.

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

forts ks au § 14, bokslut 2011
Att flytta till nya lokaler under året har varit positivt. Nu har man tillgång till bättre
utrymmen för verkstad och förråd.
Arbetet med EDP och fuhue (faktureringssytem) under året har varit en stor belast
ning. Dessutom har hem~änstsystemet gjorts om, ett och trådlöst nät har byggts på
skolorna.
Ett stort arbete pågår med byte från novell till Microsoft och Windows' 7. Office 2010
kOlmner att installeras under 2012.
För framtiden så finns det frågor som kommunen behöver ta ställning till; t ex om en
satsning på fiber i vår kommun ska göras.
Verksamheterna borde komma igång med fler e-~änster på nätet. Medborgarna borde
kunna boka vissa saker på sin dator. Detta är en verksamhetsfråga.

Kommunledningskansliet
(+2832 tkr)
KOlmnunledningskansliet har totalt sett en positiv avvikelse på 2832 tkr. Några av
verksamheterna som ingår avviker negativt.
Avdelningen som administrerar kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäk
tige har under året hanterat drygt 1200 paragrafer.
Turismverksamheten visar en negativ avvikelse på 428 tkr. Främst är det intäkterna
som inte når upp till budget. En notering kan göras att så har fallet varit de senaste
åren.
EU har en negativ avvikelse på - 1 162 tkr vilket beror på att tidigare års beviljade bi
drag lyfts ut.
Driftbidrag till flygplatsen har under 2011 utfallit något lägre. På grund av att flygplat
sen blivit uppgraderad har ytterligare ett bidrag för 2011 utbetalats med 800 tkr.
Kommunkansliet betalade under året ut personalbefrämjande medel till 1 102 perso
ner.

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-02-21

forts ks au § 14, bokslut 2011
Kost- och städavdelning
(+1071 tkr)
Totalt sett har kost- och städavdelningen en positiv avvikelse. Det som avviker nega
tivt är städverksamheten med -56 tkr som fräJTlst beror på hanteringen av Prostgårds
lagårn.
Under året har ett stort jobb gjorts kring livsmedelshantering och inköp. Man har arbe
tat mycket med att minska svinnet
I slutet av året producerades 500 portioner mer per månad än budgeterat vilket är en
ökning med 262 portioner per månad under året.

Ekonomiavdelningen
(+696 tkr)
Under 2011 har ekonomiavdelningen haft en stor personalomsättning. 50 % av alla
ekonomer har ersatt. Nu är organisationen på plats och man kommer att lägga stor vikt
på att utveckla målstyrningen för förvaltningar och nämnder.

Kommunalråd
(+72 tkr)
Trots höga kostnader för avtackningar av förtroendevalda redovisar kommunalrådet
en positiv avvikelse för 2011.

Handlingar i ärendet
Arbetsmaterial bokslutsberedning 2011

Arbetsutskottets beslut
Bokslutsmaterialet överläJnnas med godkännande till bokslutsberedningen.

Beslutet expedieras till
Bokslutsberedningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 15

Information från barn- och utbildningsnämn
den
KST dnr 2011/161.03

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden har' påtalat att barn- och utbildnings
nämnden inte kommer att klara 2012 års budget om inte kommunfullmäktige tillskju
ter medel.
Barn- och utbildningsnämnden representeras vid dagens saJmnanträde av skolchef
Fredric Norlin som informerar om hur förvaltningen hanterar den uppkomna situatio
nen.
Förvalhlingen har hittills gjort besparingar på 6 miljoner och nu återstår ca 3 miljoner. I
dagsläget finns ingen konsekvensbeskrivning framtagen av nämnden

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2012-01-23 § 12

Arbetsutskottets beslut
Fredric Norlin ombeds att återkomma till arbetsutskottet i april och informera om hur
besparingsarbetet fortgår och i detalj redovisa befarat underskott med konsekvenser.

Beslutet expedieras till
Fredric NorLin
ks au 2012-04-17

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 16

Familjecentral
KST dnr 2011/224 .70

Den Borgerliga Alliansen lämnade in en motion till Fullmäktige 2011-03-29 § 18, där de
vill att det skyndsamt inrättas en familjecentral i Torsby kommun.
Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2011-09-27 § 86.
I förslag till hantering av motionen framkom att det bildats en arbetsgrupp som ska
arbeta med frågan om införandet aven familjecentral. Arbetsgruppen består av Anders
Björck, bitr. kommunchef, Ulf Johansson, socialchef, Fredric Norlin, skolchef och Pia
Almgrund, familjehernssamordnare.
Anders Björck informerade arbetsutskottet den 17 oktober 2011 om arbetsgruppens
samarbete. Den fick då i uppdrag att arbeta fram ett förslag till Familjecentral i Torsby
kommun och redovisa det i februari 2012.
Vid dagens sammanträde informerar Fredric Norlin och Pia Almgrund om arbetet. Det
finns ett färdigt förslag till Familjecentral, som innehåller mödravårdscentral, barna
vårdscentral, social~änst och öppen förskola som är knutet till en fast lokal i Torsby.
Kommunens storlek till ytan gör att det kanske är lämpligt att göra en annan variant
av familjecentral. Nu ställer Fredric Norlin och Pia Almgrund frågan till arbetsutskot
tet hur de skall arbeta vidare utifrån de alternativa redovisar.

Handlingar i ärendet
KOlmnunfullmäktige 2011-09-27 § 86
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-17 § 112

Arbetsutskottets beslut
Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare och undersöka hur en "Torsby modell"
av familjecentral kan se ut och redovisa förslaget för arbetsutskottet 2012-04-17

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-02-21

forts ks au § 16 Familjecentral
Beslutet expedieras till
Fredric Norlin
Pia Almgrund
Ulf Johansson
Anders Björck
ksau 2012-04-17

Justerarens ~ ignatur
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Utdragsbestyrkande
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sid 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 17

Gymnasiestrategi för Torsby kommun
KST dnr 2012/123,60

Med anledning av de besparingskrav som barn- och utbildningsnämnden har fått så
har arbetet med att ta fram en gymnasiestrategi för Torsby konunun påbörjats. Skol
chef Fredric Norlin informerar om arbetet:
Stjerneskolan komn,er att göra sitt yttersta för att kunna hantera det sparbeting som
finns, likaså kommer barn- och utbildningsnämnden se på vilka åtstranulingar som
kan göras för övriga verksamheter för att kunna minska det underskott nämnden
kommer att få i och med att gymnasiet inte kan hantera en besparing av den storleken .
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med skolledningen för Stjernesko
lan vid flera sammanhang, tillsmmnans med företrädare för korrununstyrelsen och
kommunkansliet påtalat det mervärde som Stjerneskolan har för kommunen. En stor
arbetsplats, en gymnasieskola som attraherar många elever u tifrån, en medaljfabrik
med bra marknadsföring för kommunen, hyresintäkter, ökad konsumtion med mera.
Detta mervärde är positivt för Torsby kommun, men ger inte den ekonomiska täckning
som Stjerneskolan behöver för att bedriva sin verksamhet.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-01 § 7

Arbetsutskottets beslut
Fredric Norlin ombeds att återkomma till arbetsutskottet den 17 april och redovisa en
Gymnasiestrategi för Torsby kOlmnun

Beslutet expedieras till
Fredric Norlin
Thomas Stjerndorff
ksau april

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 18

Ansökan om bidrag till projekt Hockeyns gro
grund och idrottsturism - ett samverkanspro
jekt i Färjestad HockeyaIIians
KST dnr 2012/81.03

Färjestad Hockeyallians Ekonomisk förening har kommit in med en förfrågan till Karl
stads konunun om stöd till projekt Hockeyns grogrund och idrottsturism - ett samver
kansprojekt i Färjestad Hockeyallians
I beslut från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beviljar Karlstads kommun
100000 kr i bidrag till Projektet Hockeyns grogrund och idrottsturism under förutsätt
ning att övrig finansiering beviljas enligt plan.
Fäljestad Hockeyallians Ekonomisk förening bildades 2009 och består av 18 medlem
mar där samtliga lokala hockeyföreningar och hockeyförbundet i Värmland ingår. Fär
jestad HockeyaIIians står bakom det treåriga utvecklingsprojektet "Hockeyns gro
grund och idrottsturism". Syftet med projektet är att öka och förbättra ungdomsverk
samheten och utveckla idrottsturismen i länet. Genom projektet ska Färjestad Hockey
allians skapa samverkan och aktiviteter som genererar ökat hockeyintresse från ung
domar, bidra till stärkt ekonomi bland lokala hockeyföreningar samt öka den regionala
attraktionskraften. På sikt ska projektet resultera i tillväxt inom idrotts-, handels- och
besöknäringen samt stärka varumärket Värmland. I projektet ingår arbetet med att
utveckla ledarskapet, förbättra jämställdheten och integrationen inom hockeyidrotten

Handlingar i ärendet
Karlstads kommun kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2012-01-18 § 5

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun avstår från att medfinansiera projektet Hockeyns grogrund och id
rottsturism - ett samverkansprojekt i Färjestad Hockeyallians

Beslutet expedieras till
Kultur- och fritidsförvaltningen Karlstads kommun

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 19

Regler för bidrag tilllönebidrag till föreningar
med lönebidragsanställda
KST dnr 2012/19.01

Torsby kommun stödjer föreningar som anställer personer med lönebidrag för att hjäl
pa till i föreningens verksamhet. Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-01-17 § 6 fick
bitr. kommunchef Anders Björck i uppdrag att arbeta fram nya regler för lönebidrag
tilllönebidragsanställda.
För att förtydliga handläggningen av lönebidragsanställningar behövs vissa klarläg
gande av befintliga regler samt vissa kompletteringar. Då föreningar ansöker hos
kommunen.om bidrag tilllönebidragsanställningar skall ansökan ske skriftligen till
kommunen, på en av kommunen framtagen blankett. Handläggaren skall utforma ett
förslag till beslut och översända detta till delegat för beslut. Rutinen gäller vid både
bifall och avslag. Avslag är överklagningsbart enligt kommunallagen.
Vad det gäller beviljande av kommunalt bidrag tilllönebidragsanställningar skall bi
draget beviljas tidigast från och med den månad som föreningen ansöker hos kommu
nen. Beviljat bidrag skall rekvireras på anvisad blankett senast sex månader efter den
månad för vilken föreningen sökt bidraget, om så inte sker upphör rätten till bidrag
och nyansökan måste ske.
Gränsen för beviljandet av bidrag är i dag satt till 80% eller lägre utifrån bidraget som
är beslutat av arbetsförmedlingen. Denna nivå föreslås höjas till 85% från och med
1 april innevarande år.
I de fall som bidrag har beviljats av kommunen på grund av felaktig handläggning av
kommunen så är dessa att anse som gynnande beslut varför bidraget skall utgå enligt
tidigare beslut.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17 § 6
Anders Björck tjänsteskrivelse 2012-02-22

Utdragsbestyrkande

Justerarens ignatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-02-21

forts ks au § 19 Regler för bidrag tilllönebidrag till föreningar med lö
nebidragsanställda
Arbetsutskottets beslut
Förening som ansöker hos kommunen om bidrag tilllönebidragsanställningar skall
ansöka skriftligen till kommunen, på en av kommunen framtagen blankett. Handläg
garen skall utforma ett förslag till beslut och översända detta till delegat för beslut.
Rutinen gäller vid både bifall och avslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Torsby kommun höjer beloppsgränsen från dagens 80 % till 85 %.
2. Bidrag skall utgå med 5 % på underlagssumman.
3.

Bidrag beviljas tidigast från och med den månad som föreningen ansökan kommit
in till kommunen

4.

Beviljat bidrag skall rekvireras på anvisad blankett senast sex månader efter den
månad för vilken föreningen sökt bidraget, om så inte sker upphör rätten till bi
drag och ny ansökan måste ske.

5.

Reglerna gäller från och med 2012-04-01.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kicki Velander
Britt-Lis Adolfsson

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMU N

sid 13

Kommu nstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 20

Justering av IT -avdelningens prislista
KST dnr 2012/118.03

IT-chef Peter Lannge har framfört att IT-avdelningen behöver justera avdelningens
prislista enligt följ ande:

Prisl ista IT-avde ln ingen from 2012-01-0 1
Telefonkostnader
Växel, talsvar, data + dect

5 200 kr/år inkl samtal

Växel, talsvar data/dect

4 700 kr/år inkl samtal

Växel, talsvar

3 200 kr/år inkl samtal

Modem, fax, fiktiva

2 200 kr/år inkl samtal

Privata telefonabonnemang per kv + rörlig kostnad
Telefon , inkl talsvar och röstbrevlåda

400 kr + moms

Dect (Bärbar)

150 kr + moms

Växeltjänster

150 kr + moms

Konsu Itkostnader
IT-tekniker

350 kr/tim

Resa överstigande 3 km

3:50 kr/km

Internetkostnader
E-postkonto (engångs) torsby.se

1000 k

Internetabonnemang

500 kr/månad

Startavgift för företag

Faktisk kostnad

E-post tordata.se

gratis

Uld ragsbeslyrkande

I

~
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sid 14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-02-21

forts ks au § 20 Justering av IT-avdelningens prislista

NätIsupportavgifter
Fysiska datorer, datorkostnad ingår ej
Intern nätanslutning:

9000 kr/år

1 dator 1 användarkonto alt. 1 gruppkonto

Fler datorer+ 4500 kr/år

Intern nätanslutning :

13500 kr/år

2 datorer 1 användarkonto
Ytterligare användarkonton inkl generella

2000 kr/år

program , e-post, Internet, etc.

Virtuella datorer, inkl terminal
Intern nätanslutning :

10000 kr/år

1 dator 1 användare alt. 1 gruppkonto

Fler datorer + 2500 kr/år

Virtuell dator som komplement till nätansluten
fysisk dator.

2500 kr/år

Virtuell pool för grupper med egen

2500 kr/år

ej nätansluten fysisk dator.
1 användarkonto alt 1 gruppkonto.
Behovsstyrda dator c:a 4 konton/dator
Virtuell pool, inkl terminal, 1 användarkonto

3500 kr/år

alt. 1 gruppkonto
Behovsstyrda dator c:a 4 konton/dator
Extra terminal

1000 kr/år

Handlingar i ärendet
IT-chefens tjänsteskrivelse 2012-02-08

Arbetsutskottets beslut
Prislista för IT-avdelningens tjänster enligt ovan gäller från 2012-01-01

Beslutet expedieras till
IT-avdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 21

Överföring av budget och verksamhet
KST dnr 2012/72.03

Under 2011 har organisationen för skötsel av fritidsanläggningarna Björnevi och Val
berget (Torsby Sportcenter) genomlysts. Vaktmästarna som svarar för den dagliga till
synen och arbete med anläggningarna är anställda av fritidsavdelningen. Övriga
vaktmästare i kommunen är anställda av tekniska avdelningen.
För att få en bättre samordning av resurser föreslås att de vakbnästare som idag är
anställda av fritidsförvaltningen överförs till tekniska avdelningen. Samtidigt föreslås
att även det totala ansvaret, liksom budget, för Björnevi och Valberget överförs till tek
niska avdelningen

Handlingar i ärendet
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2012-01-25

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Budget och verksamhetsansvar för fritidsanläggningarna Björnevi och Valberget, över
förs från fritidsavdelningen (fritidschef) till tekniska avdelningen (områdeschef eVA)
från och med 2012-01-01. Totalt omsluter budgetöverföringen 2699 tkr

Beslutet expedieras till
kOlmnunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 22

Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot
olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva
varor
KST dnr 2012/90.40

Räddningstjänsten har hos miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-26 begärt att
från och med 2012-01-01 ta ut en avgift för utfört tillsynsarbete enligt lagstiftningarna
Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Tidigare har räddningsnämnden 1997-11-27 § 159, fått delegation av kommunfullmäk
tige att fatta beslut om taxor inom den egna verksamheten, men då detta är en helt ny
taxa går därför denna begäran vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Taxan föreslås uppgå till 730 kronor/timme under år 2012-02-27

Timpriset innefattar
•

Tillsyn av objektet

•

Tillhörande förberedelse- och efterarbete

•

Restiden till och från tillsynsobjektet.

Detta innebär att avgift kommer att tas ut endast för de timmar som åtgår för själva
tillsynen på plats. Tjänsterna som utförs för denna taxa är myndighetsutövning och är
därmed momsfri.
Det föreslagna timpriset är samma timpris som gäller under 2012 för den externa ut
bildning som räddningstjänsten genomför.

Handlingar i ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-26 § 4

Utdrags best yrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-02-21

forts ks au § 22 Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor och
Lag om brandfarliga och explosiva varor

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
1.

Komm.unfullmäktige antar föreslagen taxa för räddningstjänsten på 730 kr per
tinune för utfört tillsynsarbete under 2012.

2.

Räddningschefen har rätt att fatta beslut om att avgiften enligt denna taxa kan
nedsättas eller efterskänkas då särskilda skäl föreligger

3.

Den nya taxan gäller från 2012-04-01

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
~

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 23

West Swedens årsstämma 2012
KST dnr 2012/83.01

Föreningen West Swedens årsstämma 2012 hålls den 11 maj i Lerum.

Handlingar i ärendet
Inbjudan till West Swedens årsstämma 2012

Arbetsutskottets beslut
KOlmnunstyrelsens ordförande Håkan Laack (S) utses till ombud för Torsby kommun
vid föreningen West Swedens årsstämma den 11 maj 2012

Beslutet expedieras till
Håkan Laack
Föreningen West Sweden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-02-21

Ks au § 24

Ansökan om stöd till värmeanläggning för fas
tigheten 1 :729 Östmarks Hemvärnsgård
KST dnr 2012/56.03

Östmarks Motor & Fritids Förening (Östmarks MFF) har tagit över Östmarks Hem
värnsgård. Fastigheten är i stort behov av kostsamma reparationen och ansöker om
stöd med 120 000 kr

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Östmarks MFF

Arbetsutskottets beslut
1.

Torsby kOlmnun beviljar 50000 kr i bidrag som grundplåt i ett större projekt

2.

Pengarna ska rekvireras senast 2012-12-31

3.

Pengarna betalas från ansvar 0211, med finansiering projekt 00118

Beslutet expedieras till
Östmarks MFF
Emelie Ollen
ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 25

Svar på medborgarförslag - Husbilsturism, en
starkt ökande turism, som behöver en central
parkering
KST dnr 2011/451.01

Bakgrund
Eva Forsgren lämnade till fullmäktiges samman träde 2011-09-27 § 91 ett medborgar
förslag som lyder;
"Husbilsturisten, den lite äldre huisten, som vill ha parkering/uppställning i ett lugnt
naturskönt om.råde med närhet = gångavstånd till matserveringar och shopping. Tors
by har den perfekta platsen för denna besöksgrupp
Torsby Herrgård - ett vackert område, som dessutom är centralt beläget och utan upp
och nedförsbackar in till centrum.
Inne på Herrgårdsområdet finns utryrmne samt vatten och avlopp draget. Att iord
ningställa flera, ca 10 eller fler, inbjudande uppställningsplatser för husbilar kan inte
möta större svårigheter eller kostnader. Detta bör ske så snart som möjligt eftersom
efterfrågan ökar. Bokning av uppställningsplats skulle kunna ske vid den närliggande
Turistbyrån.
Torsby centrum skulle på så sätt bli ett lockande turistmål för den lite äldre köpstarka
besökaren och en tillgång för besöksnäringen i Torsby kOlmnun".

Förslag till svar på medborgarförslaget
Torsby kommun deltar i en förstudie som utreder frågan om etablering av uppställ
ningsplatser för husbilar.
Förstudien kan ev . bli grund för en ansökan om ett EV-projekt som skulle fokusera på
uppbyggnad av ställplatser, framtagande av informationsmaterial och marknadsföring
riktad mot europeiska husbilsturister.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-02-21

forts ks au § 25 Svar på medborgarförslag - Husbilsturism, en starkt
ökande turism, som behöver en central parkering
Förstudien inriktas på utredning, information och förankring, med nära samarbete
mellan politik, tekniska enheter och turismfunktionerna i kommunerna.
Campingnäringen är också en viktig partner i utredningsarbetet för att säkerställa att
enskilda företags intressen inte förbigås i detta salmnanhang.
Shldien skall vara klar under första halvåret 2012 och ytterligare information films
tillgänglig via kommunens turismen het.

Handlingar i ärendet
Turistchefens tjänsteskrivelse 2012-01-18
Turistchef Mats Olsson har kommunicerat kOlmnunens svar med Eva Forsgren

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
KOlmnunstyrelsen ställer sig bakom ovanstående förslag till svar på medborgarförslag

Beslutet expedieras till
kOlmnunstyrelsen

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 26

Svar på medborgarförslag angående samver
kanshus i Branäs
KST dnr 2010/462.01

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige där förslagsställaren vill att
kommunen aktivt initierar ett Resque-centerhus (samverkanshus) i Branäs där sam
verkande aktörer finns under sanuna tak. Polis, räddnings~änst, vårdcentral. ambu
lans, apotek samt Branäs säkerhetspersonal m.m. Detta skulle gagna de flesta medbor
gare här i norr eftersom personal och lokaler skulle kunna samutnyttjas på samma
plats och ge ökad tillgänglighet. Idag finns verksamheterna utspridda i Sysslebäck,
Likenäs, Branäs samt Torsby.
En enkel jämförelse har gjorts med närliggande större skidanläggningar och hur de
olika verksamh.eterna är lokaliserade.
I Sälen finns polisstation, vårdcentral och apotek i Sälens by. Ambulansstationen ligger
några kilometer söderut längs riksväg 71. En nybyggd brandstation finns i Lindvallen.
Lokaliseringen har gjorts för att medge att den bemannas med brandmän som bor i
Sälens by. Skidanläggningarna sträcker sig från Lindvallen till Granfjällsstöten ett par
mil bort.
Idrefjällligger cirka 10 kilometer från Idre by där polisstation och brandstation finns.
Vårdcentral och ambulansstation samt apotek finns i Särna cirka 35 kilometer från Idre
by.
Vid en jämförelse med de övriga skidanläggningarna är inte den utspridda servicen
runt Branäs något som avviker från hur det ser ut på andra platser. En samlokalisering
av vissa verksamheter skulle kunna ge vissa samordningsvinster, främst för andra
aktörer än Torsby kommun.
Den del av de uppräknade verksamheterna som Torsby kommun har ett ansvar för är
räddnings~änsten . Kommunens räddnings~änst bemannas av brandmän i beredskap,
dvs. de har en huvudarbetsgivare och träder i ~änst som brandmän först vid ett larm. I
Klarälvdalen finns närmaste brandstation i Sysslebäck som även är den ort där de fles
ta brandmän bor för att ha nära till sin brandstation. Brandstationen är byggd på mit
ten av 1990-talet och är ändamålsenlig. Nästa brandstation finns i Stöllet. Även den
stationen är ändamålsenlig.

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-02-21

forts ks au § 26 Svar på medborgarförslag angående samverkanshus i
Branäs
Vid en brand i Branäsanläggningen, som i det här fallet även omfattar verksamheterna
på toppen av berget, larmas båda styrkoma automatiskt. Den nya vägen till toppen
från Likenäs förkortar insatsen för styrkan från Stöllet.
En ny detaljplan håller på att tas fram för Branäsanläggningens dal. I det arbetet anvi
sas områden för centrumbebyggelse liksom i en tidigare detaljplan nr 300 Branäs 4:187
(Servicebyggnader laga kraft 2006-09-28). Område för framtida byggnation av ett sam
verkanshus finns alltså redan i dag i gällande detaljplan. Troligen finns snart också
möjligheter för ett samverkanshus i den framtida detaljplanen för Branäsdalen Cent
rum. Planerna möjliggör och underlättar för aktörer som vill samarbeta i uppförandet
aven samverkansbyggnad i dalen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Räddningschef Bengt Carlsson och stadsarkitekt/miljö- och byggchef
Torbjörn Almroth 2011-12-30
Stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Alrruoth har kommunicerat kommunens
svar med Am1ette Axelsson Juul

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
Torsby kommun konstaterar att det i detaljplanering för Branäsdalen redan
finns och skapas ytterligare förutsättningar för att bygga"centrumbebyggelse"
där ett samverkanshus bedöms uppfylla kriterierna för sådan bebyggelse.
2. Då kommunen i sin räddningstjänstverksamhet redan har bra fungerande or
ganisation och resurser för räddningstjänsten i området finns inte anledning att
göra omdisponeringar till ett samverkanshus som föreslås i medborgarförsla
get.
3. I och med att räddningstjänsten inte bedömer sig kunna delta i ett samver
kansprojekt finns för ett samverkanshus inte kvar någon kommunal verksam
het, enligt de i medborgarförslaget angivna exemplen, som motiverar att
kommunen aktivt initierar ett projekt enligt förslaget.

1.

Beslutet expedieras till
kormnunstyrelsen

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 27

Ersättningar till handikapporganisationernas
ledamöter i tillgänglighetsrådet
KST dnr 2012/38.03

Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) har lämnat in en skrivelse till konununen där
de föreslår att kOlmnunen utreder möjligheten att representanter i KTR ersätts för
styrkt förlorad arbetsförtjänst och ges reseersättning enligt kommunalt reglemente.
Under 2011 har tillgänglighetssamordnare Gunilla Montan Halvardsson lagt ner ett
stort arbete på att få alla platser som ska representera handikapporganisationerna till
satta. Trots detta fattas det fortfarande personer från någon grupp. Målsättningen har
varit att få alla handikappgrupper representerade och även alla åldrar. I de fall organi
sationerna inte haft en lokal förening i Torsby kommun har personer från länsorganisa
tionerna erbjudits möjlighet att delta.
Under detta nomineringsarbete har flera personer från handikapprörelsen tackat nej
till att sitta med i rådet för sin grupp. Argumenten har varit ekonomiska då förlorad
arbetsförtjänst i form av löneavdrag/avdrag på arbetslöshetsförsäkring och kostnad för
resor inte ersätts av Torsby kommun (helt enligt reglementet). Vissa personer arbetar
för en större förening och"drabbas" inte av avdraget medan andra har helt andra jobb
och löneavdrag görs.
Under sammanträde 2011-12-15 framkom önskemål om att även handikapporganisa
tionernas representanter skulle få ersättning för styrkt ekonomiskt avdrag samt reseer
sättning. Ordförande och tillgänglighetssamordnare fick därför i uppdrag att göra en
skrivelse till kommunstyrelsen ang. detta.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Tillgänglighetsrådet

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun har ingen budget till att betala ut ersättning till Kommunala tillgäng
lighetsrådets representanter. Arbetsutskottet föreslår att rådets möten förläggs på tider
som passar bättre

Beslutet expedieras till
KOlmnunala tillgänglighetsrådet

Justerarel1lf

I

signat~r
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 28

Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmlands
årsmöte 2012
KST dnr 2011/440 .03

Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland håller årsmöte den 28 mars 2012.

Handlingar i ärendet
Kallelse till årsmöte Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland

Arbetsutskottets beslut
Torsby kOlmnun tackar för inbjudan, men avstår från att delta på årsmötet i år.

Beslutet expedieras till
Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmlands

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 29

Meddelanden
KST dnr 2012/2 .01

Handlingar i ärendet
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2012
01-10-2012-02-14

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelanden delges kOlmnunstyrelsen

Beslutet expedieras till
KOlmnunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 30

Avtal Migrationsverket - ensamkommande
barn
KST dnr 2011/748.01

Socialchef Ulf Johansson informerar om förslag att omförhandla avtalet med Migra
tionsverket (MIV) för ensamkommande barn.
Migrationsverket har ändrat sina handläggningsrutiner vilket innebär att en utredning
vid MIV ej bör ta längre än tre månader.
Socialchefen föreslår att avtalet Migrationsverket omförhandlas bl. a för
•

att temporärt öka antal platser i avtalet från 12 till 14 för att möjliggöra en fun
gerande utesluss samt att följa avtal på tre asylplatser.

•

att förtydliggöra i avtalet att mottagandet gäller pOjkar 13-21 år.

Det är kommunstyrelsen som är avtalspart och omsorgsförvaltningen som sköter verk
samheten.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom Ulf Johansson förslag att omförhandla avtalet med
Migrationsverket.

Beslutet expedieras till
Ulf Johansson
Gösta Kihlgren
Anders Björck

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 31

Information från omsorgsnämnden
KST dnr 2012/152.70

Kommunchef Thomas StjerndorH och ekonomichef Angela Birnstein har efter beslut i
kommunstyrelsen 2011-10-03 § 127 i uppdrag att vara stöd och behjälpliga till om
sorgsnänmden i arbetet med att minska underskott 2011 och säkerställa ekonomin i
balans för 2012. Vid dagens sammanträde informerar socialchef Ulf Johansson hur
arbetet gått.
Det är viktigt med fortsatt stöd och att kommunstyrelsen informeras kontinuerligt om
omsorgsnämndens ekonomi.
Ulf Johansson informerar även förändringar i organisationen och att ett åtgärdspro
gram ska påböljas.

Arbetsutskottets beslut
Omsorgsnämnden ombeds att regelbundet informera kommunstyrelsen om det eko
nomiska läget.

Beslutet expedieras till
Ulf Johansson
on
Thol1'las Stjerndorff
Angela Birnstein

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-02-21

Ks au § 32

Vision och mål 2020
KST dnr 2011/146.10

Kommunfullmäktige 2012-01-23 § 5 antog Vision och mål 2020. Kommunchef Thomas
StjerndorH informerar om vikten av att fä ut visionsarbetet till alla verksamheter. Det
är nu som arbetet med visioner och mäl 2020 börjar
Ordföranden tackar för informationen

Utdragsbestyrkande

