KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll

Plats och tid

2012-08-21, Kommunkontoret, kl 13:00 - 16:40

Beslutande

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

Övriga

Lena Bull, personalchef, § 85
Angela Birnstein, ekonomichef
Margot Enkvist, administrativ chef
Emelie Ollen, sekreterare
Kicki Velander, fritids chef, § 77-78
Jörgen Johansson, alkohol- och
drogsamordnare, § 77-83
Anders Björck, bitr kommunchef
Jan Esping, teknisk chef
Peter Lannge, IT-chef § 77-83
Thomas S*rndorff, kommunchef

Utses att justera

Anna-Lena Carlsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2012-08-29

/wser paragrafer

77 - 92

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-08-21

Datum för anslags uppsättande

2012-08-29

Datum för anslags nedtagande

2012-09-20
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Emelie Ollen
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-08-21

§ 77

KST 2012/25

Ändringar i föredragningslistan
Följande ärende tillkommer
Näringslivs- och besöksnäringsstrategi

Arbetsutskottets beslut
Redovisad ändring godkänns.
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2012-08-21

KST 2012/438

§ 78

Flytt av fritidsgården iStöIlet
Fritidschef Kicki Velander informerar om fördelar med en flytt av fritidsgården till
StölIetskolan. Genom flytt till skolan sker en kvalitetshöjning och utveckling av
verksamheten samt samordningsvinster.
Fritidsgårdens verksamhet ska vara i den del där gymnastiksalen och matsalen är.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom att flytta fritidsgården i Stöllet till skolan.

Beslutet expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Kicki Velander
Fritidsavdelningen
Tekniska avdelningen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-08-21

§ 79

KST2011/713

Erbjudande om stimulansmedel för att utveckla
det ANDT-förebyggande arbetet, enligt
arbetsmodellen i tidigare "Småkommunprojekt"
Satsningen "Små kommuners förebyggande arbete mot alkohol och narkotika", alhnänt
kallat "Småkommunsatsningen", pågick i Värmland och Örebro mellan 2007-2010.
Satsningen fick nationellt stöd och handlade om att stödja och stimulera små kommuner
till att utveckla ett långsiktigt och hållbart alkohol-och narkotikaförebyggande arbete. Av
denna satsning har vi lärt att utvecklings- och förändringsarbete tar tid och att en
bärande komponent är att skapa en tydlig struktur som bygger på funktioner och inte
personer.
Vid kommunbesöken 2011 uttryckte många kommuner vikten av att få fortsatt stöd för
att få arbetsmodellen inom Småkommunsatsningen att bli en del av ordinarie
förebyggande arbete på kOlTununaI nivå.
Vi kan nu erbjuda kommunerna fortsatta stimulansmedel, 40 000 kr, för att fortsätta
utveckla arbetsmodellen, i syfte att nå målsättningarna i regional och nationell ANDT
strategi 2012-2015. Beviljade medel återrapporteras senast 31 december 2014.
Länsstyrelsen erbjuder:
• Ekonomiskt stöd, 40000 kr, för att utveckla det ANDT-förebyggande arbetet.
• Mall för genomförandeplan och uppföljning av denna.
• Stöd och råd till handläggare, arbetsgrupp och styrgrupp .
• Årliga kommunbesök.
• Utbildningsinsatser efter lokala behov.
• Underlag till lokala nulägesrapporter.
• Regelbundna träffar för tillsynsansvariga, ANDT-samordnare och politiker.
KOlrununen ansvarar för att det under utvecklingsarbetet:
• Finns en utsedd person som driver och samordnar utvecklingsarbetet
• Finns aktuell alkohol policy antagen/uppdaterad senare än 2009, i annat fall ska denna
uppdateras under projekttiden.
• Finns styrgrupp med representation av politiker, ~änstemän från olika komnmnala
förvaltningar.
• Finns tvärsektoriellt sammansatt arbetsgrupp med representation från olika
kommunala förvaltningar, Landstinget och Polismyndigheten. I denna grupp bör lokal
ANDT -samordnare/kontaktperson och tillsynsansvariga enligt alkohol-och tobakslagen
delta.
• Finns aktuell kunskap av alkohol-och narkotikasituationen i kommunen, som
regelbundet synliggörs för styrgruppen.
• Upprättas en genomförandeplan som innehåller de insatser som görs eller ska vidtas
för att nå målen i Strategi för AND T-förebyggande arbete i Värmland.
Justerarnas sig n

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-08-21

forts ksau 2012-08-21 § 79 Erbjudande om stimulansmedel för att
utveckla det ANDT -förebyggande arbetet, enligt arbetsmodellen i
tidigare "Småkommunprojekt"
Denna genomförandeplan ska ha en tydlig koppling till de överenskommelser som
skrivits
mellan Polismyndigheten och kommunen.
• Utvecklas ett systern för uppdatering och kontinuerlig uppföljning av insatserna
igenomförandeplanen.
• Berörda kommunrepresentanter deltar i utbildningar och möten inom ramen för
satsningen.
Svar om önskat deltagande skickas senast den 28 september till Maude Johansson,
ANDT-samordnare på Länsstyrelsen Värmland, 054-19 7342,
maude.johansson@lansstyrelsen.se alt till Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad.
Beviljade medel utbetalas efter dialog med Länsstyrelsen, om hur ni planerar använda
det ekonomiska stödet.

Handlingar i ärendet
Erbjudande om stimulansmedel för att utveckla det ANDT -förebyggande arbetet, enligt
arbetsmodellen i tidigare "Småkommunprojekt" , 2012-06-19

Arbetsutskottets beslut
Torsby kOlmnun önskar delta i det ANDT -förebyggande arbetet, enligt arbetsmodellen i
tidigare "Småkommunprojekt".

Beslutet expedieras till
Jörgen Johansson
Anna Ryttergård
Ornsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

--------------------------------------------T----------------------------------------,
Justerarnas sign
Utdragsbestyrkande
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§ 80

KST 2012/332

Handlingsplan för fiberutbyggnad i Torsby
Kommun
I samband med att IT-chef Peter Lannge informerade om Bredbandsstrategi för Torsby
kommun på kommunstyrelsen 2012-06-11 påtalades behovet aven handlingsplan. Peter
Lam1ge fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för fiberutbyggnad.
På dagens sammanträde presenteras handlingsplanen av Peter Lannge.

Handl ingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2012-06-11 § 80
Förslag till handlingsplan för fiberutbyggnad i Torsby kommun

Arbetsutskottets beslut
Peter Lannge återkommer till nästa arbetsutskott 2012-09-11 för fortsatt information om
arbetet med handlingsplanen.

Beslutet expedieras till
Thomas S~emdorff
Peter Lannge
Anders Björck
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-11
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§ 81

KST 2012/332

Utredning av möjlighet till offentlig finansiering
för en fortsatt bredbandsutbyggnad
I förslag till handlingsplan för fiberutbyggnad i Torsby kOlmnun beskrivs hur Torsby
kommun avser att behandla utbyggnaden av IT-infrastruktur inom de närmaste 8 åren.
I handlingsplanen framgår bland annat vilka mål kommunen har för
bredbandsutbyggnaden och vilka områden som är prioriterade.
Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att så många som möjligt har tillgång till
bredband av hög kvalitet oavsett var man bor. Bedömningen är att kostnaderna för
utbyggnaden till småorter och ren landsbygd är förhållandevis stora.
De geografiska förutsättningarna påverkar kostnadsnivån. Slutsatsen blir att en
fortsatt utbyggnad i huvudsak inte är genomförbar utan stöd av offentlig
finans iering av något slag.

Arbetsutskottets beslut
KOlmnunchef Thomas S~erndorff får i uppdrag att utreda möjligheten till offentlig
finansiering för en fortsatt bredbandsutbyggnad.

Beslutet expedieras till
Thomas S*rndorff
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerarnas sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 82

KST 2012/452

Förlängning av avtal med Quadracom
Värmlands kommuner genom Region Värmland träffade 23 maj 2003 ett ramavtal med
Teracom AB, senare Qudracom AB, avseende nätutbyggnad av ett ortsammanbindande
nät. Ramavtalet sades upp 2012-06-30 men gäller fram till och med 2013-06-30 om inte en
förlängning av ramavtalet sker senast 2012-09-15. Ingår parterna ett tilläggsavtal är
uppsägningen ogiltig och ramavtalets skall även fortsättningsvis vara gällande.
Föreslaget förlängningsavtal syftar till att förlänga ramavtalet till och med den 30 juni
2015 samt att reglera ersättning till Qudracom AB härför.
Respektive kommun svarar för sin egen ersättning till Quadracom AB enligt bilaga 1 i
föreslaget tilläggsavtal. Kommunerna har rätt att under perioden besluta om avveckling
av noder och få minskning av ersättningen. Besparingar av avveckling av noder framgår
av bilaga 2 i tilläggsavtalet. Schematisk nätskiss över Värmland framgår av bilaga 3 i
tilläggsavtalet.

Handlingar i ärendet
Förslag tilläggsavtal med tre bilagor:
Bilaga 1; Sammanställning ersättningar
Bilaga 2; Besparing vid avveckling av noder
Bilaga 3; Värmland, schematisk nätskiss

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Torsby kommun ingår förIängningsavtal med QuadracOlll enligt uppdragsavtal fram
till och med juni 2015.
2. Finansiering tas i samband med höstens budgetarbete för 2013.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerarn as sign

Utd ragsbestyrka nde
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§ 83

KST 2012/332

Projektansökan till Tillväxtverket angående
bredbandssatsning i Torsby
Kommunchef Thomas S~erndorff presenterar projektansökan till Tillväxtverket
angående bredbandssatsning i Torsby.
Är 2003-2005 byggdes bredband i Värmland, den teknik som då användes var i första
hand ADSL Orsaken till att man valde den tekniken var främst för att via telenätet
(koppar) nå så många som möjligt. J Torsby kommun byggdes med stöd av statliga och
EU finansierade medel tillsalmnans med Teracom 25 st ADSL-stationer, 3 stationer
byggdes ut av Telia. Utbyggnaden omfattade c:a 90 % av befolkningen.
Tekniken ( ADSL) använder telelinjerna som spridningsnät detta gjorde att utbyggnaden
begränsades av telestationsområden och de 28 stationerna med flest abonnenter
omfattades. Detta innebar också att stora geografiska områden samt de abonnenter som
hade långa avstånd till telestationer ( > 7 km ) inte fick tillgång till bredband.
I Torsby kOlmnun kompletterades nätet med 8 st baser för att täcka de område som inte
kan få ADSL
Då låg Torsby i framkant vad gäller tillgång till bredband. Nu har dock tiden sprungit
ifrån oss och många kommuner hunnit ikapp och gått förbi oss. Kopparnätet är inte
längre ändamålsenligt för de krav som ställs idag. Dessutom riskerar flera stationer att
släckas ner av lönsamhetsskäl. I värsta fall förlorar man då inte bara datauppkoppling
utan även säker telefonförbindelse (även trygghetslarm).
Det finns ett stort intresse hos vissa byalag att få tillgång till bredband med bra
bandbredeL En utbyggnad av bredband i kommunen kräver en strategi och planering för
att vara vägledande för kommunala beslut men även utgöra ett underlag för
gemensanuna projektansökningar med övriga Värmland .
Utbyggnaden av bredband i Torsby kommun är avgörande för utvecklingen i framtiden
och för att kunna hävda sig mot konkurrensen till storstadsregionerna. Parallellt med att
företagen ges möjlighet att utveckla sina verksamheter så kommer medborgarna i
kommunen att få möjlighet att kunna använda allt mer avancerade IT-~änster.
Möjligheten att nyttja de nya IT-~änsterna styrs av tillgången till bredband. Att ha en fast
förbindelse eller möjligheten till det kommer att vara självklart i många hushåll i en nära
framtid.
Regeringens mål för år 2020 är att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband
med den hastigheten. Målet på 90% innebär att landsbygden med säkerhet kommer att
bli eftersatt eftersom 90 'Yo av befolkningen bor i städer där den så kallade "marknaden"

[ Joe',,,m''''9C

~

Utdragsbestyrkande
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forts ksau 2012-08-21 § 83 Projektansökan till Tillväxtverket angående
bredbandssatsning i Torsby
förväntas lösa bredbandsbehovet. Det innebär att kommunerna utanför
storstadsregionerna själva måste agera för att täcka landsbygdens behov . För att nå målet
på 100 Mbit/s med full kapacitet är optofibernäten en förutsättning och den enda
Eramtidsäkra tekniken.
Vi står inför en rad utn1aningar om vi ska nå ovanstående mål . Torsby kommuns stora
geografiska yta kombinerat med relativt liten befolkning gör att kostnaderna blir mycket
höga.
Kommunen kommer att bygga stamnätet. Från stamnätet kommer fiberföreningar att
ansvara för fiber till varje enskilt hushåll. Detta kommer att kräva mycket ideellt arbete
och engagemang.
För att underlätta satsningen kommer vi att skicka in en ansökan till Mål 2 Regionala
fonden för att få medel till en förstudie.
Vi avser anställa en projektledare på 100 % som framför allt kommer att hjälpa till att
sprida information och skapa engagemang och intresse, hjälpa till att bilda
fiberföreningar samt stötta fiberföreningarna i deras arbete.
Projektets totala kostnad 2 380 428 kr finansieras genom att hälften 1190 214 kr söks ur
den regionala fonden och resten finansieras inom kommunen.

Handlingar i ärendet
Projektansökan till Tillväxtverket angående bredbandssatsning i Torsby

Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet ställer sig bakom projektansökan till Tillväxtverket angående

bredbandssatsning i Torsby.
2. Kommunens del i projektet 1190 214 kr finansieras genom egna arbetsinsatser med
928214 och resterande 131000 per år 2013-2014 tas från verksamhet EU-medel.

Beslutet expedieras till
Elisabet Olsson
Thmnas S~erndorff
Peter Lannge
Anders Björck
Ekonomiavdelningen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KST 2012/274

§ 84

Motion; Leasingbilar i Torsby kommun - deras
utrustning och användning
Motionens lydelse
"Vi vill att Torsby Kommun
• utformar en policy för ett succesivt byte till miljöbilar samt
• ser över möjligheterna att låta allmänheten hyra några av de 32 bilar som leasas av
Torsby kOlmnun
Torsby kOlmnun har för ~änstefölTätbljngar tillgång till 32 st leasingbilar av olika storlek
och med olika tekniska egenskaper. S~erneskolan förfogar över ett antal minibussar som
eleverna på idrottsprogrammen har stor användning för.
Barn- och utbildningsnänmden nyttjar 17 bilar varav en anges som dieseldriven och
någon anges som etanoldriven i den bokningslista som finns på intranätet.
Omsorgsnämnden disponerar 10 bilar och K0l1U11unstyrelsen 5 st varav 3 dieseldrivna
och en automatväxlad som är ett bensin/el-fordon("elhybriddrift") .
Miljöpartiet De Gröna vill verka för en renare miljö för nuvarande och kommande
generationer och ser bilars utsläpp som en konkret fråga där varje bil gör skillnad.
Torsby kommun som arbetsplats bör vara ett föredöme för dess invånare. Vi ser det som
politikens uppgift att å medborgarnas intresse verka för god miljö och ett sunt
användande av skattebetalarnas pengar.
Ett ökat användande av miljöbilar ser vi därför som ett eftersträvansvärt mål.
Miljöpåverkan från en km bilkörning skiljer sig åt beroende på vilken bil som körs och på
drivmedlet I bilen.
KOlmnunens leasingbilar får för närvarande endast användas för uppdrag i ~änsten, för
resor till och från uppdrag, kurser, konferenser o dyl. Det är inte tillåtet att ta en bil till
bostaden på kvällen före ett uppdrag, utan de ska alltid stå på kommunens parkeringar
över natt, enligt instruktion. Detta medför privatbilism med onödiga utsläpp för anställd
som måste ta sin egen bil för att kanske flera mil åka in till uppställningsplatsen och där
byta fordon och i vissa fall återvända i samma riktning för att kOlmna till målet för
uppdraget. Såväl privatekonomiskt som miljömässigt tveksam hantering. Smidigare
regler är önskvärda.
Helger står kommunens bilar stilla, omsorgsnämndens bilar undantagna. Det är inte
tillåtet att hyra bilen för privat användning. Andra konununer har en bilpool (Örebro 10
miljöbilar) för allmänheten, i syfte att minska privatbilismen. Torsby kommun som inte
ens har tillgång till normal taxitrafik med 24-tilmnarsservice hänvisar invånarna till en
onödigt stor privatbilism. Miljöpartiet De Gröna vill uppmuntra kollektivtrafik men i
glesbygd finns det svårigheter att helt tillgodose transporter som passar alla tider på
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forts ksau 2012-08-21 § 84 Motion; Leasingbilar i Torsby kommun 
deras utrustning och användning
dygnet till alla delar av vår utsträckta kOlmnun.
Vårt förslag är att allmänheten ska kunna
står ouh,yt~ad under kvällar och helger.

utnyt~a

den bilpark som redan finns och SOIn

Vi yrkar med stöd av ovanstående därför på att Torsby kommun utformar en policy för
ett successivt utbyte till miljöbilar samt ser över möjligheterna att låta allmänheten hyra
några av de 32 bilar SOIn leasas av Torsby kommun.
Motionen utarbetad av Lena Nilsson, medlem i miljöpartiet i Torsby".
A v motionen framgår det två stycken frågeställningar, dels att kommunen skall utforma
en policy för ett succesivt byte till miljöbilar och dels att kommunen ser över
möjligheterna att låta allmänheten hyra kommunens leasingbilar.
Vad det gäller övergång till miljöbilar så upphandlar kOlmnunen utifrån de
rekommendationer, (bland annat från Miljöstyrningsrådet och Euro Ncap 5) som finns på
marknaden avseende miljö och säkerhet. Avtalet som är tecknat med
leasingsbilsleverantörerna är utformat på så sätt att kOlmnunen själv är den part som
bestämmer vilken typ av bil samt bränsle som akhlell bil skall utrustas med. Det är dock
en svårighet att välja andra drivmedel än diesel, etanol eller bensin då det för dagen
saknas en infrastruktur för andra bränslen. Kommunen ser det som en svårighet att
utforma en policy för valet av fordon, dels för att olika verksamheter har så divergerade
behov och dels för att utvecklingen går så pass snabbt så en policy kan vara hindrande i
valet av nya och bättre fordon.
Vad det gäller frågan om att hyra ut kommunens leasingbilar på tider då bilarna inte
nyt~as i verksamheten är att anses som att kommunen konkurrerar med traditionell
näringsverksamhet vilket kormnunen inte får ägna sig åt. Det finns redan idag flera
etablerade företag som hyr ut bilar i kommunen. Om Torsby kOlmnun skulle starta upp
en egen uthyrningsverksamhet skulle denna ur ett konkurrenshänseende komma i
konflikt med dessa företags verksamheter. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet att
bedriva konkurrerande näringsverksamhet vilket en sådan bilpool skulle likställas med.
Vid scumnanträdet lämnade Anders Björck kompletterande uppgifter att närmare 80% av
kommunens fordon (personbilar och lätta lastbilar) är dieseldrivna.

Handlingar i ärendet
Motion från Karl-Erik Keck (MP) , 2012-04-23
Tjänsteskrivelse av bitr kommunchef Anders Björck, 2012-06-21

Utd ragsbestyrkande
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forts ksau 2012-08-21 § 84 Motion; Leasingbilar i Torsby kommun 
deras utrustning och användning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Anders Björck
Miljöpartiet de Gröna

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

KST 2012/318

PRO ansöker om bidrag till
föreningsverksamhet
PRO är kommunens största pensionärsorganisation med åtta lokala föreningar och ett
medlemsantal på 1648 personer.
Samtliga dessa föreningar utgör PRO:s samorganisation i Torsby. Samorganisationen har
en styrelse med rätt till två ordinarie ledamöter och en ersättare från varje förening . Fyra
av dessa ledaluöter ingår i det kommunala pensionärsrådet, KPR, som är remissinstans i
kommunala frågor vad gäller äldre.
Verksamheten har syftet att på olika sätt aktivera sina m edlenunar och bidra till en
meningsfull tillvaro som gör att vitalitet och livslust behålls högre upp i åldrarna och
förhoppningsvis senarelägger behovet av kommunal omsorg. Aktiviteter som. bedrivs
idag är tex. körsång, boule, friskvård och högläsning på särskilt boende. Friskvården kan
utvecklas genom utbildning av ledare och föreläsningar/kurser i ämnet. En annan sak att
arbeta mer med är sk. "Väntjänst"där pensionärer hjälper varandra.
PRO:s samorganisation ansöker om ett ekonomiskt bidrag på 16 000 kr, vilket är mindre
än 10 kr per medlem .

Handlingar i ärendet
PRO:s samorganisation; Ansökan om bidrag till föreningsutveckling, 2012-07-03

Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet beviljar PRO:s samorganisation 16 000 kr. Finansieras genom konto
medlemsavgifter.
2. Komn:mnen inbjuder PRO till d iskussion kring samarbete runt verksamhet vid
Valbergsgården.

Beslutet expedieras till
Angela Birnstein
Ekonomiavdelningen
PRO:s samorganisation c/o Gunilla Hangby Kärråsvägen 7 685 32 Torsby

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-08-21

KST 2012/451

§ 86

Personalärende
Efter förhandlingar i ett personalärende föreslår personalchefen, i samråd med ansvarig
verksamhetschef att en anställd medges uttag av partiell särskild avtalspension enligt
pensionavtalet KAP-KL §§ 30-31.
Omfattning: 50% av heltid, 20 tim/vecka.
Tid: Från 2012-10-01 - längst till 2016-03-31, totalt under 42 månader.
Pensionsnivå: Motsvarande 70% av 10875 kr (lön i 2012 års nivå) utgör 7 612 kr
brutto/månad. Utgör 91' per år.
Kostnad: totalt 318' + löneskatt
Den anställde arbetar fortsatt 50% i 42 månader och medges en pensionsavgift
motsvarande 100% med normal löneutveckling under samma tid.
Förhandlingsuppgörelsen förutsätter ingen samordning med annan inkomst.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av personalchef Lena Bull, 2012-08-21

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för informationen.

Beslutet expedieras till
Lena Bull
Anställdes chef
Den anställde

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-08-21

§ 87

KST 2012/417

Ansökan om ekonomiskt stöd till Solviks
Bygdegård
Vid midsommar 2012 upptäcktes läckage av regnvatten på golvet i serveringen. Vid
efterföljande besiktning tillsammans med byggkonsulten Tryggve K. Lindström har
förslag till åtgärder upprättats. Av beräknad totalkostnad på 155.000:-belöper ca 40.000:
på material-och 115.000 på arbetskostnad (inkl moms).
Bygdegårdsföreningen har 2012-07-08 ansökt om bidrag (fonderade bygdemedel) och
igångsättningstillstånd från Länsstyrelsen för att kunna öppna upp råsponttak och
påbörja kontroll och torkning av befarad fuktskada. Bygdegårdsföreningen ansöker om
bidrag från Torsby kommun . Övrig finansiering sker genom egen arbetsinsats.

Handlingar i ärendet
Ansökan om ekonomiskt stöd till Solviks Bygdegård, 2012-07-30

Arbetsutskottets beslut
Solviks Bygdegård beviljas 20 000 kr i bidrag till takbyte. Pengarna tas från ansvar 0211
medfinansiering projekt 00118.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Emelie Ollen
Solviks Bygdegård, Lars-Göran Nilsson Nybacka 25,68051 Stöllet

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-08-21

§ 88

KST 2010/563

Finansiering av utbyggnad av VA för Lillängens
lP
Nordvärmlands FF har skrivit till kommunen med förfrågan om installation av VA i
kioskbyggnad.
Nordvärmlands FF bedriver fotbollsspel på LilIängens lP i Sysslebäck. På idrottsplatsen
finns en kioskbyggnad, belägen på norra sidan mot CA-hallen, som saknar VA.
Befintlig byggnad för omklädningsrum, belägen på södra sidan, ha r VA-anslutning med
avloppstank. Detta medför en begränsning för nyttjandet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2012-08-20

Arbetsutskottets beslut
Samhällsutskottet ställde sig 2012-08-20 bakom att en ny VA-anläggning byggs för
försöljning av kiosk och omklädningsrum. Finansiering sker inom den av fullmäktige
beslutade investeringsranlen.

Beslutet expedieras till
Angela Birnstein
Jan Esping
Ekonomiavdelningen
Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-08-21

§ 89

KST 2012/209

Omställningskostnad Klarastrand
Efter samtal och överläggningar med bland annat tekniska avdelningen har
omsorgsförvaltningen sett över planerna att påbörja nedläggningen av ytterligare en
avdelning på Klarastrand. Att tömma delar aven byggnad och samtidigt betala hyran och
värme/elektricitet är inte kostnadseffektivt. Därför föreslås att omsorgsnämnden
tillsammans med kommunstyrelsen utreder frågan om hur fastigheten kan användas för
andra ändamål.
Omsorgsnämnden beslutade 2012-06-26 att avvakta med beslut om avveckling av
ytterligare 1 avdelning, 8 platser, på Klarastrand i avvaktan på en utredning på alternativ
användning av våningsplan 2. Denna utredning behöver presenteras senast 25
september. Omsorgsnämnden begär därför en ekonomisk förstärkning för 2012 hos
kornmunstyrelsen med 300 000 kr.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2012-06-26

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen finansierar årets kostnader som beräknas till 300 tkr genom
internfakturering från ekonomiavdelningen.

Beslutet expedieras till
Ulf Johansson
Ulla-Lena Larsson
Håkan Bengtsson
Omsorgsnämnden
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-08-21

§ 90

KST 2011/146

Mål och vision 2020
Kommunfullmäktige 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.

Handlingar i ärendet
Konununstyrelsens arbetsutskott 2012-06-19 § 76

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har arbetat vidare med kOlmnunfullmäktiges mål genom att bryta ner
dem och göra dem mer konkreta.
Mål och visionshandlingarna ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet expedieras till
Konununstyrelsen
Anders Björck

Utd ragsbestyrkande
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Torsby kommuns värdegrund
- respekt för alla människors lika värde.
- hänsynstagande till människors självbestämmande,
värdighet och integritet i alla situationer.
- ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat
bemötande av människor.
- verksamheter som genomsyras aven humanistisk
grundsyn och att prioriteringar utgår från behov
oavsett individens förmåga att uttrycka det.
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Kommunövergripande mål 2012-2020
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Huvudmål
• Torsby är en framgångsrik och attraktiv
kommun för invånare, företag och besökare
• Torsby kommuns befolkningsutveckling är
positiv
• Torsby är en miljömedveten kommun
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Kommunövergripande mål 2012-2020

Delrnål:

~

Infrastruktur/kommunikationer()~~0

Fullmäktiges mål

Näm ndens mål

När målet
skall vara
uppfyllt, år

Bra IT-infrastruktur

100% höghastighetsnät

2020

Bra tågförbindelser mellan
Torsby och Karlstad

Ökad person- och godstrafik

2020

Bra bussförbindelser inom,
till och från kommunen

Aktivt verka för etablering av bussförbindelser till
och från Norge. Samordning av busstrafiken utifrån
resenärens behov. Dagpendling till och från
centralorten.

2020

Fler gång och cykelvägar

Oleby - Torsby, Kilåsen - Kajsheden, VärnäsStöllet. Ökad och förbättrad trafiksäkerhet

2020

Väl utvecklat flyg

Fortsatt trafik till Stockholm/ Arlanda, Etablering av
internationellt flyg

2020

Utbyggd och höjd standard
på väg- och järnvägsnät

Målstandard 100km/h på E45, Förbättrad bärighet
på 62:an, nationella investeringar på E16,
Förbättrad kapacitet och bärighet på
Fryksdalsbanan

2020

Övrigt

torsby.se

-o"

:::

Kommunövergripande mål 2012-2020

K0 10

1"
ti",,,~'lJ ~

«:"J

Delmål: Samhällsservice
Fullmäktiges mål

Nämndens mål

När målet
skall vara
uppfyllt, år

Hög kommunal service till
invånare, besökare och
näringsliv

Förbättrat bemötande såväl externt som internt, hög
tillgänglighet till kommunal service i Torsby och
Sysslebäck.
Kommunal besöksnäringsstrategi

2014

Hög planberedskap för
expansion och
nyetableringar

Kartlägga utvalda strategiska utvecklingsområden
som skall möjliggöra nyetableringar och expansion.
Ta fram en LIS-plan (landsbygdsutveckling i
strandnära områden) för kommunen.
Tematisk studie för ledsystem

God offentlig och
kommersiell service

Bibehålla Samverkanskontoret i Sysslebäck
Stärka dialogen med offentliga och kommersiella
servicenäringar

Övrigt

2014
2013
2014
2014
2020
2020
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Delmål: Boende och livskvalitet
Fullmäktiges mål

Nämndens mål

När målet
skall vara
uppfyllt, år

Attraktiva boenden och goda
boendemiljöer

Valbergsgården skall vara ett väl fungerande
trygghetsboende. Tillgodose behovet av
hyresrätter

2014
2014

Bästa folkhälsan i Värmland

Etablerad familjecentral, arbeta utifrån Nya
perspektivs mål

2015

Fortsatt satsning på friskvård

Fortsatt satsning på friskvård genom badhus,
skidtunneln, personalfrämjande medel.
Stimulera till minskning av bruket av nikotin

2015

Fokus på barns och
ungdomars behov, möjligheter
och intressen

Förbättrade möjligheter för fritid- och
kulturengagemang. Förstärka samverkan med
ungdomsrådet för att nå icke föreningsaktiva

2015

God tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättningar

Samverka med fastighets- och butiksägare för
att förbättra tillgängligheten.

2015

God livskvalitet för alla åldrar

Samtliga mål leder till detta mål

2020

Bra fritid- och kulturutbud med
kommunal stimulans

Bra fritid- och kulturutbud med kommunal
stimulans

2015

Attraktiva tätorts- och
gatumiljöer

Utveckla program för bättre tätorts- och
gatumiljö, utifrån alla aspekter.

2020

Övrigt

2015
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Delmål: Närinaslivskl...,
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Fullmäktiges mål

Näm ndens mål

När målet skall
vara uppfyllt, år

Torsby kommun är en bra
företagskommun

Rådgivning/ näringslivsservice, ha en
anpassad kontaktyta med näringslivet med
tillhörande aktiviteter, utarbeta en strategi

2018

Gränshandeln och besöksnäringen är
viktig och utvecklas positivt

Aktivt verka för en ökad besöksnäring/
gränshandel, ta fram marknadsföringsplan

2015

Torsby är ett starkt och levande
handelscentrum

Anpassa kontaktytorna/ skapa arenor för den
nya samhällsbilden mellan handeln och
kommunen

2020

Fler arbetstillfällen inom den privata
sektorn

Resultat av aktiviteter inom del målen
näringsliv, samhällsservice, infrastruktur

2020

Övr

*Expansion för befintliga företag, *Nya företag,
*Outsourcing av kommunal verksamhet
Hög servicegrad till företag i expansion
och vid nyetableringar

Rådgivning/ näringslivsservice, ha en
anpassad kontaktyta med näringslivet med
tillhörande aktiviteter, utarbeta en strategi

2015

Kommunen kan konkurrensutsätta den
egna verksamheten, om syftet är att
minska kostnaden och/eller höja
kvaliteten

Kommunen kan konkurrensutsätta den egna
verksamheten, om syftet är att minska
kostnaden och/eller höja kvaliteten

2020

Möjliggöra för lokala leverantörer/ producenter
~elta i c;mbJJdsg.iynLog
_

2015

Upphandlingsförfarandet ska göras
mer tillgängJlgj för ICl~_aLaJJ~\LeLa~törer/
jI!?J'Fe1:lucenter
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Delrnål: Komoetens och k
Fullmäktiges mål

Nämndens mål

r:-z lXii

litet
När målet skall
vara uppfyllt, år
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Övr

Kommunen har en attraktiv
gymnasieskola med hög
kvalitet i sin verksamhet
Fortsatt satsning på
kompetensutveckling

Varumärket Torsby upplevs
som ett av de starkaste i
Sverige

Medverka till att etablera utbildningar inom
Komvux, Folkhögskolan, Universitet.
Avsätta centrala fortbildningsmedel för
kommunens personal
Effektiv marknadsföring
Medborgare och personal som goda
ambassadörer för kommunen

2018
2015
2020
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Delmål: Hållbar utveckling
Fullmäktiges mål

Nämndens mål

~

När målet
skall vara
uppfyllt, år

Minskat beroende av
fossila bränslen

Energisparprojektet

2020

Fortsatt satsning på
energieffektiviserande
åtgärder

Energisparprojektet

2020

Övrigt
!
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-08-21

§ 91

KST 2012/450

Näringslivs- och besöksnäringsstrategi
En näringslivs- och besöksnäringsstrategi behöver tas fram för Torsby kommun.

Arbetsutskottets beslut
Kommunchef Thomas S*mdorff får i uppdrag att göra en strategi där näringslivs-,
besöksnärings- och inköpsfrågor ska ingå. Förslag till strategi ska vara klar i december.

Beslutet expedieras till
Håkan Laack
ThOJIlas Stjerndorff
Kornmunstyrelsens arbetsu tskott 2012-12-11

Justerarnas sign
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2012-08-21

§ 92

KST 2012/2

Meddelanden
Redovisning av meddelanden som kOlmnit in till kOlmnunstyrelsen under tiden
2012-06-14 - 2012-08-15.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2012-08-15

Arbetsutskottets beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlin garna.

Beslutet expedieras till
Kornm unstyreisen

Justerarnas sign

!

UId"9,b""""o',
~

:2..\).~ 0)'-["::>

