KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

Plats och tid

2011-11-29, S*rneskolans matsal Torsby, kl 18:00 - 20:20

Beslutande

Håkan Laack (S)
Eva-Lena Gustavsson (S), §§ 115-125,
127-134
Hans Lass (S)
Yvonne Broberg (S), §§ 115-125, 127-134
Rune Mattsson (S), §§ 115-125, 127-134
Ann-Louise Broden (S)
Anna-Karin Gustafsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Åke Gustavsson (S)
Ann-Mari Uppvall (S)
Peter Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S)
Sture Persson (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)
Gösta Kihlgren (S), ers för Eva-Lena
Gustavsson (S) § 126
Ysabel Hedenberg (S), ers för Yvonne
Broberg § 126
Siri Sjögren (S), ers för Rune Mattsson
§ 126

Anna-Lena Carlsson (M)
Lillemor Wass Ronge (M) ers för Roger
Ericsson (M)
Gustav Olsson (M)
Anders Wiss (M), §§ 115-125, 127-134
Mikael Persson (M)
Per-Arne Ludvigsson (M)
Lina Nilsson (M )
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
TorbjörnJansson (C), §§ 115-125, 127-134
Kjell Karlsson (C), ers för Torbjörn Jans
son § 126
Kent Hallesson (V), ers för Bengt Berg (V
Gunilla Boquist (V)
Hans Lindberg (V)
Inger Laren (FP)
Karl-Erik Keck (MP)
Daniel Brosius (-)

Övriga

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Margot Enkvist, sekreterare
Angela Birnstein, ekonomichef §§ 125-126
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt § 116
Kersti Berggren, enhetschef § 117
Monicka Björklund, bebyggelseantikvarie § 117
Ingemar Nordström, kulturchef § 121

Utses att juste~a

Annlouise Broden och Per-Arne Ludvigsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Torsby 2011-12-09

Avser paragrafer
Sekreterare

115 -134
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-11-29

Datum för anslags uppsättande

2011-12-09

Datum för anslags nedtagande

2012-01-02

Förvaringsplats för protokollet
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

§ 115

KST 2011/122

Musik av kulturskolans elever i anslutning till
kommunfullmäktiges sammanträden
Kommuntullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan bestäJnt att om möjlig
het finns, skall varje fullmäktigesammanträde inledas med musik framförda av elever på
kulturskolan.
Vid dagens salmnanträde spelar Sara Edvardsson flöjt ackompanjerad av Michael Åker
lund på gitarr. De framför Visa i molom.
Kommunfullmäktiges ordförande tackar för framförandet.
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

§ 116

KST 2011/726

Information om kommunfullmäktiges roll i de
taljplanearbetet
Stadsarkitekt Torbjörn Almroth är inbjuden till dagens sammanträde för att informerar
om kommunfullmäktiges roll i detaljplanearbetet.
Torbjörn ger en inblick i vad samhällsplanering innebär, vilken roll fullmäktige har och
hur planförfarandet och plartarbetet går till inför fullmäktiges beslut i ärendet.
Kommunfullmäktiges ordförande tackar för informationen.
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TORSBY KOMII..1UN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

§ 117

KST 2007/508

Information om projektet Kulturhistoriskt värde
fulla skogsfinska gårdar - vår resurs i Torsby
Bebyggelseantikvarie Monica Björklund och enhetschef Kersti Berggren är inbjuden till
dagens sammanträde för att informera om ett Interregprojekt mellan Värmlands Muse
um och Hedmarks fylke - ett gränsöverskridande samarbetsprojekt med fokus på vårt
gemensamma skogsfinska kulturarv.
Torsby kommun är medfinansiärer i detta 3-års projekt som omsatt drygt 8 milj kr och
som nu avslutats 31 augusti i år.
Syftet med projektet har varit att lyfta fram Finnskogens attraktiva livsmiljöer, där bygg
nader och andra skogsfinska minnen är en resurs. Projektet har byggt upp kunskap kring
de skogsfinska miljöerna, bland annat genom inventering, dokumentation och mark
nadsundersökning. Projektet har arbetat utåtriktat i form av seminarier, workshops och
publikationer. Kontakt och samarbete med fastighets- och markägare, hembygdsföre
ningar, hantverkare, entreprenörer, beslutsfattare, skolor och övriga intresserade har
också löpt som en röd tråd genom projektet.
Projektet har producerat en slutrapport, som är tryckt i bokform. Den distribueras till
medfinansiärer, kommuner, länsstyrelser och andra förvaltande myndigheter. Den finns
även på Värmlands Museum. Slutrapporten innehåller alla aktiviteter som projektet har
genomfört, samt slutsatser och analyser. Nu tar projektägarna vid och de kommer att föra
arbetet med den skogsfinska kulturen vidare.
Projektets slutrapport finns att ladda ned på Värmlands Museums hemsida.
Kommunfullmäktiges ordförande tackar för informationen.
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

KST 2011/425

§ 118

Ake Gustavsson (8) omsorgsnämndens ordfö
rande svar på en fråga som kom upp under Or
det är fritt vid kommunfullmäktiges sammanträ
de 2011-10-25 angående hemsändning till pen
sionärer i Vitsandsområdet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-10-25 ställde Inger Laren (FP) en fråga till
omsorgsnämndens ordförande Åke Gustavsson med anledning av att Vitsandsboa skall
säljas. Det blir en stor förlust för bygden och en katastrof för pensionärerna som får mat
hemkörd från affären.
Ingers fråga till Åke Gustavsson är hur omsorgen tänker lösa detta.
Åke Gustavsson(S) svarar på frågan.
Det finns redan idag beslut om hemsändningsbidrag som innebär att kommuninvånare
som inte själv kan ta sig till butiken och bor visst långt bort från denna, kan få sina dag
ligvaror hemsända av butiken, och butiken kan få bidrag till detta från kommunen.
Så även om affären stänger så kommer pensionärerna att få sin mat hemsänd genom den
överenskommelse som finns om hemsändningsbidrag.
Inger Laren tackar för svaret.

~ IUtdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

§ 119

KST 2011/232

Allmänhetens frågestund
Stig Larsson ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Håkan Laack (S):

1.

Ingen har undgått grävskorpornas framfart i området mejeritomten, detta sedan i
tidig vår och är fortfarande i full gång. Många frågar sig. Det kan väl inte vara våra
skattepengar dom gräver ner? Är det så?

2.

På sidan 23 ärende nr 8. Jag citerar: Torsby kommun ingår borgen för egen skuld för
Torsby Bostäder AB, låneförpliktelser upp till högsta lånebeolpp om 184 247 000 kr
jämte därpå löpande ränta och övriga kostnader.
Fråga: Vet kommuninvånarna om att de går i borgen för Torsby Bostäder AB med evt
ca 15 000 kr per person. Är det rimligt att skattebetalarna skall vara med och satsa för
att man skall få billigare hyra i vissa bostäder (genom Kommuninvest - billigare lån)

3. Hur stor summa i kr är varje kommuninvånare belastad med från andra borgenslån
totalt per person inkl nu dessa 15 000 kr?
4.

Ekonomin belastas naturligtvis av alla sådana åtaganden. Hur kommer äldrevården
skolan att få känning av detta? Vilka höjningar kommer? Är det vatten och avlopps
taxan? Är det skattehöjningar? Är det någon annan avgift som skall införas? Detta är
viktigt för konununinvånarna, de vill också planera sitt boende och sin framtid.

Maria Tillberg har frågor till skolchef Fredric Norlin med anledning av föreslagen minsk
ning av hyresbidraget till fris kolorna i kommunen.
*

Kan Torsby kommun se friskolorna i kommunen som en tillgång?

*

Kan friskolorna få en längre framförhållning när det gäller de ekonomiska förutsätt
ningarna? De senaste åren har bidraget ändrats från år till år. Senaste förslaget inne
bär en minskning med 7,5%.

*

Är det inte bra att vi samarbetar i Torsby kommuns lokaler? Vi har et bra samarbete
med förskolan, fritidsgården och fritidshenunet där vi alla använder matsal och
gymnastiksal.

*

Det är många som väljer Transtrands friskola söderifrån som i förlängningen kan
innebära ett ökat underlag för Kvistberget. Beaktar man det vid bidragsgivningen?

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoli
2011··11-2.9

forts kf § 119, allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Laack och skolchef Fredric Norlin svarar på ovan
stående frågor vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Beslutet expedieras till
Fredric Norlin
Håkan Laack
Fullmäktige
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

§ 120

KST 2011/605

Anmälan av ny ledamot och ny ersättare i kom
munfullmäktige
Länsstyrelsen har efter röstsammanräkning meddelat kommunen namn på ny ledamot
och ny ersättare i kommunfullmäktige.
Ny ledamot efter Line Holt (V)

Gunilla Boquist (V), Uggenäsgatan 8,68063 Likenäs.
Ny ersättare efter Gunilla Boquist (V)

Gun-Britt Karlsson, Fensbol39, 68593 Torsby.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens protokoll 2011-11-11.

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan av ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige antecknas till protokollet.

Beslutet expedieras till
Gunilla Boquist
Gun-Britt Karlsson
Line Holt
Stina Eklund

Cl}"90

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTiGE
Protokoll
2011-11-29

KST 2011/632

§ 121

Biblioteksplan för Torsby kommun
Kommunen är enligt Bibliotekslagen § 7a skyldig att anta en plan för biblioteksverksam
heten.
"7a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall
samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. "
Kommunstyrelsen har gett kulturchefen i uppdrag att revidera biblioteksplanen som
antogs av kommunfullmäktige 2006-12-20.
I

Syftet med planen är att ge en samlad bild av kommunens biblioteksstruktur och vilka
huvudmän som ansvarar för vad när det gäller innevånarnas medie- och informations
försörjning. Planen skall ange inriktningen för biblioteksverksamheten och den skall ut
värderas och revideras kontinuerligt.

Handlingar i ärendet
Förslag till Biblioteksplan för Torsby kommun
Kommunstyrelsen 2011-11-14 § 166

Kommunfullmäktiges beslut
Biblioteksplan för Torsby kommun antas. Biblioteksplanen ligger som bilaga till paragra
fen.

Beslutet expedieras till
Ingemar Nordström
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande

l

Datum

2011-11··01

Kommunstyrelsen

Förslag till biblioteksplan
Bakgrund
Kommunen är enligt Bibliotekslagen § 7a skyldig att anta en plan för
biblioteksverksamheten.
"7a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall
samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksarnheterna. "
Kommunstyrelsen har givit kulturchefen i uppdrag att se till att en plan upprättas och
revideras. Biblioteksplanen antogs av Kommunfullmäktige 2006-12-20.
Syfte
Syftet med planen är att ge en samlad bild av kommunens biblioteksstruktur och vilka
huvudmän som ansvarar för vad när det gäller innevånarnas medie- och
informationsförsörjning. Planen skall ange inriktningen för biblioteksverksarnheten
och den skall utvärderas och revideras kontinuerligt.
Styrdokument
Följande dokument är styrande och vägledande för biblioteksverksarnheten:
Bibliotekslagen
Kulturavdehlingens mål och strategier 2011
Skollagen
Torsby kommuns värdegrund (2006-10-26)
Torsby kommuns övergripande mål och visioner
Unescos folkbiblioteksmanifest
Unescos skolbiblioteksmanifest

Ingemar Nordström
kulturchef
Besöksadress

Fabriksgatan 2, Torsby

Torsby kommun
25. Kulturavdelningen
68580 Torsby

0560 - 161 04 direkt
0560 - 160 00 växel
0560 - 161 05 fax

ingemar.nordstrom@torsby.se
kultur@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (6)

Nulägesbeskrivning
Organisation
Folkbiblioteket administreras via kulturavdelningen som ligger under
kommunstyrelsens samhällsutskott. Organisationen består av ett huvudbibliotek, två
filialer och en bokbuss. Huvudbiblioteket i Torsby tätort är integrerat med
gymnasieskolans bibliotek och placerat i nära anslutning till skolan. Biblioteksfilialen i
Stöllet är integrerad med folkhögskolan och grundskolan på orten och har lokal- och
personalsamverkan med folkhögskolan. Filialen i Sysslebäck har personalsamverkan
med Kvistbergsskolan.
Grundskolebiblioteken hör till barn - och utbildningsnämnden. I kommunen finns sju
grundskolor, varav tre har högstadieklasser. Dessutom finns två friskolor på låg- och
mellanstadienivå. Det finns elva förskolor plus två föräldrakooperativa förskolor.
Gymnasiebiblioteket är integrerat med folkbiblioteket
Klarälvdalens folkhögskola har lokal- och personalsamverkan med Stölletfilialen
Komvux och övrig vuxenutbildning använder folkbiblioteket
Sjukhusbiblioteket har Landstinget i Värmland som huvudman
Brobergsbiblioteket på Torsby Finnkulturcentrum är ett samarbete mellan Torsby
kommun och Värmlands Museum.
Mediebeståndet på kommunens olika bibliotek finns samlat i en gemensam
datoriserad katalog. Endast sjukhusbiblioteket ligger utanför denna eftersom det finns
en egen katalog för länets sjukhusbibliotek. Genom en gemensam sökfunktion på
länsnivå kan vi ändå enkelt se vad som finns att tillgå på Torsby sjukhusbibliotek.
Målgrupper
Målgrupp

Bibliotek

Ansvarig för
målgruppen

O - 5 år (förskolebarn)

Folkbibliotek

Kulturavdelningen

6 -16 år (elever)

Skolbibliotek/bokbuss

Barn-och
utbildningsnämnden

16 - 20 år (gymnasiet)

Gymnasiebibliotek

Kulturavdelningen

20 - 50 år (vuxenstuderande.
högskolestuderande)

Gymnasiebibliotek

Kultura vdelningen

Folkbibliotek

Region Värmland

Folkhögskolebibliotek
0- 110 år (alla)

Folkbibliotek

Kulturavdelningen

Sjukhusbibliotek

Landstinget i Värmland
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Verksamheter

Förskolebarn
Folkbiblioteket
Målet med verksamheten för de minsta barnen är att främja språkutveckling, skapa
läsglädje och stimulera fantasin. För att nå ut till så många som möjligt samarbetar vi
med förskola och BVe. Alla nyfödda barn i kommunen får en bok. Under barnens
första sex år kommer förskolor och dagbarnvårdare på sagostunder och
biblioteksbesök. Alla barn i förskoleklass får egna lånekort och en 6-årsbok.

Grundskoleelever
Målet med verksamheten är att skolbiblioteken skall spela en viktig roll för det
lässtimulerande arbetet genom sitt utbud och de kunskaper som finns om lämplig
litteratur för den enskilde eleven. Skolbiblioteket har till uppgift att stödja och främja
de utbildningsrnål som anges i skolans målsättning och läroplaner.
Skolbiblioteken ska samverka med kommunbiblioteket.

Gymnasieelever
Målet med verksamheten är att vara ett stöd för skolans pedagogiska arbete.
Gymnasiebiblioteket i Torsby är integrerat med kommunbiblioteket. Målgruppen är de
elever som går på gymnasiet, såväl ungdomselever som komvuxelever.
Biblioteket ska ge eleverna de verktyg som behövs för att kunna söka relevant
information och för att underlätta för framtida högskolestudier.
Biblioteket skall vara en resurs för lärarna i deras undervisning.
Biblioteket införskaffar den litteratur som behövs för skolarbetet, dock ej läromedel.

Vuxenstuderande, högskolestuderande
Folkbiblioteket
Målet med verksamheten är att vara ett stöd för de kommuninvånare som väljer att
studera vidare. Elever i den kommunala vuxenundervisningen använder det
integrerade folk- och gymnasiebiblioteket på samma villkor som gymnasieeleverna.
Skolan och biblioteket samarbetar om en telebildutrustning som finns placerad i
biblioteket.
Folkhögskolebiblioteket
Sedan år 1963 är biblioteksfilialen i Stöllet integrerad med biblioteket på Klarälvdalens
folkhögskola. Kommunen och Region Värmland samverkar om lokaler och personal
vilket gagnar båda parter. Genom att det finns fackutbildad personal i biblioteket har
det genom åren kunnat fungera på ett för undervisningen funktionellt sätt och
folkhögskolans del av biblioteksinköpen har bidragit till att skapa ett välförsett
filialbibliotek.
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Biblioteksverksamhet riktad till allmänheten (O -110 år)

Folkbiblioteket
fvlålet med verksamheten är att stimulera till läsning och bidra till ökad medvetenhet
och engagemang i den demokratiska processen. Biblioteket är en mötesplats för alla
innevånare. Det kan finnas många skäl till att använda biblioteket -låna böcker, läsa
tidning, släktforska, se på utställningar, låna Internetdator, vara med på
kulturprogram. Biblioteket skall visa respekt för den enskildes önskemål och behov
men alltid se till god kvalitet vid val av medier och aktiviteter. Biblioteket skall ha ett
allsidigt mediebestånd, stå öppet för alla och erbjuda sina bastjänster utan kostnad för
den enskilde. Biblioteket formas av samspelet mellan brukarna och biblioteket. Det ska
vara lustfyllt för alhnänheten att gå till ett bibliotek i kommunen

Bokbussen
Målet med verksamheten är att sprida bibliotekets verksamhet till alla delar av
kommunen. Många människor som bor utanför tätorterna i Torsby kommun får på så
sätt tillgång till ett varierat utbud av böcker och andra medier i närheten av sin bostad.
Bokbussen skall besöka kommunens ytterskolor som en förstärkning av
skolbiblioteksverksamheten.

Social biblioteksverksamhet
Målet med verksamheten är att nå ut till personer som behöver hjälp och stöd för att
använda bibliotekets tjänster. Den som har svårt att ta sig till biblioteket på egen hand
kan få böcker levererade till sitt hem genom "Boken kommer" - service. Biblioteket har
talböcker i olika format för den som har svårt att läsa och hellre lyssnar på en bok. Det
finns även särskilda talboksspelare att låna. Vi besöker flera av kommunens särskilda
boenden för att stimulera till läsning. Några av kommunens gruppboenden besöker
regelbundet biblioteket.

Barn- och ungdom
Målet med verksamheten är att stimulera till läsning och uppmärksamma barn och
ungdomar med särskilda behov. I vår Äppelhylla finns specialanpassade böcker som
ett alternativ för den som vill läsa på annat sätt. Vi har Sagostund för de yngre barnen,
Läseklubb och Skrivarverkstad för de lite äldre barnen. Biblioteken ska erbjuda en
trevlig miljö som inbjuder till läsning och uppmuntrar kreativitet.

Det virtuella biblioteket
Målet med verksamheten är att göra bibliotekets tjänster synliga och tillgängligt
dygnet runt. Alla låntagare kan låna om, reservera böcker och komma i kontakt med
biblioteken via webbkatalogen. Genom Bibliotek Värmland-samarbetet har låntagaren
via webben direkt tillgång till ett större utbud än den egna kommunens.
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Sjukhusbiblioteket
Biblioteket på Torsby sjukhus fungerar som patientbibliotek och medicinskt bibliotek
och har Landstinget i Värmland som huvudman. Det är öppet för allmänheten såväl
som för personal och inneliggande patienter. Den medicinska delen av biblioteket är
till stor nytta för kommunens vårdstuderande.

Brobergsbiblioteket
Finnkulturforskaren Richard Brobergs boksamling på ca 6000 titlar utgör stommen i
biblioteket som ägs av Torsby kommlffi. Samlingen omfattar litteratur om skogsfinsk
kultur, historia, språk- och dialektforskning, etnologi, lokalhistoria och många andra
ämnen. Boksamlingen, som är ett referensbestånd, är datoriserat och sökbart via
Torsby kommuns bibliotekskatalog. Man ämnesbevakar och köper in ny litteratur om
Finnskogen och angränsande ämnen.

Vad händer i vår omvärld?
Befolkningsunderlaget förändras liksom åldersstrukturen. Invånarna i Torsby
kommun blir färre men äldre.
Allt fler tjänster görs tillgängliga via Internet men den digitala klyftan ökar.
Teknikutvecklingen går allt snabbare, det påverkar biblioteken på många sätt.
I takt med att allt fler offentliga mötesplatser försvinner får biblioteket en ökad
betydelse som mötesplats. Här sker möten över generationsgränser, över
kulturgränser, över nationsgränser.
Behovet av att mer flexibelt styra och prioritera i verksamheten ökar.
Tidsbrist för vissa - mer fritid för andra är ytterligheter som påverkar bibliotekets
verksamhet.
I Sverige som helhet minskar boklånen men man läser mer. Hur ser bibliotekets
roll ut i samhället idag?

Strategier för framtiden

Organisation
De närmaste årens pensionsavgångar påverkar organisationen. Vi behöver se över
organisationen med tanke på kommunens befolkningsutveckling, våra samarbeten och
samhällsutvecklingen. Detta sker under våren 2012 i samband med att vi jobbar med
en kompetensutvecklingsplan.

Samverkan
Regional samverkan sker inom Bibliotek Värmland. Utgångspunkt är samordning av
kompetenser och tjänster för att möta den enskilde individens behov på bästa sätt. Tolv
kommuner har gemensamt biblioteksdatasystem och gemensam webbkatalog. I en
framtida upphandling av datasystem hoppas vi kunna få med ytterligare kommuner.
På lokal nivå vill vi utveckla samarbetet med föreningar och organisationer. Vi ska

5

utveckla samarbetet med förskola/skola om böcker på främmande språk. Vi ska också
fortsätta det samarbete som redan i dag sker med skolan och arbeta för att det ska
finnas behörig personal på skolbiblioteken.

Personalutveckling
Vännlandsbiblioteken har tillsammans med biblioteken i Dalarnas, Uppsala och
Gävleborgs län sökt ElJ-bidrag för ett stort kompetensutvecklingsprojekt. All personal
kommer att kompetensutveeklas utifrån sina behov. Ä ven utan projektpengar kommer
kompetensutveckling att ske men då på länsnivå. Personalen uppmanas oekså att gå
på de utbildningar som erbjuds av kommunen och som är relevanta för den enskilde
anställde.

Torsby som ovan

Ingemar Nordström
kulturehef

6
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11 -29

§ 122

KST 2011 /165

Komplettering av Kommunfullmäktiges arbets
ordning: Partistöd
Enligt kommunallagen (kap 2:9 samt 2:10) har kommunen rätt att ge ekonomiskt bidrag
samt annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.
Från och med 2001 utbetalas det kommunala partistödet i Torsby enligt följande modell:
Det kommunala partistödet baseras på en utgångssumma, 380.000 kr, som årligen upp
räknas med konsumentprisindex med september 2000 som utgångspunkt. Av totalbelop
pet lämnas 25 % i grundstöd till respektive parti och resterande belopp, 75 % av totalbe
loppet, fördelas efter antalet mandat per parti. (KF 2001-04-26 § 46).
Partistödet utbetalas med ett fast belopp per parti till de partier som är representerade i
kommunfullmäktige samt ett belopp som grundar sig på antalet mandat i kommunfull
mäktige. Stödet utbetalas årligen i början av året.
I kommunallagen finns ingen närmare reglering av strukturerna för partistödet. Det ålig
ger fullmäktige att besluta om dess omfattning och former. Kommunallagen ger dock
uttryck för en rättviseprincip. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller
missgynnar ett parti. Det innebär att det i regel inte är tillräckligt med ett stöd som enbart
fördelas per mandat, då det t ex kan drabba småpartier negativt. Ett parti som är företrätt
i fullmäktige bör heller inte kunna uteslutas från stöd.
Reglerna om kommunalt partistöd och dess tillämpning har vid åtskilliga tillfällen prö
vats av förvaltningsdomstolarna, vilket har utvecklat en rättspraxis. I ett flertal rättsfall
har frågan gällande utbetalning av kommunalt partistöd aktualiserats, då partier som
blivit invalda i fullmäktige inte har haft kandidater att tillsätta en eller flera av sina man
dat. En s.k. tom stol uppstår. Detta kan inträffa direkt efter ett val om det inte finns till
räckligt många namn på de listor med samma partibeteckning som erhållit mandat i
fullmäktige eller om de personer som står med på listorna inte är behöriga alt. villiga att
åta sig förtroendeuppdraget. En tom stol kan även uppstå under pågående mandatperiod
ifall en ledamot avsäger sig sin plats och det samtidigt inte finns någon som kan eller vill
ersätta ledamoten. Andra scenarion förutom att kandidater saknas kan vara att partier
splittras eller att utbrytning sker från parti.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011-11-09 av informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson
Kommunstyrelsen 2011-11-14 § 154

l
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

forts kf § 122, komplettering av Kommunfullmäktiges arbetsordning: par
tistöd
Yrkande
Gunilla Boquist (V); under punkt 5 ändras - från bör till skall.
J-Iåkan Laack (S) med instämmande av AlfLarsson (C); bifall till kOlmnunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att konmlUnfullmäktige bifaller
Håkan Laacks m fls förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Till parti som fått mandat i fullmäktige genom allmänna val men saknar ledamot att
bemaJma något/några av sina mandat eller där ledamoten avsäger sig sitt förtroende
uppdrag direkt efter ett val, utbetalas inget mandatstöd till den/de platser som är
tmnma. Partiernas ledamöter måste bemanna sina mandat minst året ut det år det va
rit allmänna val för att mandatstöd ska kunna utbetalas.
Saknar berört parti ledamöter till sina samtliga mandat i fullmäktige, utbetalas heller
inte grundstödet.
Ovannämnda gäller vid vakanser som uppstår direkt vid varje ny mandatperiod (d v
s inte under pågående mandatperiod), är lika för alla partier och gäller samtliga obe
satta mandat.
Om en ledamot i fullmäktige byter parti eller inte representerar något parti (s.k. poli
tisk vilde) så tillfaller partistödet (mandatstödet) för just det mandatet det parti för
vilket ledamoten ursprungligen valdes in i fullmäktige.
Partistödet bör ha för ändamål att stödja de lokala politiska partier som är represente
rade i fullmäktige. Partistödet bör nyttjas till att förbättra medborgardialogen/
inflytande samt öka valdeltagandet i kommunen och på så sätt stärka den kommuna
la demokratin.
Tillägget till regler för kommunalt partistöd ska gälla från och med 2012-01-Gl.
Reglerna förs in i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Reservation
Gunilla Boquist (V), Hans Lindberg (V), Kent Hallesson (V) och Daniel Brosius (-) reser
verar sig mot beslutet till förmån för Gunilla Boquists förslag.

Beslutet expedieras till
Annette Lauritzen Karlsson
Emelie Ollen
Mikael Westin

I Justerarnas sign

I~
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011 -11-29

§ 123

KST 2011 /641

Revidering av kommunstyrelsens och miljö-,
bygg- och räddningsnämndens reglementen:
Anställande av förvaltningschef
Enligt nuvarande reglemente för kommunstyrelsen är det styrelsen som beslutar om an
ställning av förvaltningschefer för de olika nämndernas förvaltningar.
Kommunstyrelsen anställer, lönesätter, förändrar, säger upp osv. när det gäller förvalt
ningschefer. Men reglementet måste ändras på en punkt: För att undvika ett eventuellt
jävsförhållande, kan en förvaltningschef för miljö-, bygg-och räddningsnämnden inte
vara anställd av kommunstyrelsen. En förvaltningschef på denna myndighetsutövande
nämnd har ansvar för tillsyn enligt olika lagstiftningar, över bl.a. kommunstyrelsens
verksamhet. Det kan t.ex. vara rniljötillsyn över tekniska avdelningens vattenverk, bygg
lovsbeslut för fastigheter som ägs av kommunstyrelsen, osv. Anställning, entledigande
etc. av förvaltningschef för myndighetsnämnden rniljö-, bygg-och räddningsnärnnden
behöver därför flyttas från kommunstyrelsen till rniljö-, bygg-och räddningsnämnden.
Detta görs genom att kommunfullmäktige beslutar om ändring i respektive nämnds reg
lemente.

Handlingar i ärendet
1Jänsteskrivelse daterad 2011-10-21 av informationsstrateg Annette Lauritzen Karlsson
Kommunstyrelsen 2011-11-14 § 155

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Paragraf 5, punkt 5 i kommunstyrelsens reglemente med följande lydelse:
Kommunstyrelsen skall
"Fatta beslut om anställning och entledigande av förvaltningschefer. Fatta beslut om
anställningsform och villkor för tidsbegränsat chefskap rörande förvaltningschefer. "
ändras så den får följande lydelse istället:
Kommunstyrelsen skall
"Fatta beslut om anställning och entledigande av förvaltningschefer. Fatta beslut om
anställningsform och villkor för tidsbegränsat chefskap rörande förvaltningschefer.
Detta gäller dock inte för förvaltningschef hos miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Nämnden beslutar själv om detta."

Justerarn as sig n

Utd ragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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KOMMUNFULLMAKTIGE
Protokoll
2011-11-29

forts kf § 123, revidering av kommunstyrelsens och miljö-, bygg- och
räddningsnämndens reglementen: Anställande av förvaltningschef
2.

Paragraf 5, punkt 17 i kommunstyrelsens reglemente med följande lydelse:
"Delning och sammanslagning av befattning som förvaltningschef för nämnder och
styrelser beslutas av respektive nämnd, men samråd skall först ske med kommunsty
relsen. " ändras så den får följande lydelse istället: "Delning och sanunanslagning av
befattning som förvaltningschef för nämnder och styrelser beslutas av respektive
nämnd, men samråd skall först ske med kommunstyrelsen. Detta gäller dock inte för
miljö-, bygg- och räddningsnämndens förvalhlingschef. Nämnden behöver inte sam
råda med kommunstyrelsen i denna fråga."

3.

:Miljö-, bygg- och räddningsnämndens reglemente § 5 kompletteras med följande
punkt: "Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får fatta beslut om anställning och ent
ledigande av förvaltningschef samt fatta beslut om anställningsform och villkor för
tidsbegränsat chefskap rörande förvaltningschef."

4.

Paragraf 5 miljö-, bygg- och räddningsnämndens reglemente med följande lydelse:
"Delning och sammanslagning av befattning som förvaltningschef på nämnder och
styrelser beslutas av respektive nämnd, men samråd skall först ske med kommunsty
relsen."
ändras så den får följande lydelse istället:
"Delning och sammanslagning av befattning som förvaltnings chef för miljö-, bygg
och räddningsnämnden beslutas av nämnden."

Beslutet expedieras till
Annette Lauritzen Karlsson
Mbr
Emelie Ollen

--I
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
201'1,·11-29

§ 124

KST 2010/69

Fastighetsbyte Vasserud 3:33 m fl
I samband med byggandet av omlastningscentralen framfördes krav från järnvägsentre
prenörer om behovet aven Iflokförarstiglf parallellt med järnvägen för en säker växlings··
hantering. Vägen kunde till stor del förläggas på kommunalägd mark men en del behöv
de byggas på av Klm Tech AB-ägd mark, Torsby Vasserud 3:22.
Då Kim Tech AB framfört önskemål om att få förvärva mark från kommunens fastighet
Vasserud 3:3, då expansionsbehov finns, har förhandling om markbyte skett.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011-10-11 av teknisk chef Jan Esping
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011-10-18 § 137

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till Vasserud 3:22 överförs 2323 m 2 från Vasserud 3:3.
2. Till Vasserud 3:3 överförs 1841 m 2 från Vasserud 3:22.
3. Ingen ersättning mellan parterna skall betalas.

Beslutet expedieras till
Jan Esping
Kommunfullmäktige

( Justerarnas sign

I UId""b"ty"''''.
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTiGE
Protokoll
2011-11-29

§ 125

KST 2011/170

Ramar för nyupplåning och omsättning av lån
Kommunfullmäktige 2011-06-21 § 73 beslutade att kommunstyrelsen under återstoden av
2011 får låna upp, dvs. öka kommunens låneskuld med 36 150 000 kronor. I ett beslut den
29 september 2011, § 84, fattade fullmäktige ett beslut om att genomföra ett EPC-projekt.
För detta ges kommunstyrelsen rätt att ytterligare låna upp 50 000 000 sek. Därmed ökar
kommunstyrelsens rätt att låna under andra halvåret 2011 totalt 86 150 000 sek.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-14 § 160
Inför dagens sammanträde upptäcks en felräkning i kommunstyrelsen skrivillng. Där
står; Därmed ökar kommunstyrelsens rätt att låna under andra halvåret 2011 totalt
89150000 kr. Skall vara 86150000 kr (36150000 + 50000000).

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunstyrelsen har från och med juli 2011 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommu
nens skuld med totalt 86150000 kr .
2. Kommunstyrelsen har under 2011 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsva
rande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2011 .

Beslutet expedieras till
Angela Birnstein
Ekonomiavdelningen

IUtdragsbestyrkande

i
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

§ 126

KST 2011/527

Generell borgen för Torsby Bostäder AB
På inrådan av Kommuninvest vill vi idag ta upp frågan om en ramborgen för TOl'sby
Bostäder AB motsvarande bolagets låneskuld enligt beslutsförslag nedan.
Torsby Bostäder AB är ett helägt dotterbolag till Torsby Förvaltnings AB som ägs till 100
% av Torsby Kommun. För att få bästa möjliga villkor på lånemarknaden även till kom
munens bolag har Torsby Kommun sedan många år valt att gå i borgen för Torsby Bo
städer AB när det gäller upphandling av långfristiga lån.
Nuvarande borgensbeslut innebär dock en svårighet för Kommuninvest som långivare
som måste koppla samman borgensbeslutet med det aktuella lånet då besluten kopplas
samman med tidigare borgensbeslut eller specifika fastigheter. Kommuninvest har också
tvingats tacka nej till en utlåning då giltigt borgensbeslut saknats. För Torsby kommun
innebär en ramborgen fördelar genom att borgensbeslutet gäller tillsvidare, dock högst 10
år, då borgensåtagandet preskriberas.
Nedanstående förslag på det totala högsta lånebeloppet är beräknad på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp. Därtill har räknats ytterligare 38 389 tkr som kom
mer att få lånas upp till byggnation av fastigheten Mejeristen.
Om Torsby Bostäder AB behöver öka sin skuld och kommun accepterar ett utökat bor
gensåtagande fattas ett nytt rambeslut om borgen till ett högre belopp som automatiskt
ersätter det gamla borgensbeslutet och om bolaget minskar sin låneskuld kan också
kommunens borgensram minskas i motsvarande grad genom ett nytt borgensbeslut med
ett lägre rambelopp.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-17 § 109

Jäv
Yvonne Broberg (S), Rune Mattsson (S), Eva-Lena Gustavsson (S), Anders Wiss (M), Tor
björn Jansson (C) och Hans Lindberg (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
201'1-11-29

forts kf § 126, generell borgen för Torsby Bostäder AB
Yrkanden
Daniel Brosius (-); återremiss till kommunstyrelsen. För riskabelt för skattebetalarna med

så hög borgenssumma vid ev konkurs.
Håkan Laack (S) med instämmande av Anna-Lena Carlsson (M): bifall till kommunstyrelsens

förslag.

Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet skall avgöras idag eller återremitte
ras till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag. .

Kommunfullmäktiges beslut
Torsby kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Torsby Bostäder AB:s låneför
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 184 257 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknad på skuldebrevens re
spektive ursprungliga lånebelopp.

Reservation
Daniel Brosius (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Beslutet expedieras till
Torsby bostäder AB
Ekonomiavdelningen

~

ljusterarnas sign
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IUtdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

§ 127

KST 2011/590

Ändrad dag för komrnunfullmäktiges samman
träden från 2012
Bengt Berg (V) har i en skrivelse föreslagit att kommunfullmäktiges sammanträden flyt
tas från tisdagar till måndagar eftersom det möjliggör att han som riksdagsledamot kan
närvara. I många kommuner sker fulln"läktiges sammanträden på måndagar eftersom
riksdagsledamöter då kan delta och upprätthålla sina kommunala poster.

Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2011-10-10 av Bengt Berg (V)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige sammanträder på måndagar från och med 2012.

Beslutet expedieras till
Bengt Berg
Anna-Stina Eklund
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUf\JFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011 -11 -29

§ 128

KST 2011/685

Sammanträdestider 2012
Kansliavdelningen har tagit fram förslag till sanunanträdestider för 2012 för konunun
fullmäktiges sammanträden.
Det visar sig att föreslagna tider är samtidigt med Sunne kommuns kommunfullmäktige
sammanträden vilket innebär att Torsby inte kan radiosända sina möten. Presidiet före
slår därför att kommunkansliet lämnar nytt förslag på sammanträdestider till nästa
kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Förslag på sammanträdestider 2012
Kommunstyrelsen 2011-11-14 § 165

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet får i uppdrag att ta fram nytt förslag till tider för konununfullmäktiges
sanunanträden 2012 och att mötena förläggs till måndagar. Ärendet tas upp igen vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2011-12-20

Beslutet expedieras till
Anna-Stina Eklund
Konununfullmäktige

Utdragsbestyrka nde
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

§ 129

KST 2011/674

Medborgarförslag - fixartjänst
Inga-Lili Liernd lämnar ett medborgarförslag där hon tar upp behovet aven sk "fixar
tjänst" i Torsby kommun. En tjänst som består i att hjälpa äldre att utföra sysslor som kan
anses vara besvärliga, som att klättra i stege i samband med byte av gardiner, glödlam
por mm. Som förebild framhåller Inga-Lill Kils kommun som har en sån tjänst.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterad 2011-11-06

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-11-29

KST 2011/675

§ 130

Medborgarförslag - förslag på verksamhet i Lek
vattnets skola (ett sk allaktivitetshus)
Rolf Nilsson lämnar ett medborgarförslag som lyder:
"I Lekvattnets socken finns idag 80 personer som är äldre än 65 år. Lekvattnets skola har
ett modernt och välutrustat kök med matsaL Låt oss här göra ett fiktivt räkneexempel:
Om 20% av våra äldre i Lekvattnet besöker skolan och dess lunchserv~ring i, låt säga, 200
dagar, så kan vi räkna med att c:a 3.000 luncher säljs totalt i skolans matsaL Om 5-10% av
övriga "Lekvattningar" besöker skolan i 200 dagar, så kanske det säljs ytterligare 3.000
luncher. Är detta fantasisiffror? Jag vet inte, mendet kanske är värt att prova i ett år.
I Lekvattnets skola finns det flera ändamålsenliga lokaler som är lämpliga för många
olika aktiviteter för äldre och övriga sockenbor. I dag står skolan öde och kostar en del i
uppvärmning, tillsyn och underhåll. Det är en form av "kapitalförstöring" att låta bygg
naden stå outnyttjad. I Lekvattnet bor det totalt c-.a 280 personer, varav 80 är äldre än 65
år. Det är faktiskt här som "resurserna" och möjligheterna finns. Mitt medborgarförslag
är att kommunen utformar och finansierar en enkät till alla hushåll i Lekvattnet, för att på
så vis se om det finns något intresse för ett "aktivitetshus".
Undertecknad har följande förslag på verksamheter i skolhuset, utöver lunchserveringen:
Bingo, Studiecirklar, Motionsdans och underhållning, Massage, Hantverkssysslor som
vävning och slöjd, Matlagningskurser, Läshörna/"bibliotek", Gymnastik för äldre, Enkel
kaffeservering med hembakat, utökad kaffeservering för bl.a. turister, loppis, turistin
formation om bl.a. finnkulturen, guidning på finngårdarna och på 7-torpsleden samt
försäljning av lokalt producerat hantverk
Ja, listan kan säkert göras längre, men det bör finnas med i enkäten ett utrymme för
"egna förslag" på aktiviteter. Att driva ett sådant här" aktivitetshus" i' Lekvattnets skola
tror jag bör ske med hjälp av privat entreprenör vad gäller lunchserveringen, en eller
flera föreningar samt något studieförbund när det gäller övriga verksanilieter. Kommu
nen bör då sätta en låg hyra, så att verksamheten har en chans att i bästa fall"gå runt"
under provperioden.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterad 2011-11-11

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

IUtdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE.
Protokoll
2011-1'1-29

forts kf § 130, medborgarförslag - förslag på verksamhet i Lekvattnets
skola (ett sk allaktivitetshus)
Beslutet expedieras till
Rolf Nilsson
Kommunstyrelsen
Emelie Ollen

23(29)
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMAKTIGE
Protokoll
2011-11-29

KST 2010/411

§ 131

Medborgarförslag - uppföljning av tidigare in
lämnat medborgarförslag om framtida äldreom
sorg i torsby komrl1un
Rolf Nilsson lämnar ett medborgarförslag som lyder;
"1 cimsorgsnämndens beslllt/protokoll från den 2011-10-25 angående rubricerat förslag
om framtida äldreomsorg i Torsby konunun framgår följande:
"Det kan vara en god ide att, ur ett humanekonomiskt/kommunalekonomiskt perspektiv
överväga en fördjupad studie av vad det skulle kunna få för effekter för kommunen med
en ökad inflyttning av äldre personer som en gång flyttat från kommunen. En sådan ut
redning bör, om den ska genomföras, ligga inom kommunstyrelsekontorets kompetens 
och ansvarsområde."
Undertecknad förslagsställare känner stor tillförsikt samt en viss glädje över omsorgs
nämndens beslut och föreslår därför följande:
Tillsätt snarast en arbetsgrupp bestående av personer från kommunstyrelsens kontor,
ekonomiavdelningen och adjungerad personal från omsorgsförvaltningen som tillsam
mans får till uppgift att utreda frågan om äldre "hemvändare" samt ge någon forsknings
institution i uppdrag, t.ex. universitetet i Karstad, att ta fram erforderlig statistik när det
gäller alla som flyttade från Torsby konunun för 40-50 år sedan".

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterad 2011-11-11

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Rolf Nilsson
Kommunstyrelsen
Emelie Ollen

Utdragsbastyrkande
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§ 132

KST 2010/411

För kännedom; svar på medborgarförslag om
framtida äldreomsorg i Torsby kommun
Medborgarförslag har inkommit från Rolf Nilsson om den framtida äldreomsorgen. Nils
son skriver i sitt förslag" att vård och omsorg är en av de mest attraktionshöjande servi
ceattr'ibut som finns i vårt samhälle (enligt kulturgeograferna) .. ."
Nilsson tar i sin skrivelse upp 5 punkter, som kort återgivs nedan.
1.

Utred ytterligare begreppen vårdbehov, vårdefterfrågan och vårdkonsumtion.

2. Hur många personer flyttade ifrån kommunen på -60 och -70-talen? Dessa kan
enligt Nilsson bli hemvändare och presumtiva vårdtagare. Ska tillskrivas och frå
gas?
3.

Fråga om hur vi tar hand om 40··talisterna deras bakgrund, situation och möjlig
heter.

4.

Hur kan vi nå alla som flyttat från kommunen för 40-50 år sedan och vad kan de
erbjudas?

5.

Förslaget är att kommunen, om egna resurser saknas, ger en forskningsinstitution
i uppdrag att ta fram erforderlig statistik om utflyttarna.

2011-09-23 träffades äldreomsorgschefen Ulla-Lena Larsson, socialchefen och Rolf Nils
son för ett samtal om detta medborgadörslag.
Det finns mycket i Nilsson tankar som är spännande och tänkvärt. T ex att återvändande
pensionärer i ålder 65-70 år i liten utsträckning konkurrerar om arbetstillfällen, dagis
eller skolplatser. Få personer i dessa åldrar är vårdbehövande och även i de högsta åld
rarna i konununen klarar sig de flesta med små insatser, medan några, behöver mycket
insatser, t ex särskilt boende i äldreomsorgen. Det kan därför vara en god ide att, ur ett
humanekonorniskt/ kommunalekonomisk perspektiv, överväga en fördjupad studie av
vad det skulle kunna få för effekter för kornn1Unen med en ökad inflyth1ing av "yngre,
äldre personer" som en gång flyttat från kommunen. En sådan utredning bör om den ska
genomföras ligga inom kommunstyrelsekontorets kompetens- och ansvarsområde.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnänu1den 2011-10-25 § 165

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

IUtdragsbestyrkande
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forts kf § 132, för kännedom; svar på medborgarförslag om framtida äld
reomsorg i Torsby kommun
Beslutet expedieras till
Rolf Nilsson
Omsorgsnänmden
Emelie Ollen
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§ 133

KST 2010/424

För kännedom - svar på medborgarförslag om
hospiceverksamet i norra Värmland
Omsorgsnämnden har svarat på ett medborgarförslag från Rolf Nilsson om hospiceverk
samhet i norra Värmland.
Rolf Nilsson föreslår att en stiftelse bildas av landstinget, Munkfors, Hagfors, Sunne och
Torsby kommuner i syfte att skapa en Hospiceverksamhet (i Lekvattnet). Nilsson nämner
även att det i Lekvattnet finns en av honom bedömd lämplig lokal; den nedlagda skolan.
Definition; Hospice är en specialiserad vårdenhet för inneliggande vård av de allra svå
rast sjuka i livets slutskede med särskilt hänsyn till de sjukas specifika behov av kropps
lig, psykisk, social och andlig/existentiell art. En kärleksfull omvårdnad i en fridfull miljö
utgör väsentliga inslag.
Nilsson beskriver att det i Nordvärmland finns en palliativ vård (vård i livet slutskede)
som är uppbyggd som ett ambulerande team där kommunerna Hagfors, Sunne och Tors
by delar ansvaret.
2011-09-23 träffade äldreomsorgs chefen Ulla-Lena Larsson och socialchefen, Rolf Nilsson
för ett samtal om detta medborgarförslag.
Omsorgsförvaltningen har en sympatisk inställning till att en Hospiceverksamllet skulle
kunna utgöra ett möjligt humant alternativ för vissa obotligt sjuka personer i livets slut
skede. De kvalitativa krav som ställs på bemanning, inre och yttre miljö och byggnader är
höga och förutsättningarna att inrätta ett Hospice med det begränsade befolkningsunder
laget och med rådande ekonomiska restriktioner bedöms utan vidare undersökning som
orealistiska. Totalt en höjd kvalitet med ett högkvalitativt komplement till nu befintliga
resurser med ytterligare ett alternativt upplägg för berörda, men alternativ kostnadsfi
nansiering bedöms inte realistisk utan totalt avsevärt höjda kostnader.
Omsorgsnämnden har nu och sedan flera år en budget i obalans. En prioriterad uppgift
för förvaltningen är att fokuserar sina resurser på ekonomiska och verksamhetsmässiga
mål i samklang med budgetförutsättningarna. Därför anser förvaltningen att Torsby
kommun ska säga nej till förslaget att vara med som stiftelsebildare för ett Hospice.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2011-10-25 § 164

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

IUtdragsbestyrkande
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forts kf § 133, för kännedom - svar på medborgarförslag om
hospiceverksamet i norra Värmland
Beslutet expedieras till
Rolf Nilsson
Omsorgsnämnden
Emelie Ollen
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§ 134

KST 2011/700

Asa Rennblad (V) avsäger sig uppdraget som
ersättare i omsorgsnämnden
Åsa Rennblad avsäger sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.

Handlingar i ärendet
Avsägelse daterad 2011-11-28

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet överlämnas till valberedningen som lämnar förslag på ny ersättare efter Åsa
Rennblad vid ett konunande kommunfullmäktigesammanträde.

Beslutet expedieras till
Åsa Rennblad
Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige
Stina Eklund
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