KOMMUNFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL

Tid och plats

Tisdag 28 september 2010 kl 17.00‐18.15
Samverkanskontoret Sysslebäck

Beslutande

Se bilaga

Övriga deltagare

Margot Enkvist, sekreterare

Justerare

Jerry Persson och Torbjörn Jansson

Tid för justering

Onsdag 6 oktober 2010

Paragrafer

77 ‐ 94

Sekreterare
Margot Enkvist

Ordförande
Eva-Lena Gustavsson

Justerare
Jerry Persson och Torbjörn Jansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-09-28
2010-10-06
2001-10-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Margot Enkvist

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Ledamöter
Håkan Laack
Hans Lass
Yvonne Broberg
Rune Mattsson
Eva‐Lena Gustavsson
Peter Jonsson
Sture Persson
Torbjörn Persson
Jörgen Nilsson
Tommy Bornstedt
Gösta Kihlgren
Annlouise Brodén
Jerry Persson
Ysabel Hedenberg
Bengt Sahlström
Lina Nilsson
Per‐Arne Ludvigsson
Anders Wiss
Torbjörn Jansson
Inga‐Britt Keck Karlsson
Alf Larsson
Kjell Karlsson
Anna Melin Nyström
Monica Olsson
Inger Larén
Birgitta Karstensson
Per‐Olov Olsén

Justerarens signatur

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

Lennart Olsson
Åke Gustavsson
Curth Åsberg
Håkan Lindh
Roger Ericsson
Henrik Nybom
Kent Hallesson

Utdragsbestyrkande

(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(V)
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Kf § 77

Ändringar i föredragningslistan
Kst dnr 2010/30.10

Ärende som utgick vid dagens sammanträde
Investering och drift av konstgräsplan, Björnevi A‐plan.

Ärenden som tillkom vid dagens sammanträde
1. Mikael Persson (M) avsäger sig uppdragen som ledamot och vice ordförande i
Fritid i Nordvärmland AB.
2. Motion från Inger Larén (FP) om närproducerat.

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige godkänner ändringarna.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 78

Musik av kulturskolans elever
Kst dnr 2010/138.01

Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan bestämt att om möj‐
lighet finns, skall varje fullmäktigesammanträde inledas med musik framförda av ele‐
ver på kulturskolan.
Vid dagens sammanträde får vi lyssna till Klara Johansson som går i 8:an på Kvist‐
bergsskolan. Hon sjunger This is my time.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 79

Information om Torsby klimatfilmsfestival
Kst dnr 2009/488.03

Stefan Degerlund är inbjuden till dagen sammanträde för att informera om Torsby
Klimatfilmfestival. Festivalen pågår 5 – 9 oktober.
Global kunskap och Sebra Film AB arrangerar för andra året en internationell filmfes‐
tival i Torsby om klimatet. Festivalen genomförs i samarbete med minst 15 organisa‐
tioner, institutioner mfl i Torsby.
Under filmfestivalen visas 60 filmer vid nära 80 visningar. Dessutom visas spännande
filminslag vid varje seminarium. Här finns film från hela världen om människa/djur,
filosofi, filmer för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar!
Den fantastiska filmen Home är en av festivalens viktigaste filmer och den ses av bla
elever på skolorna och visas för allmänheten på Sebra Film under lördag eftermiddag.
Kommunfullmäktiges ordförande uppmanar ledamöter och ersättare att besöka festi‐
valen. Kommunfullmäktige står för seminariekostnader för ledamöter och ersättare.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 80

Ordet är fritt
Kst dnr 2010/94.10

Hans Lass (S) barn – och utbildningsnämndens ordförande, tar upp skolan idag och
tankar inför framtiden.
Lass tar upp barnomsorgen, grundskolans yngre och äldre klasser, gymnasiet och vux‐
enutbildningen.
”Barnomsorgen
Vi har 13 förskolor, därav 11 i kommunal regi, 4 i Torsby centralt, 1 i Oleby, 1 i Rådom,
1 i Östmark, 1 i Vitsand, 1 i Stöllet, 1 i Likenäs och en i Sysslebäck. Två föräldrakoope‐
rativ är de övriga två, 1 i Torsby och 1 i Ambjörby.
Dessa förskolor kompletteras av pedagogisk omsorg, det som förr kallades för familje‐
daghem eller dagmamma.
Grundskolor för de yngre klasserna har vi i Torsby (Holmes), Oleby, Östmark,
Vitsand, Stöllet och Sysslebäck. För åren 6‐9, det som vi förr kallade för Högstadiet, har
vi skola i Sysslebäck, i Stöllet och i Torsby.
Gymnasiet finns i Torsby, vuxenutbildningen bedrivs på olika sätt och genom distans‐
studier på olika platser i kommunen.
I en kommun som Torsby med ett vikande befolkningsunderlag krymper de ekono‐
miska resurserna för den kommunala verksamheten. Och genom det krympande elev‐
underlaget var skolan tvungen att finna sig i att tilldelningen av ramarna följer utveck‐
lingen. Därför har vi under de gångna åren bla. fått stänga några skolor och minskat
lärartätheten.
Vi kan vara stolta över att vi i det närmaste har 100 % behöriga lärare i samtliga skolor.
Men vi dras med att vi i studieresultaten de senaste åren har legat något under riksge‐
nomsnittet. Jag kan inte ge en vetenskaplig analys för orsakerna. Men några faktorer
förtjänar dock att lyftas fram:
-

Barn och ungdomar ur familjer med högskoleutbildning är underrepresenterade i
våra skolor.

-

Barn och ungdomar ur socialt svaga familjer är överrepresenterade.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 80, ordet är fritt
-

Barn och ungdomar med särskilda behov är kanske inte överrepresenterade, men i
en liten kommun som vår finns inte samma utbud av hjälpresurser som i en stor
kommun.

Några för mig viktiga tankar om framtiden:
Från första början måste vi ge våra barn en sportslig chans för att kunna tillgodogöra
sig den undervisning som de behöver. Det är inte bara invandrarbarnen som behöver
hjälp med språket, det finns även barn ur svenska familjer som har ett mycket begrän‐
sat språk, en klen språkutveckling. Detta är en utmaning för oss. För ingen av oss vill
väl att man kombinerar härkomstord ’Torsby” med ”Jaha, där de inte kan prata rik‐
tigt.”
Ungdomar i grundskolan som är besvärliga vill vi inte lämna därhän. Men vi tror inte
att endast disciplinära åtgärder kan lösa problemen. Vi anser att viktigare än att bry sig
om symptomen är att ta sig an orsakerna.
-

Har vi resurser att bilda särskilda undervisningsgrupper både för problemeleverna
och för resten av ungdomarna?

-

Har vi råd att ge våra lärare kompetensutveckling även på sådana områden?

-

Har vi råd att låta bli att i samverkan med familjeomsorgen ge barn och ungdomar
i familjer med problem konkret stöd?

Gymnasiesidan
Gymnasiereformen GYl 1 kommer att gälla fullt ut från och med nästa läsår. Det inne‐
bär en hel rad omställningar, eftersom hela programstrukturen kommer att ändras.
Detta samtidigt som elevunderlaget för gymnasieskolan minskar i hela landet, något
över genomsnittet i Värmland. I snitt fram till år 2014 med 30‐35 %. De enskilda gym‐
nasieskolorna slåss alltså om färre elever än tidigare. Samtidigt som antalet fristående
gymnasieskolor ökar.
Det är ingen idé att försöka konkurrera ut de andra gymnasieskolorna med reklam
eller lite lockmedel. Det enda som räknas är kvalitén i undervisningen. Hur moderna
är vi utrustade vad gäller de praktiska programmen? Motsvarar våra verkstäder ar‐
betsmiljöverkets krav även i morgon? Får eleverna i de studieförberedande program‐
men möta dagens och morgondagens forskningar? Möjliggör vi i globaliserandets ti‐
devarv möten med elever i andra länder?

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 80, ordet är fritt
En skolpolitik som enbart handlar om att minska kostnaderna för kommunens skolvä‐
sen kan inte kallas för ansvarsfull. Såsom vi behöver investera i olika näringsgrenar för
att få människor att stanna kvar och tom flytta hit så måste vi även investera i våra
barns och ungdomars utbildning för att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna för
livet i framtiden”.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 81

Revidering av ungdomsrådets reglemente
Kst dnr 2010/343.01

1998 startade Torsby ungdomsråd och kommunfullmäktige antog 1998‐09‐24 § 130
reglementet för ungdomsrådet och ingen revidering har skett sedan dess. Ungdoms‐
sekreterare Elin Pedersen önskar några revideringar som gör att reglementet passar
bättre till den praxis som utvecklat sig och de realiteter som gäller.
• Verksamhetsår
• Ungdomsrådets sammansättning
• Protokoll
• Firmatecknare
Bl.a. har det varit svårt att rekrytera så många som 15 ledamöter och lika många ersät‐
tare, vilket gör att antalet ledamöter och ersättare kan behöva minskas, och att verk‐
samhetsåret behöver flyttas fram något för att hinna med rekryteringen. Ersättarna
behöver heller inte vara personliga.
Det tycks mer lämpligt att ungdomsrådet kommer till kommunstyrelsen en gång per
år och redovisar vilka projekt och ändamål som ungdomspotten använts till än att be‐
sluten löpande sänds till kommunen. Firmatecknare bör vara ungdomssekreteraren
och fritidschefen (båda är anställda personer) hellre än ordförande, vice ordförande
och kassören (vilka är ungdomar i styrelsen).

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen
2010‐09‐13 § 102
Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Yrkande
Åke Gustavsson (S) föreslår att under punkt 4 ändras texten till: ordföranden, vice ord‐
föranden eller kassören äger rätt att tillsammans med ungdomssekreterare eller fritids‐
chef teckna firma för ungdomsrådet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Gustavssons yrkande och finner att kommun‐
fullmäktige bifaller förslaget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 81, revidering av ungdomsrådets reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Paragraf 4 Verksamhetsår ändras från sin nuvarande lydelse: ”Ungdomsrådets
verksamhetsår sträcker sig från 1 oktober till 30 september nästkommande år.”
till
”Ungdomsrådets verksamhetsår sträcker sig från 1 november till 31 oktober näst‐
kommande år.”

2.

Paragraf 5 Ungdomsrådets sammansättning ändras i ett avseende från sin nuva‐
rande lydelse: ”Ungdomsrådet består av 15 ledamöter och 15 personliga ersättare.
”
till
”Ungdomsrådet bör bestå av 15 ledamöter och 5 ersättare, dock lägst 7 ledamöter
och 3 ersättare.”

3.

Paragraf 16 Protokoll ändras i ett avseende från sin nuvarande lydelse:
”Beslut gällande fördelning av medel till ungdomsorganisationer etc. skall snarast
sändas till kommunstyrelsens kansliavdelning.”
till
”Beslut gällande fördelning av medel till ungdomsorganisationer etc. skall redovi‐
sas för kommunstyrelsen en gång per år. Sammanställning över ändamål och be‐
lopp lämnas årligen till kommunstyrelsens kansliavdelning.”

4.

Paragraf 23 Firmatecknare ändras från sin nuvarande lydelse:
”Ordförande, vice ordförande och kassören äger rätt att teckna firma för ungdoms‐
rådet, var för sig.”
till
”Ordföranden, vice ordföranden eller kassören äger rätt att tillsammans med ung‐
domssekreteraren eller fritidschefen teckna firma för ungdomsrådet. ”

5.

Revideringarna i ungdomsrådets reglemente gäller från verksamhetsåret
1 november 2010 och framåt.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 81, revidering av ungdomsrådets reglemente
Beslutet expedieras till
Elin Pedersen
Emelie Ollén
Kicki Velander
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 82

Revidering och uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kst dnr 2010/272.10

Ändring av sammanträdeslokal
Kommunfullmäktige beslutade 1998‐01‐29 § 6 att platserna för sammanträdena skulle
alterneras, vilket redan sedan tidigare varit praxis. Från och med innevarande mandat‐
period, då närradiosändningar från sammanträdena återigen infördes har dock nästan
alla sammanträden hållits i Torsby. När något ärende speciellt har rört t.ex. Sysslebäck‐
sområdet har sammanträdet hållits där.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att meningen ”Platserna för kommunfull‐
mäktiges sammanträden skall alterneras under förutsättning att närradio kan sändas
därifrån” stryks ur arbetsordningen då den inte stämmer överens med det som blivit
praxis över tid.

Ändring av föredragande
Under de senaste mandatperioderna har det också varit praxis att både kommunchefen
och kommunfullmäktiges sekreterare har föredragit ärendena. Enligt arbetsordningens
nuvarande skrivning är det enbart kommunchefen som får föredra. Den ordningen att
båda två får föredra ärendena bör därför formellt föras in i arbetsordningen.

Ändring av befattningar vid presidiebordet
Enligt arbetsordningen sitter även kommunstyrelsens ordförande vid presidiebordet.
Så har inte varit fallet under någon av de senaste mandatperioderna, utan hon/han
sitter bland ledamöterna i salen. Arbetsordningen bör därför ändras.

Ändrad titel
I arbetsordningen används titeln ”kanslichef”. Sedan många år heter den befattningen
”kommunchef”. Arbetsordningen bör därför uppdateras.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 82, revidering och uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Två uppdateringar av arbetsordningen
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐09‐24 § 140 att från och med mandatperioden som
börjar hösten 2010 ha 31 ledamöter istället för 41. Något särskilt beslut att ändra i ar‐
betsordningen krävs inte, utan beslutet förs in automatiskt. Meddelas här enbart för
kännedom.
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 197 att från och med 2010 ha tisdagar som
sammanträdesdag istället för torsdagar, dvs. sista tisdagen i månaden. Något särskilt
beslut att ändra i arbetsordningen krävs inte, utan beslutet förs in automatiskt. Med‐
delas här enbart för kännedom.

Handlingar i ärendet
Arbetsordning för kommunfullmäktige från
2005‐04‐28
Tjänsteskrivelse från Annette Lauritzen Karlsson daterad 2010‐06‐30
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐08‐23 § 78
Kommunstyrelsen
2010‐09‐13 § 110

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Paragraf 8 ändras från sin nuvarande lydelse: ”§ 8 Fullmäktige sammanträder på
plats som ordföranden efter samråd med vice ordförandena bestämmer.
Platserna för kommunfullmäktiges sammanträden skall alterneras under förutsätt‐
ning att närradio kan sändas därifrån.”

till
§ 8 Fullmäktige sammanträder på plats som ordföranden efter samråd med vice ordfö‐
randena bestämmer. Minst 2 gånger per år skall fullmäktiges sammanträden förläggas
till Sysslebäck.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 82, revidering och uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning
2.

Paragraf 9 ändras från sin nuvarande lydelse: ” § 9 Vid fullmäktiges sammanträde
intager presidiet, kommunstyrelsens ordförande, kanslichefen och fullmäktiges
sekreterare särskilda platser vid presidiebordet.”
till
§ 9 Vid fullmäktiges sammanträde intager presidiet, kommunchefen och fullmäk‐
tiges sekreterare särskilda platser vid presidiebordet.

3.

Paragraf 23 ändras från sin nuvarande lydelse: ”§ 23 Kommunchefen får delta i
överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.”
till
§ 23 Kommunchefen och kommunfullmäktiges sekreterare får delta i överlägg‐
ningen i alla ärenden. De får också yttra sig om lagligheten av det som förekommer
vid sammanträdena.

4.

Beslutet att kommunfullmäktige ska ha 31 ledamöter från och med mandatperio‐
den 2010‐2014 istället för 41 och beslutet att sammanträdena ska vara företrädesvis
på tisdagar från och med 2010 antecknas till protokollet.

Beslutet expedieras till
Margot Enkvist
Annette Lauritzen Karlsson
Emelie Ollén
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 83

Komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen avseende medborgarförslag
Kst dnr 2010/272.10

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade den 30 mars 2010 beslut om att införa medborgarförslag.
Med bakgrund av detta beslut skall fullmäktiges arbetsordning samt nämndernas reg‐
lemente kompletteras.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2010‐08‐23 § 79
2010‐09‐13 § 111

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med en ny paragraf, § 50 med
följande innehåll:
a. Alla som är folkbokförda i Torsby kommun har rätt att väcka ärenden i
kommunfullmäktige genom medborgarförslag.
b. Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av
förslagsställaren och innehålla namn, namnförtydligande, adress,
telefonnummer och eventuell e‐postadress. Om medborgarna tillhandahåller
elektroniskt sigill kan medborgarförslaget även sändas in via elektronisk rutin.
c.

Ett medborgarförslag kan endast behandlas av kommunfullmäktige om det rör
en kommunal angelägenhet med undantag för myndighetsutövning. Ett
förslag får endast omfatta en/ett fråga/ämne.

d. Medborgarförslag skall ställas till kommunfullmäktige och inges till
kommunstyrelsens kansliavdelning. Fullmäktiges presidium bedömer förslag
och föreslår hur dessa skall hanteras. Förslag som inte uppfyller
grundkriterierna enligt ovan skall avvisas av fullmäktiges presidium.
Fullmäktige har rätt att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 83, komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning och
nämndernas reglementen avseende medborgarförslag
besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag och som inte är av
principiell beskaffenhet eller av annan större vikt. Kommunstyrelsen eller
nämnderna får ej delegera ärenden som väckts genom medborgarförslag och
överlämnats till styrelsen eller nämnd. Förslagsställaren har rätt att återkalla
sitt förslag innan det föranlett något beslut.
e. Innan frågan hanteras i fullmäktige, styrelse eller nämnd skall medborgaren
underrättas.
f.

Medborgarförslaget bör beredas så att fullmäktige, styrelse eller nämnd
skyndsamt kan fatta beslut i ärendet dock senast 1 år från det att förslaget
väcktes i kommunfullmäktige.

g. En nämnd som ansvarar för handläggning av ett medborgarförslag skall minst
en gång per år dock alltid vid sammanträdet i oktober informera fullmäktige
om de beslut som fattats. Nämnden skall även redovisa de ärenden som inte är
avgjorda och vilka handläggning överstigit ett år.
2. Alla styrelsers och nämnders reglementen kompletteras med en ny paragraf om
medborgarförslag med följande innehåll:
a) Medborgarförslag som kommunfullmäktige har överlåtit till nämnd skall
handläggas av nämnden skyndsamt och beslut skall fattas senast 1 år från det
att ärendet väcktes i fullmäktige.
b) Nämnden skall fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats
avseende medborgarförslag. Dock skall alltid nämnden redovisa per september
månad antalet beslutade samt icke beslutade medborgarförslag till fullmäktige.
Nämnden skall även redovisa de ärenden som inte har fattats beslut om inom 1
år.
3. Medborgarförslag införs från och med 15 oktober 2010.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
Annette Lauritzen Karlsson
Margot Enkvist
Emelie Ollén
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 84

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
Kst dnr 2010/207.30

Bakgrund
Regeringen har överlämnat ett förslag på ny lagstiftning avseende brandfarliga och
explosiva varor. Riksdagen har att fatta beslut om lagen per den 1 juli 2010 och den
kommer att träda ikraft per den 1 september 2010.
I den nya lagen kommer kommunerna att få ett utökat ansvar. Kommunerna kommer
att överta polisens uppgifter när det gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva
varor. Uppgifterna omfattar bland annat tillstånd för förvaring och försäljning av fyr‐
verkerier, förråd som finns i samband med sprängningar samt godkännande av före‐
ståndare till nämnda hanteringar. Kommunerna får ta ut avgifter för sitt arbete med
tillståndshandläggning och tillsyn.
Kommunen skall genom beslut i kommunfullmäktige besluta vilken/ vilka nämnd/
nämnder som skall ansvara för tillståndsgivning, uppföljning och tillsynsansvar ut‐
ifrån aktuell lagstiftning.

Ärendet
Kommunerna kommer att få ett utökat ansvar för brandfarliga och explosiva varor
från och med den 1 september 2010. Kommunen genom kommunfullmäktige skall
besluta om hur dessa frågor skall handläggas i Torsby kommun.
Kompetensmässigt så finns det två nämnder som kan handha dessa frågor i kommu‐
nen, miljö‐ och byggnämnden och räddningsnämnden. Förslaget innebär att kommun‐
styrelsen och kommunfullmäktige att fattar beslut om att delegera ansvar för till‐
ståndsgivningen och därtill tillhörande frågor till miljö‐ och byggnämnden, och att
räddningsnämnden får delegerat ansvar för tillsynen.
Vidare föreslås att de bägge nämnderna får delegation på att besluta om justering och
indexuppräkning av avgifterna för tillståndsgivning samt för tillsyn för den verksam‐
het som de bedriver i enlighet med lagstiftningen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

forts kf § 84, ny lag om brandfarliga och explosiva varor
Handlingar i ärendet
Skrivelse från myndigheten för samhällsskydd och beredskap daterad 2010‐04‐29.
Bitr kommunchef Anders Björcks yttrande daterad
2010‐06‐21
Räddningsnämnden
2010‐08‐23 § 47
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐08‐23 § 80
Miljö‐ och byggnämnden
2010‐08‐25 § 129
Kommunstyrelsen
2010‐09‐13 § 114

Kommunfullmäktiges beslut
Tillståndsgivning och därtill tillhörande frågor för brandfarliga och explosiva varor
handläggs av miljö‐ och byggnämnden samt att räddningsnämnden delegeras till‐
synsansvaret i enlighet med rubricerad lagstiftning.
2. Bägge nämnderna delegeras rätten att besluta om justering och indexuppräkning
av avgifterna inom respektive ansvarsområde.
3. Kommunfullmäktige ger miljö‐ och byggnämnden rätten att besluta om samt utta‐
ga avgifter avseende ansökan och tillståndsgivning och räddningsnämnden får rät‐
ten att besluta om samt uttaga tillsynsavgifter utifrån av kommunfullmäktige fast‐
ställd taxa och riktlinjer.
4. Respektive nämnd har rätt att vidaredelegera beslutsfattandet avseende aktuell
lagstiftning till förvaltningschefen eller annan tjänsteman i organisationen.
1.

Beslutet expedieras till
Miljö‐ och byggnämnden
Räddningsnämnden
MSB
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Kf § 85

Svar på motion från Birgitta Karstensson (MP)
angående medborgardialog
Kst dnr 2010/141.10

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen (Kf § 27,
Kst dnr 2010/141.10) från Birgitta Karstensson (MP). Motionen lyder enligt följande;
”Med anledning av att det inte finns någon policy om tillvägagångssätt gällande med‐
borgarförslag yrkar jag att en fullmäktigeberedning tillsätts där samtliga partier finns
representerade.”

Förslag på hantering av motionen
I och med att kommunfullmäktige biföll Roger Ericssons motion om införande av
medborgarförslag så fick kommunstyrelsen uppdraget att ta fram riktlinjer/reglemente
för medborgarförslag. Kommunstyrelsens förvaltning har under våren och försomma‐
ren utarbetat förslag på riktlinjer/reglemente för medborgarförslag.
Birgitta Karstenssons förslag om att tillsätta en fullmäktigeberedning för att utarbeta
en policy och tillvägagångssätt för medborgarförslag, skulle innebära att beredningen
ges ett uppdrag som redan är utfört. Det finns idag ett framtaget förslag avseende rikt‐
linjer och reglemente avseende medborgarförslag.

Handlingar i ärendet
Motion daterad
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Bitr kommunchef Anders Björcks yttrande daterad
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2009‐09‐24.
2010‐08‐23 § 81
2010‐08‐31
2010‐09‐13 § 112

TORSBY KOMMUN

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

forts kf § 85, svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) angående
medborgardialog
Birgitta Karstensson tackar för svaret på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Med hänvisning till att komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning tagits
fram med anledning av att medborgarförslag införs i Torsby kommun är motionen
besvarad.

Beslutet expedieras till
Birgitta Karstensson
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 21

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Kf § 86

Svar på motion från Birgitta Karstensson (MP)
om funktionshindrades tillträde till offentliga
lokaler
Kst dnr 2009/425.10

Bakgrund
Motionen inlämnades till kommunstyrelsen 2009‐09‐24. Referat av motionens innehåll:
Birgitta Karstensson (MP) skriver att Torsby kommun har ett betydande fastighetsin‐
nehav med offentliga lokaler. Tillträde för funktionshindrade till dessa lokaler är ett
oeftergivligt krav. Karstensson begär en inventering av de kommunala fastigheter som
allmänheten har tillträde till. I samband med inventeringen önskar hon åtgärdsförslag
och tidsplan för åtgärdernas genomförande.
Stöllets folkhögskola inrymmande Torsby kommuns filialbibliotek föreslås bli det för‐
sta objektet för inventeringen. Karstensson ger i motionen exempel på vad som behö‐
ver åtgärdas. Tekniska avdelningen har besökt Stöllets folkhögskola och Karstensson
önskar att de med förtur tar sig an denna fråga.

Förslag på hantering av motionen
Torsby kommun har under 2010 projektanställt Gunilla Montán Halvardsson för att
uppdatera Tillgänglighetsguiden. Guiden ska visa hur tillgängligheten för funktions‐
hindrade är i och till lokaler som är till för allmänheten.
Totalt har cirka 90 företag, föreningar och organisationer visat sitt intresse för att vara
med i guiden. I juni var 62 av dessa inventerade. Inventeringen fortsätter i augusti och
då i huvudsak av Torsby kommuns egna verksamheters lokaler.
I maj har Montán Halvardsson tillsammans med konsultföretaget Villmera Utveckling
AB, Karlstad, inventerat ”Enkelt avhjälpta hinder” utifrån ett besökareperspektiv. Tio
utvalda objekt har inventerats för att ge en mätbild av hur långt kommunerna kommit
i sitt tillgänglighetsarbete.
Projekt Tillgänglighetsguiden slutförs under december 2010 och innan projektets ut‐
gång ska en plan upprättas för guidens uppdatering och resursbehov för detta.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

forts kf § 86, svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) om funktionshindrades tillträde till offentliga lokaler
Samtidigt ska det utredas vem som ska ha ansvaret för helheten, inte bara gällande
Tillgänglighetsguiden utan för allt arbete kring tillgänglighet för funktionshindrade.
Birgitta Karstensson vill att Tekniska avdelningen med förtur tar sig an tillgänglighe‐
ten vid Klarälvdalens folkhögskola (Stöllets folkhögskola).
Gunilla Montán Halvardsson har den 6 juni 2010 gjort en första inventering av folk‐
högskolan.
Gällande Karstenssons exempel på vad som behöver åtgärdas vid folkhögskolan sva‐
rar Tekniska avdelningen genom fastighetsingenjör Conny Lindh.
Det finns ingen skyltad parkering för funktionshindrade, tidsplan är hösten 2010 eller
under 2011. Handikappingång på framsidan saknas men kommer förhoppningsvis att
byggas 2011 om medel tillförs.
Utredning pågår om skolans hiss. Renovering av nuvarande hiss eller installation av
ny hiss kommer att ske tidigast budgetåret 2011.
Handikapptoaletten är färdigbyggd.
Rullstolsburna kan ta sig till datasalen i källaren. Ventilationen i datasalen fungerar för
den verksamheten som den var planerad för vid installationen. Enligt skolledningen
finns planer på att avskaffa fasta datorer och att anskaffa bärbara.

Handlingar i ärendet
Motion från Miljöpartiet de gröna genom Birgitta Karstensson
Tjänsteskrivelse av Gunilla Montán Halvardsson
Tjänsteskrivelse av Gunilla Montán Halvardsson
Tjänsteskrivelse av Gunilla Montán Halvardsson
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

2009‐09‐24
2010‐01‐20
2010‐05‐18
2010‐06‐05
2010‐08‐23 § 82
2010‐09‐13 § 113

Motionärens förslag och kommunstyrelsens svar handlar om rörelsehindrade, syn‐ och
hörselskadade.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 23

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

forts kf § 86, svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) om funktionshindrades tillträde till offentliga lokaler
Birgitta Karstensson tackar för svaret på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen är besvarad.

Beslutet expedieras till
Birgitta Karstensson
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 24

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Kf § 87

Svar på interpellation från Anders Wiss (M) om
utbildning i alla Torsby kommuns skolor i ämnet Entreprenörskap
Kst dnr 2010/216.60

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010‐05‐25 § 59 lämnade Anders Wiss (M) en
interpellation om utbildning i alla Torsby kommuns skolor i ämnet entreprenörskap.
Interpellationen lyder;
”Undertecknad vill fråga barn‐ och utbildningsnämndens ordförande vilka riktlinjer
och omfattning det ges utbildning i entreprenörskap i samtliga klasser och linjer i Tors‐
by kommuns skolor.”

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2010‐05‐25

Svar på interpellationen
Hans Lass (S), barn‐ och utbildningsnämndens ordförande svarar:
”Anders Wiss frågade mig i sin interpellation den 25 maj 2010 ”…vilka riktlinjer och
omfattning det ges utbildning i entreprenörskap i samtliga klasser och linjer i Torsby
kommuns skolor.”
Frågan är så omfattande att ett svar måste bli ofullständig.
Regeringen har i en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet
fattat beslut om insatser som stödjer utvecklingen av entreprenörskap inom skola och
högskola. Skolverket gavs 2009 i uppdrag att stimulera arbetet kring entreprenörskap i
utbildningen på alla nivåer.
Skolverkets uppdrag innebär att stödja och stimulera arbetet inom området entrepre‐
nörskap. Man kommer bland annat att främja skolors samarbete med arbetslivet, er‐
bjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte och fördela utvecklingsme‐
del.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 25

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

forts kf § 87, svar på interpellation från Anders Wiss (M) om utbildning
i alla Torsby kommuns skolor i ämnet Entreprenörskap
Enligt strategin kan utbildning i entreprenörskap innefatta specifika kunskaper som
krävs för att starta och driva ett företag.
Utbildning i entreprenörskap kan också innebära att utveckla och stimulera generella
kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling.
Men redan innan regeringens beslut har vi i Torsby kommuns skolor arbetat med frå‐
gor om entreprenörskap. Jag ska försöka ge en överblick över det som sker i våra
grundskolor och i gymnasiet, även om en sådan redovisning inte blir heltäckande.
När det gäller barnomsorgen finns det inget uttalat koncept.
Vad gäller grundskolan så arbetas det med generella kompetenser i stigande omfatt‐
ning ju äldre eleverna är. Förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till
handling tränas i ökande omfattning genom grundskolan. Det finns det en rad verk‐
samheter och projekt som – utan att ha fått någon rubricering i riktning mot entrepre‐
nörskap – mycket tydligt kan kopplas till utveckling av just det efterfrågade.
I grundskolans lägre åldrar arbetar vi dels med
- NTA – naturvetenskap och teknik för alla. Tills för några månader sedan var Tors‐
by kommuns grundskolor de enda i Värmland som anslutit sig till projektet som
initierats av Vetenskapsakademin, nu har Karlstads kommun anslutit sig. I sam‐
band med NTA‐projektet utmanas eleverna att utveckla egna initiativ till utforsk‐
ning av naturvetenskapliga sammanhang och utveckling av metoder för förståelse
och praktisk tillämpning av tekniska apparaturer.
-

Kultur i skolan – I samarbete med Kulturskolan inbjuds varje år elever att arbeta
fram ett kulturellt arrangemang för sina ålderskamrater.

Grundskolans ”mellanstadium” och ”högstadium” samarbetar på en rad områden innan‐
för skolan och med andra huvudmän. De inomskolsliga områdena är arbetet med
- Hälsofrämjande skola, där Kvistbergsskolans utveckling av integration av hälso‐
främjande åtgärder i den vardagliga undervisningssituationen bildar modell för
övriga grundskolor i kommunen.
- Elevråd
- Kostråd
- Idrottsråd

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 26

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

forts kf § 87, svar på interpellation från Anders Wiss (M) om utbildning
i alla Torsby kommuns skolor i ämnet Entreprenörskap
Dessa råd bygger helt och hållet på elevernas egen aktivitet, initiativförmåga och in‐
tern arbetsorganisation.
-

Ett lysande exempel på högstadieelevers entreprenörskap är den konstnärliga ut‐
smyckningen av Frykenskolan, där man på inbjudan av Statens Konstråd utveck‐
lade ett konstnärligt sammanhängande koncept för utsmyckningen.

-

På Frykenskolan finns vidare idéer om att utveckla cafeterian till en elevaktiv verk‐
samhet, något som ännu så länge är i sin linda.

-

Elever som läser moderna språk genomför olika aktiviteter såsom tillverkning och
försäljning av olika produkter. det kan gälla bakning, fika till KF:s möten, loppisar
mm. Pengarna som kommer in används sedan till studieresor.

-

PRAO genomförs i år 6, år 8 och år 9.

-

Samarbetet med Vägverket under rubriken ”Säker skolväg” är en samverkan, där
elever dels lär sig sammanhangen i den kommunala trafiksituationen och samti‐
digt även utvecklar konkreta förslag som sedan ligger till grund för Vägverkets vi‐
dareutveckling av skolvägssäkerheten i Torsby kommun.

-

EU‐projekt i samverkan med EU är ”Skolbyn Stöllet 40 år”, ett annat

-

EU‐projekt är kartläggningen och tillgängligtgörande av ”Den skogsfinska kultu‐
ren”.

Därutöver utvecklas kontinuerligt formerna för elevernas delaktighet i skolvardagens
utformning.
Mera uttalat finns ämnet entreprenörskap inom gymnasieskolans verksamhet, både
inom den ordinarie verksamheten som i verksamheter med nära anknytning till Stjer‐
neskolan.
-

Inom programmet ”Handel och administration” ingår ämnet entreprenörskap som
en självklar del.

-

En integrerad del av specialidrotterna är utbildningen i ledarskap, både för lagid‐
rottselever (fotboll och ishockey) som i de individuella sporterna (skid och friid‐
rott) som ett led att ge de idrottande unga människorna en inspiration att ta ansvar
i föreningsverksamheter både som ledare och tränare.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 27

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

forts kf § 87, svar på interpellation från Anders Wiss (M) om utbildning
i alla Torsby kommuns skolor i ämnet Entreprenörskap
-

De obligatorisk projektarbeten för samtliga elever innehåller som ett krav en
redovisning av möjligheter att marknadsföra och omsätta projektets idé till af‐
färsmässig verksamhet.

-

Vidare förstärks uppmuntran till eget initiativtagandet i den dagliga undervis‐
ningsverksamheten.

-

Samtliga elever har möjlighet att välja Ung Företagsamhet (UF) som projektar‐
bete och ‐ om de inte är specialidrottselever ‐ även som Individuellt val under
sin skoltid. UF innebär i korthet att eleverna får starta upp, driva och avveckla
ett företag under ett läsår. UF sker i samarbete med organisationen Ung Före‐
tagsamhet i Värmland.

-

På de yrkesförberedande programmen sker ett nära samarbete med näringsli‐
vet genom yrkesråd och genom de perioder av arbetsplatsförlagd utbildning,
som genomförs framför allt i årskurs 3.

-

Entreprenörskapsträffar genomförs med avgångselever på flera program.

-

För de studieförberedande programmen sker ett samarbete med TUAB kring
det lokala näringslivet.

-

Avslutningsvis kan konstateras att Entreprenörskap kommer att bli ett eget
ämne i den reformerade gymnasieskola som skall införas hösten 2011. Ämnet
kommer att erbjudas inom flera olika program och entreprenörskap skall löpa
som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

Även om jag inte har kunnat besvara Anders Wiss’ interpellation exakt i de termer som
han kanske har förväntat sig hoppas jag ändå att jag har kunnat ge en bild av den ut‐
bildning som kan anses ingå i entreprenörsutbildning i våra skolor”.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 28

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Kf § 88

Olle Adolfsson (S) avsäger sig sina politiska
uppdrag
Kst dnr 2010/292.10

Olle Adolfsson (S) avsäger sig alla sina politiska uppdrag. De är:
-

Ledamot i kommunstyrelsen
Ledamot i kommunstyrelsens samhällsutskott
Ledamot i kommunfullmäktige
Ordförande i Fritid i Nordvärmland AB
Ledamot i Håks Per Perssons testamente förtroenderåd
Ombud i Klarälvens vattenvårdsförbund
Ersättare i Torsby förvaltnings AB
Ersättare i Torsby Utvecklings AB

Handlingar i ärendet
Olle Adolfssons avsägelse daterad 2010‐08‐17

Kommunfullmäktiges beslut
Olle Adolfsson beviljas entledigande från samtliga kommunala förtroendeupp‐
drag.
2. Kommunen anhåller hos Länsstyrelsen om röstsammanräkning för val av ny le‐
damot i kommunfullmäktige efter Olle Adolfsson.
1.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Rune Mattsson
Stina Eklund
Kf
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 29

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Kf § 89

Mikael Persson (M) avsäger sig uppdragen
som ledamot och vice ordförande i Fritid i
Nordvärmland AB
Kst dnr 2010/355.10

På grund av förändrad arbetssituation avsäger sig Mikael Persson (M) uppdragen som
ledamot och vice ordförande i styrelsen för Fritid i Nordvärmland AB.

Handlingar i ärendet
Mikael Perssons avsägelse daterad 2010‐09‐25.

Kommunfullmäktiges beslut
Mikael Persson (M) beviljas entledigande från uppdragen som ledamot och vice ordfö‐
rande i styrelsen för Fritid i Nordvärmland AB.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
Rune Matsson
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 30

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Kf § 90

Val av ledamot, ordförande och vice ordförande i Fritid i Nordvärmland AB
Kst dnr 2010/355.10

Kommunfullmäktiges beslut
Håkan Laack (S) väljs som ordförande i Fritid i Nordvärmland AB efter Olle
Adolfsson (S)
2. Anders Wiss (M) väljs som vice ordförande i Fritid i Nordvärmland AB efter Mika‐
el Persson (M)
1.

Beslutet expedieras till
De valda
Mikael Westin
Stina Eklund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 31

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Kf § 91

Motion från Inger Larén (FP) och Inga-Britt
Keck Karlsson (C) om närproducerat
Kst dnr 2010/363.10

Inger Larén (FP) och Inga‐Britt Keck Karlsson (C) lämnar vid dagens sammanträde en
motion som lyder:
”Under valrörelsen drev samtliga partier i Torsby kommun frågan om närproducerad
mat. Vi tycker nu att det är dags att gå från ord till handling.
Vi yrkar därför på att Torsby kommun tar fram policy och strategi för
-

En ökning av närproducerat i kommunens upphandling.

-

Mera nylagad mat inom skola och äldreomsorg”.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2010‐09‐28

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Ks
Anna‐Stina Eklund
Kf
_______

Justerarens signatur
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sid 32

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Kf § 92

Revisorernas rapport från granskning av stöd
till våldsutsatta
Kst dnr 2010/285.70

Revisorerna har granskat omsorgsnämndens arbete med att utveckla stödet till vålds‐
utsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld.
Rapporten har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av rapporten och vill vid tillfälle ta del av omsorgs‐
nämndens svar till revisorerna.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Kf
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 33

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Kf § 93

Utredning om traktor till bland annat fjärrvärmeverket i Östmark
Kst dnr 2010/299.50

Tekniska avdelningen har i sitt investeringsäskande till kommunalfullmäktige begärt
350 000 kr till traktor som bl.a skall användas vid fjärrvärmeverket i Östmark. Enligt
kommunfullmäktiges beslut § 36/2010 så ställdes ett yrkande att ”avvakta med inköpet
och utred först om det finns lokala entreprenörer som kan åta sig skötsel av fastigheter
och anläggningar i Östmark”.
Det som inte framkommit i beslutsunderlaget för nämnda investering är att den till‐
tänkta traktorn är av modell lastmaskin som skall vara av den storleken att den är lätt
flyttbar mellan kommunens fastigheter, för att kunna göra insatser under året som t.ex
extra snöröjning omkring skolor under lov mm.
Kontakt har tagits med de två entreprenörer som tidigare hjälpt kommunen med flis‐
lastning vid värmeverket, Harald Eriksson och Jörgen Halvardsson. De har fått infor‐
mation om kommunens tilltänkta användning av lastmaskin och fått erbjudande om
att hyra ut maskin till kommunen. Upplägget skulle vara så att de investerade i en
maskin och kommunen hyrde den på timtid (exkl. förare) för den tid som maskinen
används i Östmark och övriga delar av Torsby. Maskinen skulle då vara placerad vid
värmeverket. Entreprenörerna har gjort bedömningen att det inte skulle vara ekono‐
miskt hållbart för deras del att gå med på detta upplägg.
På den direkta frågan om hur de ställer sig till att kommunen investerar i en maskin
för att lasta flis till värmeverket så var svaren:
Den körning som gjorts till kommunen för värmeverkets räkning gör varken till eller
ifrån.
Det är ett tillskott till verksamheten men har inget emot att kommunen köper en egen
maskin.
Investering i en maskin enbart för fjärrvärmeverket i Östmark är varken grundtanken
eller ekonomiskt hållbart. Maskinen skall vara stationerad vid värmeverket men skall
vara en resurs för övriga fastigheter i kommunen dels som komplement till övriga
lastmaskiner dels för att göra jobb där de andra maskinerna är för stora för uppdraget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 34

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

forts. kf § 93, utredning traktor till bland annat fjärrvärmeverket i Östmark
Förhyrning av maskin från tilltalade entreprenörer är inte möjlig med föreslaget upp‐
lägg enligt deras bedömning.
Vidare rapporteras att det utreds om det finns möjlighet att överta den traktor som nu
används i GVA‐verksamheten men kommer att utbytas. Vid eventuellt byte till denna
traktor sker finansiering genom omdisponering i befintlig investeringsbudget.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2010‐08‐16 av fastighetschef Mats Ågren
Kommunstyrelsens samhällsutskott
2010‐08‐24 § 70
Kommunstyrelsen
2010‐09‐13 § 116

Kommunstyrelsens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
_____
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TORSBY KOMMUN

sid 35

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2010-09-28

Kf § 94

Taxa för sotning och brandskyddskontroll från
2010-07-01
Kst dnr 2010/364.30

Räddningsnämnden delger kommunfullmäktige för kännedom sitt beslut om ändrad
taxa för sotning respektive brandskyddskontroll samt höjt arvode till skorstensfejar‐
mästaren.

Handlingar i ärendet
Räddningsnämndens protokoll 2010‐06‐14 § 41.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

