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Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Margot Enkvist
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sid 2

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Ledamöter
Håkan Laack
Hans Lass
Yvonne Broberg
Rune Mattsson
Thomas Fröman
Olle Adolfsson
Eva‐Lena Gustavsson
Sture Persson
Ann‐Marie Uppvall
Jörgen Nilsson
Annlouise Brodén
Jerry Persson
Ysabel Hedenberg
Thorsten Egonsson
Bengt Sahlström
Per‐Ola Dungel
Lina Nilsson
Annétthe Zettergren
Per‐Arne Ludvigsson
Mikael Persson
Torbjörn Jansson
Inga‐Britt Keck Karlsson
Alf Larsson
Kjell Karlsson
Anna Melin Nyström
Monica Olsson
Bengt Berg
Hans Lindberg
Inger Larén
Birgitta Karstensson
Per‐Olov Olsén

Justerarens signatur

Tjänstgörande ersättare
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(FP)
(MP)
(‐)

Carina Nordqvist
Siri Sjögren
Jan‐Eric Jönsson
Åke Gustavsson
Curth Åsberg
Håkan Lindh
Roger Ericsson
Kent Hallesson

Utdragsbestyrkande

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(V)
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2010-03-02

Kf § 1

Ordet är fritt
Kst dnr 2010/94.10

Bengt Berg (V) delger kommunfullmäktige sina funderingar kring politik och religion.
Ordföranden tackar Bengt Berg.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 2

Ändringar i föredragningslistan
Kst dnr 2010/30.10

Ärenden som utgick vid dagens sammanträde
1. Val av ersättare i barn‐ och utbildningsnämnden efter Mia Gerke (S).
2. Val efter Eva Rydergård (S).

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige godkänner ändringarna.

Beslutet expedieras till
Kansliavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 3

Information att Per-Olov Olsén lämnar Sverigedemokraterna
Kst dnr 2010/87.10

Kommunfullmäktiges ordförande informerar att Per‐Olov Olsén (SD) har lämnar par‐
tiet Sverigedemokraterna och att han kommer att fortsätta hela mandatperioden som
ledamot av kommunfullmäktige men då utan partitillhörighet.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Per‐Olov Olsén daterad 2010‐03‐01.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Beslutet expedieras till
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 4

Anmälan av ny ledamot och ny ersättare i
kommunfullmäktige
Kst dnr 2009/511.10

Länsstyrelsen har efter ny röstsammanräkning meddelat kommunen namn på ny er‐
sättare och ny ledamot i kommunfullmäktige.

Ny ledamot efter Eva Rydergård (S)
Ruth Augustsson (S), Röjdåfors 55, 685 97 Östmark.

Ny ersättare efter Ruth Augustsson (S)
Håkan Lindh (S), Röbjörkeby 116, 685 92 Torsby.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens protokoll 2010‐01‐15.

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan av ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige antecknas till protokol‐
let.

Beslutet expedieras till
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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2010-03-02

Kf § 5

Generella pensionslösningar
Kst dnr 2009/546.03

Olika pensionslösningar har diskuterats som kan användas för att underlätta ett gene‐
rationsskifte.
Inte bara en pågående lågkonjunktur utan ännu viktigare, en alltjämt fortgående be‐
folkningsminskning i Torsby kommun är utmaningar som verksamhetschefer möter i
sin planering. Med en organisation i storleksordning motsvarande 10 anställda på 100
invånare måste en löpande anpassning till det minskande kundunderlaget göras kon‐
tinuerligt, dvs. vid en befolkningsminskning på 200 personer per år måste organisatio‐
nen minska med 20 anställda för att säkra god ekonomisk hushållning med skattemed‐
len.
Detta kan dock på lång sikt omöjliggöra det av fullmäktige antagna mål för Torsby
kommun att få en yngre befolkning. I många verksamheter är det de yngsta medarbe‐
tarna som hotas få lämna sin arbetsplats vid arbetsbrist samtidigt som det väntar stora
pensionsavgångar inom de närmaste åren – 184 personer inom 5 år
I syfte att säkra kompetens och för att möjliggöra en generationsväxling lyfts allt oftare
frågan kring alternativa lösningar. Därför är det intressant att se på en lösning som
skulle kunna vara för arbetsgivaren i bästa fall kostnadsneutral.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2009‐12‐14 § 134
Underlag till förslag till pensionslösningar daterad 2009‐11‐25
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐01‐25 § 9
Kommunstyrelsen
2010‐02‐15 § 14

Yrkande
Håkan Laack (S); bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring under punkt 1 att
återbesättning av tjänsten inte får ske byts ut mot en öppning för organisationsför‐
ändring kan därmed ske.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 8
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forts kf § 5, pensionslösningar
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Laacks yrkande och finner att kommun‐
fullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
För att få en lösning nära kostnadsneutral för kommunen och bra för den anställda
samt att den ger största möjliga effekt på verksamheterna avseende kompetens och
fullmäktiges mål om en yngre befolkning förslås följande;
1. Alla anställda som fyllt 63 år erbjuds möjlighet till pensionsförstärkning om där‐
igenom en uppsägning på grund av arbetsbrist kan undvikas, en öppning för or‐
ganisationsförändring kan därmed ske.
2. Beloppet fastställs till 6 000 sek per månad för heltid och kommer inte att räknas
upp.
3. Varje förvaltning/nämnd beslutar och finansförvaltningen står för kostnaderna.
4. Pensionsförstärkningen upphör i samband med ordinarie pensionsavgång, dvs.
månaden före det man fyller 65 år
5. Denna möjlighet till generell lösning gäller i första hand i två år
6. Vid särskilda fall, då man avser säkra kompetensen i kommunen och för att under‐
lätta ett generationsskifte kan följande modell användas;
Oreducerad tjänstepensionsintjänande som innebär att arbetstiden minskas till viss
överenskommen nivå och att lön utbetalas i förhållande till den faktiska arbetsti‐
den samt att tjänstepension tjänas in på den lön som gällde före arbetstidsminsk‐
ningen.

Beslutet expedieras till
Chefsgruppen
Samtliga nämnder
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 6

Sociala avgifter budget- och resultatår 2010
Kst dnr 2010/16.03

Vid beräkning av de sociala kostnaderna följer Torsby kommun SKL’s rekommenda‐
tioner. Dessutom har fullmäktige beslutat att avsätta ytterligare 2 % för att i första
hand täcka semesterlöneskulden och i andra hand amortera på kommunens totala lå‐
neskuld inklusive pensionsåtaganden.
Vid budgeteringstidpunkten var nivån på avgiften för 2010 inte känd och beräkningen
gjordes då med totalt 42,8 %. Vid senare revidering sänktes det föreslagna pålägget till
41,08 % (39,08 % + 2 %) vilket ger ett utrymme om 1,72 % av lönesumman.
Medel skulle kunna gottgöras förvaltningarna som därmed får en lättnad under 2010
med o n 1,72 % av lönesumman. Det finns dock också möjligheten att på samma sätt
som under 2009 bibehålla den budgeterade avgiften om 42,8 %. Med hänsyn till de
stora krav på kostnadsminskningar som förvaltningarna har ålagts för 2010 samt med
tanke på de överskridandena inom årets driftutrymmen skulle en gemensam buffert
vara tillrådigt för att inte äventyra 2010 års resultat.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2010‐01‐25 § 10
2010‐02‐15 § 20

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår att avsättningen för sociala avgifter för 2010 blir som bud‐
geterad 42,8 %. Överskjutande del står till fullmäktiges förfogande och kan tex finansi‐
era pensionslösningar för Torsby kommun.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 7

Finansiering Branäsvägen, Ransbybron och
Likenäsbron
Kst dnr 2008/67.03

Torsby kommun har tillsammans med Vägverket i Värmland och Branäsbolaget tagit
fram en trafikutredning för att lösa trafiksituationen kring Branäsområdet. Med den
som bakgrund beslutade parterna att bygga en ny väg söderifrån från väg 975 till top‐
pen av Branäsberget, vilket innebär framförallt en genare väg för trafiken i sydlig rikt‐
ning. Dessutom beslutades att rusta Ransbybron och Likenäsbron för att få en total
lösning.
Projektet genomfördes som ett EU‐projekt med Torsby kommun som projektledare.
Projektet omfattar totalt 38,3 miljoner varav Torsby kommun får stå för totalt 10,4 mil‐
joner varav 2 miljoner direktfinansierad. Övriga finansiärer utöver Torsby kommun är
EU, Region Värmland, Vägverket och Vägsamfälligheten. Projektet närmar sig nu sitt
slut och Torsby kommun har till dagens datum finansierat 4 mkr. Återstående 6,4 be‐
höver betalas innan sista mars varför frågan åter blir lyft.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2010‐01‐25 § 5
2010‐02‐15 § 19

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar de återstående 6,4 miljoner kr som i första hand finansie‐
ras av 2009 års resultat och i andra hand vid behov vid behov genom lån.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 8

Kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel
Kst dnr 2009/472.01

Sammanfattning
Den 1 november 2009 trädde en ny lag ikraft vilket innebar att regelverket för detalj‐
handel med nikotinläkemedel ersattes med ett nytt regelverk för handel med vissa
receptfria läkemedel utanför apotek.
Kommunen skall genom beslut i kommunfullmäktige besluta vilken nämnd som skall
ha kontrollansvaret.
Vad det gäller hanteringen av den nya lagen Lag (2009:730) om handel med vissa re‐
ceptfria läkemedel föreslås att kontrollen skall ligga under Omsorgsnämndens verk‐
samhetsansvar. Omsorgsnämnden har sedan tidigare ansvaret för försäljning av niko‐
tinläkemedel enligt tidigare regelverk.

Ärendet
Den 1 november 2009 ersattes lagen om försäljning för detaljhandel med nikotinläke‐
medel av en ny lag för handel med vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Den nya
lagen innebär att lag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, förordning
(2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel och Läkemedelsverkets föreskrifter
(2008:2) om detaljhandel med nikotinläkemedel upphör att gälla från och med den 1
november 2009. Försäljning av nikotinläkemedel regleras i den nya lagstiftningen vil‐
ken omfattar försäljning av samtliga receptfria läkemedel som man får sälja utanför
apoteken per den 1 november 2009.
Regelverket för handel med vissa receptfria läkemedel (inklusive nikotinläkemedel)
utanför apoteksorganisationen består av lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel, förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel och Lä‐
kemedelverkets föreskrifter. I Läkemedelverkets föreskrifter LVFS 2009:20 finns be‐
stämmelser om handel med dessa läkemedel.
Omsorgsnämnden har fram till och med 1 november 2009 haft ansvaret för den kom‐
munala tillsynen av detaljhandeln med nikotinläkemedel.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunfullmäktige
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forts kf § 8, kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel
En väsentlig skillnad mellan den gamla och nya lagen är att anmälan från den enskilda
försäljaren skall göras direkt till Läkemedelsverket. Verket meddelar sedan kommu‐
nerna om inkomna anmälningar eftersom kommunen även enligt det nya regelverket
har kontrollansvaret.
Kommunerna har inte rätt att utfärda föreläggande eller förbud mot försäljning men
har däremot en rapportskyldighet till Läkemedelsverket.
Kommunen skall besluta i kommunfullmäktige vilken nämnd som skall handha kon‐
trollansvaret i enlighet med regelverket. Kommunen har även rätt enligt lagstiftningen
att för sin kontrollverksamhet ta ut en avgift av den som bedriver detaljhandeln. För‐
slag på taxa bör baseras på förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Handlingar i ärendet
Bitr kommunchef Anders Björcks yttrande daterad 2009‐12‐21.
Omsorgsnämndens arbetsutskott
2010‐01‐21 § 13
Kommunstyrelsen
2010‐02‐15 § 21

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kontroll av efterlevnaden
av Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel skall ligga under om‐
sorgsnämndens verksamhetsansvar. Kommunstyrelsen föreslår även att Omsorgs‐
nämnden ges i delegation att utforma samt besluta om tillsynsavgift för kontroll av
försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotekens verksamhetsområde.
Omsorgsnämndens reglemente kompletteras enligt följande:
Svara för de uppgifter som enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läke‐
medel åvilar kommunen. Omsorgsnämnden ges i delegation att utforma samt besluta
om tillsynsavgifter för kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför
apotekens verksamhetsområde.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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2010-03-02

Kf § 9

Naturvårdsplan 2009 för Torsby kommun
Kst dnr 2004/336.430

Bakgrund
Ett nytt förslag till naturvårdsplan för Torsby kommun togs fram av Miljö‐ och Bygg‐
kontoret under hösten 2007 och våren 2008.
Förslaget skickades på remiss till myndigheter, politiska partier och övriga intressenter
och intresseorganisationer i kommunen under tiden 1 juni och den 5 juli 2008. Flera
remissinstanser begärde längre svarstid. Remissarbetet fortsatte under hösten 2008 och
redovisades i en samrådsredogörelse daterad 2009‐04‐16.
Resultatet av samrådet, synpunkter som kunnat tillgodoses samt redaktionella änd‐
ringar arbetades in i en antagandehandling daterad 2009‐04‐16.
Antagandehandlingen redovisades vid kommunstyrelsens samhällsutskotts samman‐
träde 2009‐04‐28. Miljö‐ och byggkontoret fick då i uppdrag att göra ett antal tillägg
och justeringar samt redaktionella ändringar med anledning av de synpunkter som
lämnades vid samhällsutskotts sammanträde.
Dessa har införts i antagandehandlingen och omnämns i samrådsredogörelsen vilka
båda får revideringsdatum 2009‐11‐05. Miljö‐ och Byggförvaltningens uppdrag att
praktiskt genomföra arbetet med planen är därmed avslutat.
Naturvårdsplanen utgör ett viktigt underlag för arbetet med översiktsplanen ÖP 2009.
Naturvårdsplanen har förutsatts vara ett av kommunfullmäktige antaget underlags‐
material till ÖP 2009. Det är således av stor vikt att Naturvårdsplanen snarast tas upp i
kommunfullmäktige för antagande.

Tidigare beslut
Frågan om Naturvårdsplanen togs första gången upp i Plansamråd 2005‐02‐28, § 1.
Arbetet med planen har föranlett flera beslut i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsens samhällsutskott och miljö‐ och byggnämnden och nu
senast vid kommunstyrelsens samhällsutskotts sammanträde 2009‐04‐28 § 56,

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 9, naturvårdsplan 2009 för Torsby kommun
då miljö‐ och byggkontoret fick i uppdrag att till nästa utskottssammanträde lämna
kompletterande upplysningar med anledning av frågor, som ställts under handlägg‐
ningen.
Kommunstyrelsens samhällsutskott
Kommunstyrelsen

2009‐12‐15 § 187
2010‐01‐18 § 3

Handlingar
Naturvårdsplan 2009 Torsby kommun upprättad i maj 2008, och reviderad 2009‐11‐05
finns på kommunens hemsida, http://www.torsby.se, välj ”I fokus just nu” – ”Över‐
siktsplan”. Länken går till samrådshandlingarna för ÖP 2009 och där finns också län‐
kar till underlagsmaterialet, d.v.s. Naturvårdsplanen.
Samrådsredogörelse för remissförfarande Naturvårdsplan 2009, Torsby kommun. Re‐
dogörelsen är daterad 2009‐04‐16 och reviderad 2009‐11‐05. Den finns på hemsidan på
samma plats som Naturvårdsplanen.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner redogörelse för samråd Naturvårdsplan
2009‐11‐05, Torsby kommun.
2. Kommunfullmäktige antar Naturvårdsplan 2009 daterad 2009‐11‐05, Torsby kom‐
mun.

Beslutet expedieras till
Miljö‐ och byggnämnden
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun
Kst dnr 2009/469.01

Policy för bisysslor ska tydliggöra Torsby kommuns syn på bisysslor och hur sådana
skall hanteras på ett korrekt sätt både ur ett arbetsgivar‐ och ett medarbetarperspektiv.
Policyn ska vara känd i organisationen och det skall råda medvetenhet om att arbets‐
givaren förbehåller sig rätten att undersöka förekomsten av bisyssla hos medarbetarna.
Generellt är arbetsgivaren positivt inställd till bisysslor eftersom dessa i de flesta fall
utvecklar medarbetarens kompetens och erfarenhet. Under vissa förutsättningar kan
bisysslor emellertid innebära en nackdel för arbetsgivaren, exempelvis om bisysslan
inkräktar på eller står i motsättning till någon verksamhet som bedrivs inom Torsby
kommun. Vidare kan effektiviteten i verksamheten påverkas negativt om bisysslor
tillåts få alltför stor omfattning. Inom de områden där Torsby kommun bedriver upp‐
dragsverksamhet kan följden av bisysslor bli att någon verksamhet med sin uppdrags‐
verksamhet och en anställd med sin bisyssla i praktiken kan komma att konkurrera på
samma marknad.
Tillåtna bisysslor är sådana som inte är förtroendeskadliga, arbetshindrande eller in‐
nebär konkurrens med Torsby kommuns egen verksamhet.

Handlingar i ärendet
Förslag till policy för bisysslor i Torsby kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2009‐12‐14 § 135
Kommunstyrelsen
2010‐01‐18 § 7

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Policy för bisysslor enligt bilaga.

Beslutet expedieras till
Chefsgruppen
Samtliga nämnder
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 11

Svar på motion från Per-Arne Ludvigsson (M)
angående Torsby kommuns obebyggda tomter
Kst dnr 2009/301.01

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen (Kf § 112,
Kst dnr 2009.301.01)
”Torsby kommun har på många platser runt om i kommunen tomter avstyckade och i
många fall färdiga för byggnation av enfamiljshus.
På senare år har främst ett stort antal holländska familjer visat intresse att bosätta sig i
Torsby kommun.
För att försöka hejda den negativa trenden om minskad befolkningsmängd, föreslår
Per‐Arne Ludvigsson att kommunen uppdrar till mäklare att bjuda ut tomter, till idag
utländska medborgare.”

Förslag på hantering av motionen
Torsby kommun har idag färdiga tomter på flera ställen i kommunen. Det har varit
sparsamt med aktiviteter under de senaste åren för att försälja dessa tomter. Motionä‐
rens förslag anses som mycket positivt och ligger helt i linje med kommunfullmäktiges
mål om en yngre befolkning.

Handlingar i ärendet
Motion daterad
2009‐06‐12
Förslag till motionssvar från bitr kommunchef Anders Björck daterad 2009‐12‐08
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2009‐12‐15 § 189
Kommunstyrelsen
2010‐01‐18 § 5
Per‐Arne Ludvigsson (M) tackar för svaret.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att på ett aktivt sätt gå ut och försälja den fär‐
digställda tomtmark, som finns på olika ställen i kommunen.
2. Försäljningen skall ske till personer som vill etablera sig i kommunen.
3. Motionen skall därmed anses bifallen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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forts kf § 11, Svar på motion från Per-Arne Ludvigsson (M) angående
Torsby kommuns obebyggda tomter
Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Per‐Arne Ludvigsson
Stina Eklund
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 12

Svar på motion av Bengt Berg (V), Roland
Jonsson (V) och Tim Philips (V) angående
permanent kultur – och samlingslokal
Kst dnr 2007/81.50

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen (Kf § 12,
Kst dnr 07.0081/50).
”Under samrådsmötet den l februari 2007 på Stjärnan, mellan politiker och kommu‐
nens ungdomsråd framkom det önskemål om att få tillgång till en permanent kultur
och samlingslokal.
Vi föreslår att:
Tekniska avdelningen i samråd med kommunens ungdomsråd projekterar för att iord‐
ningställa det gamla sädesmagasinet som ligger på herrgårdsområdet i anslutning till
stallet för ovanstående ändamål”.

Förslag på hantering av motionen
Vid en inventering av antalet möteslokaler av mer permanent slag kan vi konstatera att
det idag finns sex stycken lokaler i Torsby tätort, Frykensskolans aula, Prostgårdsla‐
gårn, Valbergsgården, Stjärnan, Finnkulturcentrum, Ge‐ och Hörs lokal och Biblioteket.
Avseende Frykensskolans aula finns det planerade åtgärder för att modernisera och
anpassa denna lokal till dagens behov och krav.
Vad det gäller herrgårdsområdet så finns anledning att se över nyttjandet och föränd‐
ringen av hela herrgårdsområdet varför man bör avvakta med att låsa fast sig i mer
permanenta lösningar för området.

Handlingar i ärendet
Motion daterad
2007‐02‐05
Förslag till motionssvar 2009‐12‐08 från bitr kommunchef Anders Björck
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2009‐12‐15 § 188
Kommunstyrelsen
2010‐01‐18 § 6

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

forts kf § 12, svar på motion av Bengt Berg, Roland Jonsson och Tim
Philips angående permanent kultur- och samlingslokal
Kommunfullmäktiges beslut
Då de bedöms finnas en stor tillgång på samlingslokaler som även kan fungera för
kulturändamål så anses inte något ytterligare behov för tillfället föreligga. Motionen
skall därför anses vara avslagen.

Reservation
Bengt Berg (V), Hans Lindberg (V) och Kent Hallesson (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 13

Svar på interpellation från Gertie Blomström
(KD) om barn och ungdomar med särskilda
behov
Kst dnr 2009/524.60

Gertie Blomström (KD) lämnade en interpellation vid fullmäktiges sammanträde
2009‐11‐26 § 200 som lyder;
”Jag och kristdemokraterna brinner för barn och ungdomar med särskilda behov. Inom
barn‐ och utbildningsnämndens verksamhet finns många barn med särskilda behov.
Detta ställer givetvis krav på verksamheten och personalen, barn med särskilda behov
är ett vitt begrepp, det innefattar tex inlärningssvårigheter, autism, ADHD, dyslexi etc.
Kompetensen bland personalen kan vara helt avgörande för dessa barns framtid, och
deras förutsättning för att få ett drägligt liv är starkt beroende av den hjälp de får i
skolan.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:
1. Har alla som arbetar med barn rätt kompetens och utbildning för att arbeta med
dessa barn?
2. Behöver kanske lärarna hjälp av specialpedagoger i sitt viktiga arbete med barnen?
3. Får lärarna en adekvat vidareutbildning?”

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2009‐11‐22
Hans Lass (S) svar.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Gertie Blomström
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 21

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 14

Ulla-Lena Björn (S) avsäger sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige
Kst dnr 2010/28.10

Ulla‐Lena Björn (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Ulla‐Lena Björns avsägelse daterad 2010‐01‐22.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
2. Kommunen anhåller hos Länsstyrelsen om röstsammanräkning för val av ny le‐
damot i kommunfullmäktige efter Ulla‐Lena Björn

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 15

Fråga från Curth Åsberg (S) om tillgängligheten i kommunens vallokaler
Kst dnr 2009/564.01

Curth Åsberg (S) har lämnat en fråga daterad 2009‐12‐14 som lyder;
”Sveriges demokratiska allmänna val den 19 september 2010.
Hur är tillgängligheten i vår kommuns alla vallokaler?
Tar vi oss in i dessa lokaler och kan lägga våra röster?
Alla vi med rörelsehinder och som måste använda käppar, kryckkäppar, manuella
rullstolar, elektriska rullstolar, elmoppar och permobilar, eller med synskador!”

Handlingar i ärendet
Curth Åsbergs fråga daterad 2009‐12‐14

Kommunfullmäktiges beslut
En inventering pågår av vallokalerna så valnämndens ordförande Rune Mattsson (S)
kommer att lämna en redovisning vid nästa fullmäktigesammanträde.

Beslutet expedieras till
Curth Åsberg
Rune Mattsson
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 23

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-03-02

Kf § 16

Fråga från Curth Åsberg (S) om hur mycket
medel som är avsatta i nästa års budget till att
inventera enkelt avhjälpta hinder
Kst dnr 2009/565.01

Curth Åsberg (S) har lämnat en fråga daterad 2009‐12‐14 som lyder;
”Hur mycket medel är avsatt i nästa års budget till att inventera enkelt avhjälpta hin‐
der?”

Handlingar i ärendet
Curth Åsbergs fråga daterad 2009‐12‐14.
Håkan Laack (S) svarar att tekniska avdelningen handlägger dessa frågor. Det finns
inga öronmärkta pengar avsatta till att inventera enkelt avhjälpta hinder utan det ingår
i tekniska avdelningens totala budget. Brister åtgärdas kontinuerligt inom befintlig
budget.
Vidare har kommunen projektanställt en person som inventerar och gör en uppdate‐
ring av kommunens tillgänglighetsguide.

Kommunfullmäktiges beslut
Frågan och svaret läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Curth Åsberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

