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§ 62

KST 2012/401

Alkohol- och drogpolitiskt program tör Torsby
kommun
I samband med en översyn av kommunens policyer och riktlinjer uppmärksammades att
det aJkohol- och drogpolitiska program som finns för Torsby kommun behöver revideras.
Kommunerna har fått ett allt större ansvar för alkohol- och drogfrågorna vilket gör det
viktigt att som ett led i folkhälsoarbetet analysera sihlationen. Det är också viktigt att i ett
handlingsprogram redovisa vild TOfc.;by kommun bör göra för att förebygga alkohol- och
drogrelaterade problelTl hos betolkningen.

Handlingar i ärendet
Kommunfulluläktige 1997-05-29 § 60

Arbetsutskottets beslut
Omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans n,ed alkohol- och drogsamordnare
Jörgen Johansson ta fram ett alkohol- och drogpolitiskt program för Torsby konunun.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Anna Ryttergård
Jörgen Johansson
Anders Björck
Fältgruppen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

KST 2012/325

Friskvården i Värmland ansöker om bidrag för
2013
Arbetet med att förbättra värmlänningarnas hälsa är en av de uhnaningar länet står inför
och en viktig utvecklingsfråga för länet. Detta synliggörs och tydliggörs i länets samlade
arbete i "Nya perspektiv" och i det "Regionala tillväxtprogrammet för Värmland".
Friskvården i Värmland är en betydelsefull aktör både på den regionala och på den
lobla nivån. Friskvården i Värmland är en ideelllänsövergripande organisation som
arbetar får att förbättra värmlänningarnas hälsa inom ol11.rådena mat, motion och
motivation. I Torsby kommun leds arbetet av friskvårdskonsulent Anna Larsson. Genom
sin lokala placering på Torsbybadet har Anna möjlighet att bedriva ett nära samarbete
med kommunens förvaltningar, vårdcentralen, försäkringskassan, företagshälsovården
och föreningslivet på orten. Friskvårdskonsulenten i Torsbyarbetar i team med
konsulenterna i Sunne, Munkfors och Hagfors. Detta innebär att kompetensen breddas
och att arbetet blir mindre sårbart.
Friskvården i Värmland ansöker om ett anslag för verksamheten för 2013. Anslaget
motsvarar halva lönekostnaden för en tjänst motsvarande 75 procent, 181 200 kr. Anslag
från Landstinget i Värmland, intäkter från gruppverksamheten och sålda tjänster täcker
de övriga kostnaderna.

Handlingar i ärendet
Bidragsansökan från Friskvården i Värmland

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom bidragsansökan och beviljar 181 200 kr vilket
finansieras inom fritidsavdelningens budget.

Beslutet expedieras till
Kicki Velander
Friskvården i Värmland
Ekonomiavdelningen
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§ 64

KST 2012/352

Drivhuset Process i Värmland
Drivhuset har ansökt om 50000 kr till Drivhuset Process Värmland.
Melinda From, verksamhetschef Drivhuset, informerar på dagens sammanträde om
verksamheten.
Stiftelsen Drivhuset i Karlstad har allt sedan starten 1993 hjälpt studenter starta och driva
företag vid Karlstads Universitet. Sedan januari 2011 finns de även på Region Värmlands
sarntliga folkhögskolor i länet.
Drivhuset uhnärker sig på så vis att de inte bedömer ideer utan utvecklar entreprenörer.
Detta gör att de har en hög överlevnadsgrad på sina företag (73 % efter 3 år, 2011) och de
startar dessutom många företag. (15 % av nyföretagandet i Karlstad 2011). Under de snart
20 år som Drivhuset varit verksamma har de utvecklat en speciell metodik som leder till
detta resultat.
Drivhuset har funnits och verkat på VJarälvdalens Folkhögskola sedan januari 2012.
Skolan har filialer i både Hagfors, Sunne, Stöllet och Torsby. Under den här korta tiden
har de på VJarälvdalens Folkhögskola haft 12 WorkShops och information i klassrummen
om entreprenörskap och starta-eget. Detta har resulterat i 13 individuella vägledningar
med unga entreprenörer och i dessa vägledningar har de hjälpt 3 nystartade företag. Allt
detta har de gjort på en 20 % ~änst.
Nu vill de fortsätta att utveckla det arbete de påbörjat med Klarälvdalens Folkhögskola
och för att göra detta på bästa sätt behöver de Torsby Kommuns hjälp. Projektet de håller
på att bygga upp sker i samverkan med Klarälvdalens Folkhögskola, Ingesunds
Folkhögskola, Kyrkeruds Folkhögskola, Molkoms Folkhögskola, Kristinehamns
Folkhögskola, Ingesunds Musikhögskola samt Arvika Näringslivscenter. Alla skolor
bidrar med tid och lokaler i projektet.
Innehållet i projektet är individuella vägledningar samt affärsutveckling enligt
Drivhusets Process där de spetsar deltagarna gentemot marknaden. De kommer hålla
WorkShopar i klassrum där de arbetar med deltagarnas ideer och affärsutveckling.
Tänkta finansiärer i projektet är de konununer som berörs, Region Värmland samt
Regionalfondens återflöden (EU-medel mål 2).
Tidsplanen är som följer:
- 15 juni ansökan inne till Region Värmland
- 30 augusti ansökan inne till Tillväxtverket, samtliga finansiärer klara.
- December 2012 beslut från Tillväxtverket
- Projektperiod: jan 2013- dec 2014
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forts ksau § 64, Drivhuset Process i Värmland
Handlingar i ärendet
Ansökan från Drivhuset, 2012-06-05

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar totalt 50 000 kr till Drivhuset. 25 000 kr för år 2013 och 25 000 kr
för år 2014. Finansiering sker inom medfinansiering projekt.

Beslutet expedieras till
Melinda From, Drivhuset
Ekonomiavdelningen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

KST 2012/249

Remiss; Remittering av Post- och
Telestyrelsens rapport - Affärsmöjligheter med
bred bandskanal isation
Torsby kommun har givits möjlighet att yttra sig över Post- och Telestyrelsens (PTS)
rapport avseende Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation.
PTS har haft i uppdrag att genomföra en shldie avseende bredbandskanalisation. Syftet
med studien bar varit att se på vilka möjligheter det finns att på ett effektivt sätt minska
nyetableringskostroaderna för optiskfiberförbindelse. PTS studie har haft fokus på att se
på förutsättningarna för elnäts- och fjärrvärnLeföretagen att tillhandahålla kanalisation
för optofiber till operatörer inom sektorn för elektronisk kommunikation.

Synpunkter på PTS rapport
Torsby kommun ställer sig positiv till PTS förslag som redovisas i rapporten. Av
rapporten framgår det att den största kostnaden för kana lisation är själva grävarbetet.
Det är därför av yttersta vikt att parterna inom infrastrukturområdet samordnar sina
insatser. Något som är extra viktigt i glesbygden då marknadens intresse för att bära
exploateringskostnaderna för kanalisation är betydligt mindre än i större tätorter. Av PTS
rapport ges det exempel på att då elnätsbolagen eller fjärrvärmebolagen genomför
åtgärder (ledningsarbete ovan jord samt grävarbete) så skall dessa samordnas med
dragning av kanalisation för optofiber, dvs nedläggning av så kallade pliktrör. Syftet är
att i fralntiden kunna erbjuda kommunikationsoperatörer att använda sig av denna
kanalisation.
PTS redovisar i sin rapport fem stycken affärslösningar för kanalisation. Kommunens
bedömningen av dessa förslag är att de är tillämpbara på olika sätt i olika delar av landet.
Det är dock bra att det finns olika sätt att lösa kanalisationsfrågan ur en ekonomisk
aspekt.
Vad det gäller kommunernas ansvar så skall de som en infrastrukturpart på marknaden
se till så att kanalisation läggs ned i samband med underhåll av det egna energinät och
annan markbunden infrastruktur. Kommunernas agerande skall vara
konkurrensneutralt, dvs ge kommunikationsoperatörer tillgång till kanalisationen på
skäligt och icke-diskriminerande sätt, vilket Torsby kOlmnun ställer sig bakom.
Torsby kOlmnun delar även PTS syn på att kOlmnunen har en viktig roll som
informationsspridare på det lokala planet samt en samordnade och stödjande funktion
till lokala utvecklingsgrupper.
Vad det gäller statens ansvar så anser Torsby konunun att detta måste bli tydligare
avseende organisering samt finansieringen av kanalisationen. Finansieringsformen bör
som PTS skriver inkludera både särskild EU-medfinansiering, befintliga stödformer och
Justerarnas sign

Utd ragsbestyrkande
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forts ksau § 65, Remiss; Remittering av Post- och Telestyrelsens rapport
- Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation
privat riskkapital. Torsby kommun anser även att staten skall avsätta särskilda
investeringsmedel till kanalisation i områden som har sämre kommersiella
förutsättningar än de mer tätbefolkade områdena. En annan viktig faktor är att någon
part på nationell nivå måste få ansvaret för att kartlägga all den kanalisation som läggs
ned. Detta är ett uppdrag som bör läggas på en neutral part som till exempel PTS i syfte
att kunna samordna den kanalisation samt de nätverk som byggs. Utan en övergripande
kontroll är risken stor att det uppstår mer kostnader vid till exempel parallelldragning av
kanalisation/nät.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr kommunchef Anders Björck, 2012-06-07
Remiss: Post- och Telestyrelsens (PTS) rapport avseende Affärsmöjligheter lned
bredbandskanalisation

Arbetsutskottets beslut
l. Torsby kommun ser det som positivt att PTS kan vara kommunerna behjälpliga i sitt

framtagande och genomförande av kommunala bredbandsstrategier.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till yttrande.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Post- och Telestyrelsen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

KST 2011/350

Rökfri arbetsmiljö
Omsorgsnämnden i Torsby kommun har tillskrivit kommunstyrelsen angående rökfri
arbetsmiljö (ON 2011-05-12 § 78) . Begreppet rökfri arbetsmiljö innebär att arbetsgivaren
enligt arbetsmiljöiagen ska förhindra att arbetstagare utsätts för tobaksrök i den
arbetslokal där arbetstagaren är verksam. Rökfri arbetsmiljö går att uppnå då
verksamheten bedrivs i lokaler som kommunen äger eller hyr, det är dock inte möjligt att
nå det fullt ut för de grupper som arbetar någon annanstans som till exempel i hemmet
hos någon omsorgstagare inom äldreomsorgen eller omsorgen av funktionshindrade.
Begreppet rökfri arbetsmiljö är inte synonymt med rökfri (nikotinfri) arbetstid som fler
och fler kommuner och landsting har valt att införa. Rökfri arbetstid innebär att
lnedarbetare och förtroendevalda inte får röka under sin arbetstid, lunchrasten är
undantagen då den inte räknas som arbetstid.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr kommunchef Anders Björck, 2012-05-09
Omsorgsnämnden 2011-05-12 § 78

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår förslaget om rökfri arbetsmiljö eftersom konflikt finns mellan
tobakslagen, arbetsmiljöiagen och socialtjänstlagen och dänned kan ingen policy
utformas inom området.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Omsorgsnämnden

Justerarnas sign
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§ 67

KST 2011/350

Rökfri arbetstid
Begreppet rökfri arbetsmiljö är inte synonymt med rökfri (nikotinfri) arbetstid som fler
och fler kommuner och landsting har valt att införa. Rökfri arbetstid innebär att
medarbetare och förtroendevalda inte får röka under sin arbetstid, lunchrasten är
undantagen då den inte räknas som arbetstid.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr kommunchef Anders Björck, 2012-05-09

Arbetsutskottets beslut
Anders Björck får i uppdrag att ytterligare utreda frågan om rökfri arbetstid.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

KST 2012/305

Destination Torsby sportcenter
Kommunchef Thomas S~emdorff presenterar en strategi för Valberget.
Torsby Sportcenter är en anläggning byggd för träning, motion och rekreation året om.
Området är fullt av utmaningar för både motionär och elit.
Sportcentret är samarbetspartner med både Vasaloppet och Svenska längdlandslaget.
Motionsspår sommar som vinter, cykelleder av olika längd och svårighetsgrad san,t
asfalterade rullskidbanor. Den lilla familjebacken inom området ger förutom möjlighet
till alpin skidåkning, möjlighet till "Tour de Ski"-arrangemang och "trickträning".
Här finns skjutbanor för skidskytte, vandringsleder, ett komplett testlabb (S~emeskolans
skidgymnasium) och Sveriges enda skidhmnel. I anslutning till skidtunneln finns en
välsorterade skidshop där man kan hyra/köpa skidor och utrustning samt serva sin
utrustning.
StjemdorH berättar vidare om styrkor och svagheter, utvecklingspotential, ambitioner
och mål och vad som krävs för att nå målen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Elisabet Olsson, 2012-04-27
Strategiplan för Destination Torsby Sportcenter, 2012-04-30

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom strategin för Valberget; Destination Torsby Sportcenter.
Strategiplanen ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet expedieras till
Thomas S*mdorff
Elisabet Olsson

UtdragSbestyrka~~ /

Justerarnas sign
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Datum

2012-04-30

Strategiplan för Destination Torsby Sportcenter

Bakgrund

I Torsby kommuns mål- och visioner 2004-2012 prioriterades besöksnäringen som en
framtida bransch som kommunen skulle satsa på. I TEM-studien kan man konstatera
att detta varit en lyckad satsning och omsättningen har fördubblats på en fem-års
period.
Torsby kommun och det lokala näringslivets satsning på Torsby Skitunnel får ses
utifrån denna målsäthling. I den undersökning, som gjordes av Karlstad Universitet,
visades att kringeffekterna runt Torsby Skitunnel uppgick till drygt 20 miljoner sek.
Tm detta kOlnmer investeringar i stugbyar och anläggningar, som gjordes i samband
med skidtunnelns förverkligande på drygt 150 miljoner.
Torsby Skitunnel har satt Torsby på kartan även internationellt och destinationen har
utvecklats till en tränings- och testmetropol för ett 30-tal skidlandslag under
höstsäsongerna och ungefär hälften av de 30-35.000 som regelbundet tränar i Torsby
SkitunneI är internationella besökare företrädesvis från Norge.
Under 2010 bestämdes att konceptet skulle utvidgas till destination Torsby
Sportcenter, som skulle bli en fritids- och träningsanläggning för åretrunt-aktiviteter.
Beslutet togs tillsanunans med de privata näringsidkarna i området, efter att Torsby
kommun gjort en förstudie kring området. Då allt fler aktörer startat verksamhet i
området gavs också ett uppdrag att samordna dessa intressen.

Thomas Stjerndorff
kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560

160 01 direkt

070 - 344 45 67 mobil
0560 - 160 00 växel
0560 - 160 25 fax

thomas.stjerndorff@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Målsättning
Målsättningen med Torsby Sportcenter är kortfattat"att skapa en av de fI-ärnsta
fritids- och träningsanläggningarna i Europa".
Destination Torsby Sportcenter har idag ungefär 70.000 besökare på årsbasis. Vad
gäller antalet besökare är målsättningen att under en femårsperiod öka besökssiffran
till 150.000.
För att klara utrnaningen behöver andelen utländska besökare avsevärt ökas. I
Värmlands besöksnäringsstrategi " Värmland växer 2009-2015" slås fast att andelen
internationella besökare måste ökas för att den total omsättningen inom
besöksnäringen skall öka för Värmland. Denna insikt är u tgångspunkten för
Destination Torsby Sportcenters strategiska överväganden kring marknadsföring,
marknadskunskap och destinationsarbete vid sidan av arbetet med den svenska
marknaden.

Strategiska fokusområden för Torsby Sportcenter
Destinationstankens nödvändighet
Skapa förståelse hos medaktörerna i Destination Torsby Sportcenter för vikten av
samverkan för att gemensamt nå ut på den internationella marknaden. Det är svårt för
ett litet företag att nå ut även om produkten är mycket bra. Destinationstanken innebär
även att kunden besökaren alltid upplever att det är en "dörr in" i destinationen
oavsett vilket företag han träffar vid första tillfället.
Exportmognad
Vi kommer att arbeta med att de aktörer som verkar och i framtiden knyts till Torsby
Sportcenter får ökad insikt och förstår vikten av att lära känna sin målgrupp på den
internationella marknaden, vilket är ett grundläggande förhållningssätt för att få fler
gäster till sin verksamhet och till destinationen. För att nå fler internationella gäster till
Torsby Sportcenter kOlllil1el' vi att arbeta med att aktörerna ska öka sin exportrnognad,
och därmed får möjlighet att kunna sälja sin produkt/tjänst via utländska via utländska
researrangörer i form av paketeringar. Det handlar även om att förstå och ha kunskap
om förutsättningarna för den internationella marknaden inte minst när det gäller
framförhållning avseende prissättning, öppettider m.m.
Vnic selling point och stärkande av innovationskraften
Stimulera uppfinningsrikedom samt öka medvetenheten hos aktörerna om vikten av
förädla produkten/produkterna vidare utifrån konkurrenssynpunkt och få hjälp med
att hitta sin verksarnltets USP.
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Nyckelfärdiga aktörer
Arbeta för att få in nya aktörer i destinationen som har färdiga koncept och väl
beprövade varumärken, som passar in Torsby Sportcenter. Detta kan även vara
oväntade samarbetsparhlers som tex Jukkasjärvi Ishotell och oväntade kombinationer
som ytterligare förhöjer besöksvärdet i destinationen.
Gemensamt stärka reseanledningen
Förutom att arbeta med sina egna produkter måste aktörerna bidra till att stärka
reseanledningen gemensamt genom marknadsföring, paketering samt deltagande i
event. Det gäller även att skapa bredd och helhet genom tillskapande av fler
barnaktiviteter.
Ökad kunskap om kommunikationskedjan
Aktörerna ska öka sin .kunskap kring hela kommunikationskedjan för att stärka sin roll
i destinationen och för att växa som företag. Till grund för detta ligger att
aktören/destinationen arbetar målgruppsanpassat och lär känna sina målgrupper, för
att anpassa sin verksamhet till önskemål och behov. Kommunikationskedjan består av:
sändare - budskap - kanaler - mottagare och sist men inte minst feed-back från
målgruppen dvs gästen, för att alltid hålla sig ajour med förändrade önskemål.

Värdskapsutbildningar och gemensam värdegnmd
Det är viktigt att destinationens med aktör har en gemensam plattform avseende
värdegrund och värdskap. Det skall därför anordnas gemensamma utbildningar för
aktörerna. Det är ett kravatt samtliga företags anställda genomgår dessa för att vara en
samarbetsparhler.

Arbete med hållbar utveckling och kvalitetssäkring
Ta fram ett gemensamt kvalitetssäkringssystem för alla medaktörer i destinationen för
ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta skall vara ett krav för att ingå i destinationen
samt garanterar hållbarhet och säkerställer att destinationen levererar det
överenskomna till kunden. Kvalitetssäkringen avser miljö, värdegrund, bemötande
och produktkvalitet, vilket skall genomsyra samtliga verksarnheter i destinationen.
Tillväxtarbetet skall ske utifrån en medveten miljöstrategi; dvs en miljödriven
utveckling.
Event som värdeskapare för destinationen
~~~~~~~~~~~~~~~~~

värdeskapare avseende marknadsföring, varumärkesexponering samt skapare av
gemensam identitetför aktörerna i destinationen. Eventen ska vara en naturlig del i
destinationen Torsby Sportcenters arbete för att nå ut på en internationell marknad.
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Fortsatt arbete med tillgänglighet
En av de stora fördelarna med Torsby Sportcenter är att samtliga är lättillgängliga och
nära. Detta gäiler för själva området och även Fär det gäller allt ifrån komrmmikationer
och shopping. Arbetet med närhetsprincipen avseende bekvämlighet för gästen ska
fortsätta vad gäller logistik, kartor, markeringar. Tillgängligheten för
hmktionsnedsatta kvalitetssäkras kontinuerligt
Fortsatt arbete med i:rausporlinfrastruktur
Torshy Sportcenters geografikiska läge är gott. Två europavägar korsar varandra i
Torsby (E 45 och E16, T\Torge). FryksdalsbBc'1an har sin slutstation i Torsby. Vad gäller
S8 har Torsby reguljär trafik till Arlanda under arbetsveckan. Till detta kommer att
Torsby rIygpbt" har ett generellt tillstånd att bedriva ch2LrtertIafik internationellt rlled
i 9-.sits plan.
f'ör (jtt ytledigare ~;liirkl tillgängligheten för jntemationl'lJa gäster behöver flygplatsen
byggas ut 2cvseende banlörlängning, kantljus och security. Dessa investeringar ligger i
Torsby konumms iångtidsplan för investeringar och beräknas uppgå till 15 miljoner.
I'Tärheten till övriga t1ygplatser i närområdet är relativt god. Det tar drygt två timmar
med bil frili, Gardennoen och drygt en timlTie till Karlstad Airport.

Förbättrade boendemöjligheter
Torsby Sportcenter har i nuläget nio boenden knuhla till sig i bokningssystemet. Till
detla kommer samarbete med SP A i Sumle. Dessa boenden har varierande standard
och prisklass och som vasaloppscenter kan vi erbjuda elit och motionär ett varierat
utbud, vilket även är ett krav från Vasaloppet. Torsby Sportcenter har i närområdet
(J.5 mil) runt 1500 bäddar, men saknar ett förstklassigt boende (jmf Spa i Sunne).
Torsby komrmm arbetar i nuläget med en detaljplan som avser området Torsby
Sportcenter. Denna ska vara klar i höst. Detaljplanen ger tillåtelse för
fritidshusexploatering( ski10dge) inom området samt anvisar plats för
hotel1exploa tering inom fritidsområdet
Ovanstående är några strategiska fokuspulLkter, som. Destination Torsby Sportcenter
avser att arbeta med fram till 2015. För Torsby komnml1 och det lokala näringslivet är
Torsby Sportcenter en viktig byggsten för besöksnäring tillsammans med Branäs AB,
Långbergets Sporthotell, Vildmark i Värmland AB m.fL Torsby har i sitt senaste
måldokument, som avser perioden fram 2020 bcstärnt sig för att ha "en av de st;rrkaste
varumärken i Sverige",

4

11(18)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-06-19

KST 2011/374

§ 69

Finnskogajätten
Träskulptören Lasse Kuparinens "Finnskogajätten i Höljes" behöver rustas upp.
Kommunchef Thomas Stjerndorff har i uppdrag att undersöka Finnskogajättens
möjligheter till upprustning och användningsområden.
Stjerndorff har beräknat renoveringskoshladen till 200.000 kr.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 201J-05-16 § 78

Arbetsutskottets beslut
EU-samordnare Elisabet Olsson bistår Finnskoga byalag att göra en ansökan om
fonderade bygdemedeL

Beslutet expedieras till
Thomas Stjerndorff
Elisabet Olsson
Finnskoga byalag, Britta Larsson Nordberg

Justerarnas sign

Utdragsbesty rkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-06-19

§ 70

KST 2012/334

Gemensam verksamhet för att förebygga för
barn och ungdomar i Torsby kommun
Omsorgsnämnden har ställt en fråga hur man framöver på bästa sätt ska bedriva ett
förebyggande arbete för barn och ungdomar. Omsorgsnämnden beslutade i maj 2012 att
bjuda in arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för att
diskutera de gemensamma verksamheterna.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2012-05-22 § 101

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar och ser fram mot en inbjudan.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Håkan Laack

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

~l

13(18)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-06-19

§ 71

KST 2012/146

Rally Sweden 2013
Håkan Laack informerar om nya förutsättningar i Rally Sweden 2013.
Rally Sweden är Sveriges enda VM deltävling med ett av de största mediaintressen inom
idrotten. Arrangemanget är därför viktigt för Värmland och Torsby.
Med tanke på de ambitioner Svenska rallyt har om en fortsatt satsning på samarbete med
Norge och en förläggning av rallyt till norra Värmland kan det anses viktigt att Torsby
markerar att man vill vara med och satsar för att finnas med i en framtida planering.

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun beviljar 100 000 kr tiH Rally Sweden 2013. Finansiering sker inom
kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Rally Sweden AB
Hans Nilsson

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-06-19

§ 72

KST 2011/354

Försäljning av stock som ligger för
i n kassobevakn i ng
Ekonomichef Angeal Binstein föreslog arbetsutskottet i maj 2011 att avyttra den stock
med obetalda räkningar som ligger för inkassobevakning till Intrum. Ärendet
återkallades dock på grund av att ett nytt avtal skulle skrivas. Detta har skett och
priserna har omförhandlats och därför vill ekonomiavdelningen dra tillbaka ovan
nämnda begäran .

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-23 § 61
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein

Arbetsutskottets beslut
Ärendet avslutas med hänvisning till ovanstående.

Beslutet expedieras till
Angela Birnstein
Ekonomiavdelningen

Justerarnas sign

UId""b"."k,"de
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-06-19

§ 73

KST 2012/38

Ersättningar till handikapporganisationernas
ledamöter i tillgänglighetsrådet
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) har lämnat in en skrivelse till kommunen där de
föreslår att kommunen utreder möjligheten att representanter i KTR ersätts för styrkt
förlorad arbetsförtjänst och ges reseersättning enligt kOlmnunalt reglemente. Under 2011
har tillgänglighetssamordnare Gunilla Montan Halvardsson lagt ner ett stort arbete på att
få alla platser som ska representera handikapporganisationerna tillsatta. Trots detta fattas
det fortfarande personer från någon grupp. Målsättningen har varit att få alla
handikappgrupper representerade och även alla åldrar. I de fall organisationerna inte
haft en lokal förening i Torsby kommun har personer från länsorganisationerna erbjudits
möjlighet att delta.
Den 21 februari 2012 behandlade arbetsutskottet ärendet och de beslutade att inte betala
ut ersättningar till KTRs representanter.
KTR kom in med en ny skrivelse 2012-05-07 där de önskar att arbetsutskottet omprövar
beslutet.

Handlingar i ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådets skrivelse daterad 2012-01-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-21 § 27
Kommunala tillgänglighetsrådets skrivelse daterad 2012-05-07
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-23-24,2012-05-14 § 60

Arbetsutskottets beslut
1.

2.

Utsedda ledamöter och ersättare som representerar olika funktionsnedsättningar i
Kommunala tillgänglighetsrådet får ersättning för resor enligt kOlmnunens
arvodesreglemente.
Beslutet gäller från 2012-01-01.

Beslutet expedieras till
Lars-Eric Mattsson
Gunilla Montan Halvardsson
Kommunala tillgänglighetsrådet
Annette Lauritzen Karlsson
Anders Björck

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-06-19

§ 74

KST 2012/358

Ändring av förbundsordning för Fryksdalens
samordningsförbund
Styrelsen i Fryksdalens samordningsförbund föreslår att förbundsordningen ändras för
att möjliggöra att förbundsmedlemmarna kommer överens om att utse en gemensam
revisor för att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens
förvaltning, istället för som idag att varje medlem utser en egen revisor. Förslaget är att
Landstinget i Värmland får i uppdrag att utse revisor.

Handlingar i ärendet
Kils kommuns kommunfullmäktige 2012-05-24 § 96

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Korrununstyrelsen beslutar att en gemensam revisor för landstinget i Värmland och
Torsby kOlllinun utses för Fryksdalens samordningsförbund.
2. Kommunstyrelsen beslutar att Landstinget i Värmland utser revisor för uppdraget i
Fryksdalens samordningsförbund.
3. KOlllmunstyrelsen beslutar att godta ändring av 14 § i förbundsordningen för
Fryksdalens Samordningsförbund.
4. KOllliTumstyrelsen beslutar att beslutet förutsätter att övriga medlemmar fattar
likalydande beslut.

Beslutet expedieras till
Fryksdalens samordningsförbund

I Utd"g'be,t~
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-06-19

§ 75

KST 2012/2

Meddelanden
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2012-05
03 - 2012-06-13.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna m.eddelanden 2012-06-13

Arbetsutskottets beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarnas sign

L
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Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-06-19

§ 76

KST 2011/146

Mål och vision 2020
KOlmmmfullmäktige antog den 23 januari 2012 mål och vision för Torsby kommun för
åren 2012-2020. Arbetet hade föregåtts av ett brett deltagande från invånare, företagare
och föreningsliv genom ett flertal dialogmöten på olika platser runt om i kOlmnunen.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet arbetar vidare med kOlmnunfullmäktiges mål genom att bryta ner dem
och göra dem mer konkreta.

Beslutet expedieras till
Anders Björck

Justerarnas sign

