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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-01-23

Datum för anslags uppsättande

2012-01-31

Datum för anslags nedtagande

2012-02-22

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-01-23

§1

KST 2012/75

Kulturskolan underhåller
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan bestämt att om
möjlighet finns, skall varje fullmäktigesammanträde inledas med musik framförda av
elever på kulturskolan.
Vid dagens sammanträde framför Julia Haglund låten Take five på keyboard.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges ordförande tackar för framförandet.
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KOMMUNFULLMÄ.KTIGE
Protokoll
2012-01-23

§2

KST 2012/74

Information om LSS-Iagstiftningen
IFO-chef Birgitta Bergh och LSS-handläggare Anna Björck är inbjuden till dagens
sammanträde för att informera om LSS-lagstiftningen och LSS-verksamheten i
kommunen.
Har du ett funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som kräver
omfattande stöd och service kan du ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Målet med insatserna är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla
delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes
självbestämmande, integritet och präglas av kontinuitet och helhetssyn.
För att ha rätt till insatser enligt LSS måste man tillhöra någon personkrets. De som kan
vara aktuella är personer;
*
*
*

med utvecklingsstörning, autism eller autisrnliknande tillstånd
med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kropplig sjukdom.
med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror
på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Om du ingår i någon av dessa grupper kan du söka bland följande insatser:
1 Rådgivning och annat personligt stöd
2 Personlig assistans
3 Ledsagarservice
4 Kontaktperson
5 A vIösarservice i hemmet
6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12, boende i familjehem
8 Bostad, med särskild service för barn och ungdomar
9 Bostad med särskild service, för vuxna
10 Daglig verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen
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Protokoll
2012-01-23

§3

KST 2011/232

Svar på frågor från allmänhetens frågestund
2011-11-29 och 2011-12-20
Stig Larsson ställde följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Håkan Laack (S) vid
fullmäktige 2011-11-29;

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 247000 kr
jämte därpå löpande ränta och övriga kostnader.
3. Vet kommuninvånarna om att de går i borgen för Torsby Bostäder AB med 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)
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 kommuninvånarna, de vill också planera sitt boende och sin framtid.
Håkan Laack (S) svarar;
Fråga 1: Ja det är det. Vad gäller den nya parkeringen där taxi låg, så utförs arbeten här
på samma sätt som utförs vid gamla torget och vid ombyggnation av järnvägsgatan mm.
Detta är åtgärder som finansieras via skattsedeln. Däremot byggs de parkeringsplatser
för de boende, i anslutning till det nya huset genom finansiering av Torsby Bostäder.
Fråga 2 och 3: Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen i
kommunen. Kommunen skall sarnhällsplanera så att möjligheter finns för byggande av
både villor och flerfamiljshus i hela kommunen. Utöver detta har kommunen haft som
mål att erbjuda lägenheter för alla, oavsett plånbokens storlek. Kommunen har förutom
detta ett socialt ansvar att garantera alla människor tak över huvudet.
Kommunen har sedan slutet av 50-talet valt att som enda ägare bilda först Stiftelsen
Torsby Bostäder numera Torsby Bostäder AB att sköta om kommunens
bostadsfastigheter.

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 3, svar på frågor från allmänhetens frågestund 2011-11-29 och
2011-12-20
Under alla dessa år har kommunen som 100% ägare av bolaget garanterat de lån man
behövt för att bygga upp ett bostadsbestånd för kommunens innevånare. Utan borgen
skulle man ändå som enda ägare behöva ta ansvar för bolagets eventuella ekonomiska
bekymmer. För närvarande finns ett borgensåtagandepaket på 186 milj kr till Torsby
Bostäder. Eftersom kommunen under alla år inte behövt infria borgensåtagandet har
någon kostnad ej heller belastat skattebetalarna. Torsby Bostäder finansierar hela sin
verksamhet med hyresintäkter utan skattesubventioner.
Under 2011 har en ny lag trätt i kraft, vilket innebär att en borgensavgift numer måste tas
ut av bostadsbolagen. Detta för att gentemot andra aktörer på bostadsmarknaden uppnå
en konkurrensneutralitet.
Beträffande andra borgen lever fortfarande sen -80 talet kommunalt förlustansvar för
egna hemlån kvar, motsvarande ca en miljon kr. Vidare finns borgensåtagande sen
gammalt för sammanlagt fyra föreningar för drygt en halv miljon kr.
Ingrid Halvarsson som bor på Lövenstrand ställde frågor till Håkan Laack 2011-12-20.
Frågorna är;

Angående äldreboendet så har jag haft och har viljan att klara mig själv och därför gjort
avsteg från självklara bostadsförbättringar och gör det mesta med egen kraft för att bland
annat spara arbete för personalen.
För att tillmötesgå min önskan om viss hjälp som också är av säkerhetsskäl blev svaret ett
bestämt nej det kan vi inte. Det går inte. När kommunen byggde om till lägenheter där
det bland annat ingick pentry med spis, hur tänkte man då för att ta emot äldre boende
som även drabbats av såväl fysiska som psykiska problem? Torsby kommun förefaller att
vara en nej-sägare och blir då stillastående utan framåtanda. Det räcker inte med
skidtunnlar - det måste vara ljus i bägge ändar.
Hur är det med maten? Många klagar. Personalen sänder tillbaka matsedlar med upp
gifter som borde besvaras. Jag har tröttnat på låt gå mentaliteten och förväntar mig att
några visar kunskap beträffande matlagning och ekonomiskt tänkande.
Det måste bli en ändring om ni skall stå för ordet"Äldreomsorg", vad är demokrati?
Att jag utan valmöjligheter måste finna mig i att äta den mat ni bestämmer, dessutom
betala för den mat som kastas.

Utdragsbestyrkande
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forts kf § 3, svar på frågor från allmänhetens frågestund 2011-11-29 och
2011-12-20
Håkan Laack svarar att när det gäller maten pågår pågår det ständigt en uppföljning och
översyn av matsedlar och maträtter utifrån de åsikter och synpunkter vi får in från våra
gäster, antingen per telefon eller nedskrivet på återsända matsedlar. Vi lägger också stor
vikt vid att den mat som tillagas också blir uppäten och inte bortkastad. Dels vill vi att
våra kunder ska vara nöjda dels är matsvinn mycket oekonomiskt.
Enskilda personers behov av specialkost och konsistensanpassning tillgodoses alltid.
Matråd med representanter från särskilda boenden och centralköket Bergåsen sker några
gånger per år. Däremellan är det kontakt per telefon, mejl eller fax. Under våren 2012
kommer det att genomföras en enkät angående matsituationen inom olika områden i
kommunen.
När kommunen för ett antal år sen byggde om våra äldreboenden till modernare
standard, ställde dåvarande myndigheter högt ställda krav på att varje ombyggd
lägenhet skulle innehålla kök och pentry. Man villkorade detta med att om inte detta
uppfylldes skulle man inte erhålla lån och bidrag. Idag vet vi att generellt sett bor
människor med ett tyngre vårdbehov på våra boenden än vad man planerade för då.
Konsekvensen har blivit att många av dessa pentryn i dag står mer eller mindre
oanvända.
Vid äldreboendet Lövenstrand är inte trinettköken höj och sänkbara vilket man
diskuterat. Standarden är samma oavsett boende. Detta är naturligtvis en brist och bidrar
inte till möjligheten till självständighet.
Vidare framhåller man från äldreomsorgsförvaltningen, att stödja vård/omsorgstagarna
för att klara sina dagliga aktiviteter så bra sOm möjligt ligger i personalens uppdrag.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Stig Larsson
Ingrid Halvarsson
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§4

KST 2012/76

Ordet är fritt
Sture Persson (S) delger fullmäktige sina synpunkter kring valet 2010. Han redovisar de
jämförelser han gjort mellan hur många röstberättigade det finns i kommunen och
valdeltagande.
Speciellt i Klarälvdalen märks en tydlig minskning av valdeltagandet jämfört med valet
2006. Han redovisar jämförelser med andra kommuner, och valdistrikten emellan.
Har sammanslagningen av valdistrikt påverkat ex att färre röstade i Sysslebäck valet 2010
jmf med valet 2006? Tog man sig inte till vallokalerna?

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.
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§5

KST 2011/146

Vision och mål 2020
Kommunfullmäktige antog hösten 2004 övergripande visioner och mål för Torsby
kommun som ett geografiskt område samt en verksamhetside för den kommunala
organisationen. Visionerna samt verksamhetsiden var grunden för den framtida
satsningen i Torsby kommun. Enligt fullmäktiges beslut skall visionerna vara
förverkligade senast år 2012.
Kommunstyrelsen har beslutat 2011-03-14 att påbörja nytt mål- och visionsarbete, Vision
2020. Innan det arbetet påbörjades utvärderades de gamla målen där man kan konstatera
att inom vissa strategiområden är måluppfyllelsen hög medan andra områden har ett
svagare resultat. Utvärderingen bygger på mätbara fakta samt en bedömning utifrån en
upplevd måluppfyllelse.
Vision och mål 2020 har varit ute på remiss till bIa de politiska partierna, kommunala
nämnder, intresseföreningar och diskussionsmöten i olika byalag runt om i kommunen.

Handlingar i ärendet
Förslag till Vision och Mål 2020
Kommunstyrelsen 2012-01-09 § 6

Kommunfullmäktiges beslut
Vision och Mål 2020 antas enligt bilaga.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar inom ks

Utdragsbestyrkande

Vision och mål 2020

Torsby kommuns
vision och mål

t01'sby..se

Värdegrund
Torsby kommuns värdegrund
- respekt för alla människors lika värde.
- hänsynstagande till människors självbestämmande,
värdighet och integritet i alla situationer.
- ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat
bemötande av människor.
- verksamheter som genomsyras aven humanistisk
grundsyn och att prioriteringar utgår från behov
oavsett individens förmåga att uttrycka det.

torsby.se

Vision och mål 2020

Vision 2020
I Torsby kommun är det möjligt att
förverkliga drömmar

torsby.se

Kommunövergripande mål 2012-2020

Huvudmål
• Torsby är en framgångsrik och attraktiv
kommun för invånare, företag och besökare
• Torsby kommuns befolkningsutveckling är
positiv
• Torsby är en miljömedveten kommun

torsby.se

Kommunövergripande mål 2012-2020
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Delmål : Infrastruktur/kommunikationer
•
•
•
•
•
•

Bra IT-infrastruktur
Bra tågförbindelser mellan Torsby och Karlstad
Bra bussförbindelser inom, till och från kommunen
Fler gång- och cykelvägar
Väl utvecklat flyg
Utbyggd och höjd standard på väg- och järnvägsnätet

t01'sby.se

Kommunövergripande mål 2012-2020

Delmål: Samhällsservice
•
•
•

Hög kommunal service till invånare, besökare och
näringsliv
Hög planberedskap för expansion och
nyetableringar
God offentlig och kommersiell service

torsby.se

Kommunövergripande mål 2012-2020

Delmål: Boende och livskvalitet
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktiva boenden och goda boendemiljöer
Bästa folkhälsan i Värmland
Fortsatt satsning på friskvård
Fokus på barns och ungdomars behov, möjligheter
och intressen
God tillgänglighet för personer med
fu n ktionsnedsättn ing ar
God livskvalitet för alla åldrar
Bra fritid- och kulturutbud med kommunal stimulans
Attraktiva tätorts- och gatumiljöer

torsby.se

Kommunövergripande mål 2012-2020

Delmål: Näringslivsklimat
•
•
•
•
•
•
•

Torsby kommun är en bra företagskommun
Gränshandeln och besöksnäringen är viktig och utvecklas
positivt
Torsby är ett starkt och levande handelscentrum
Fler arbetstillfällen inom den privata sektorn
Hög servicegrad till företag i expansion och vid
nyetableringar
Kommunen kan konkurrensutsätta den egna
verksamheten, om syftet är att minska kostnaden
och/eller höja kvaliteten
Upphandlingsförfarandet ska göras mer tillgängligt för
lokala leverantörer/ producenter

t01'sby.sc

Kommunövergripande mål 2012-2020

Delmål: Kompetens och kvalitet
•
•
•

Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög
kvalitet i sin verksamhet
Fortsatt satsning på kompetensutveckling
Varumärket Torsby upplevs som ett av de starkaste
i Sverige

torsby.se
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Kommunövergripande mål 2012-2020
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Delmål: Hållbar utveckling
•
•

Minskat beroende av fossila bränslen
Fortsatt satsning på energieffektiviserande åtgärder

torsby.se
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§6

KST2011/719

Arvoden för förtroendevalda 2012
Det är föreslaget att kommunalrådets arvode höjs från 2012-01-01 till 43 725 kr/ mån
enligt av fullmäktige beslutad princip. Förtroendevaldas arvoden baseras på
kommunalrådets arvode och som en följd av detta föreslås nedanstående höjningar.
Utöver månadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode.
Uppdrag
Kommunstyrelsens ordf
KOlmnunstyrelsens v. ordf
Arbetsutskottets ordf Ks
Samhällsutskottets ordf Ks
Omsorgsnärrmdens ordf
Omsorgsnämndens vice ordf
Omsorgsnämndens arbetsutskotts ordf.
Barn- och utbildningsnämndens ordf.
Barn- och utbildningsnämndens v. ordf
Barn- och utbildningnämnden, ordf AU
:i\.filjö-bygg och räddnings
nämndens ordförande
Miljö-bygg och räddnings
nämndens v. ordf
Kommunfullmäktiges ordf
Överförmyndarnämndens ordf.
Torsby Bostäders ordf
Fritid i Nordvärmlands ordf.
Torsby Flygplats AB ord
Revisorerna i kommunen
Valnämndens ordförande,
årsarvode

Arvode per månad
43725
17490 (40%)

Arvode per månad 2011
42725
17090

6560 (15 %)
3500 (8%)
3500 (8%)
5685 (13%)
2625 (6%)
2625 (6%)

6408
3418
3418
5554
2564
2564

4373 (10%)

4272

2186
2186
2186
2186
2186
2186
1311

2136
2136
2136
2136
2136
2136
1281

(5%)
(5%)
(5%)
(5%)
(5%)
(5%)
(3%)

5000/år
5 ODD/år
10000 valår
10000 valår
Kommunstyrelsens ordförande uppbär inga ytterligare arvoden utöver
kommunalrådslönen.

Om omsorgsnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/hon
årsarvode för detta.
Om barn- och utbildningsnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får
han/hon årsarvode för detta.
Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar rmn ersätts enligt samma regler som
gäller för ledamot.
Timarvodet för inställelsetimme 170 kr och 109 kr för påföljande timmar.
Utdragsbestyrka nde
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forts kf § 6, arvoden för förtroendevalda 2012
Håkan Laack deltar inte handläggningen och beslut av ärendet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-12 § 143
Kommunstyrelsen 2012-01-09 § 2

Kommunfullmäktiges beslut
l. Förtroendevaldas arvoden höjs enligt ovanstående förslag från och med 2012-01-01.

2. Kommunfullmäktige föreslår följande arvodeshöjningar för de kommunala bolagen:
(Beslut om arvoden för bolagen tas på resp bolags årsstämma).
Uppdrag
Torsby Bostäders ordf
Fritid i Nordvärmlands ordf.
Torsby Flygplats AB ord

Arvode per månad
2186 (5%)
2186 (5%)
2186 (5%)

Beslutet expedieras till
Torsby Bostäder AB
Samtliga nämnder
Lena Bull
Lars-Erik Mattsson

Utd ragsbestyrka nde

Arvode per månad 2011
2136
2136
2136
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§7

KST 2009/546

Generella pensionslösningar
Kommunfullmäktige har 2010-03-02 beslutat att i första hand under två år möjliggöra
generell pensionslösning med bl a en pensionsförstärkning av 6000 skr per månad för en
heltidstjänst, att gälla för anställda som fyllt 63 år.
Personalchefen har fått i uppdrag att följa upp effekten av beslutet.
Från april 2010 har beviljats tjänstepension för nedanstående antal
63-åringar

64-åringar
65-åringar 66-åringar
67-åringar
5
15
5
1
O
och under 2011 tom september månad har beviljats tjänstepension för nedanstående antal
63-åringar
64-åringar
65-åringar
66-åringar
67-åringar
3
13
32
3
4
De flesta avgår vid 65 år och effekten av att 63- och 64-åringar går tidigare i pension ger
möjlighet för arbetsgivaren att anställa yngre arbetskraft, då man endast undantagsvis
kan dra in tjänsten helt. Byte av personal möjliggör dock förändringar i arbetets
organisation på arbetsplatsen, vilket kan bli positivt för övrig personals arbetsinnehåll.
Pensionsförstärkning på 6000 sek / månad för heltid har inte varit en tillräckligt hög nivå
för att möjliggöra för kvinnor på deltidstjänst i vård, omsorg, kök och städ att gå i förtid.
Förmånen har använts av män med heltidstjänster och högre nivåer i intjänad
tjänstepension. Pensionsavtalet KAP-KL ger arbetsgivaren möjlighet att bevilja Särskild
avtalspension enligt §§ 30-32 i enskild överenskommelse med anställd. Initiativ till en
uppgörelse kan tas av båda parter.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av personalchef Lena Bull 2011-11-09

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen förordar att beslutet om pensionsförstärkning med 6000 sek /månad
för heltid upphör att gälla 2012-04-01 och istället tillämpas pensionsavtalet enligt KAP
KL.

Beslutet expedieras till
Lena Bull
Samtliga nämnder, samtliga avd inom ks

Utdragsbestyrkande

1o\'L-01.-D\
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-01-23

§8

KST 2011/720

Borgensavgift - Torsby Bostäder AB
Den 1 januari 2011 trädde den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag i
kraft. Lagen ställer krav på att verksamheten i bolagen bedrivs enligt affärsmässiga
principer. Kravet på affärsmässighet innebär att lånevillkoren för ett kommunalt
bostadsaktiebolag inte får påverkas av att det är en kommun som äger bolaget.
Kommunen måste därför ta ut borgensavgift av bolaget.
Torsby kommun har inte tidigare tagit ut borgensavgift avseende lån där kommunen har
ställt borgen till bostadsbolaget. För att uppfylla lagens krav skall nu en borgensavgift tas
ut från Torsby Bostäder AB.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-12 § 137
Kommunstyrelsen 2012-01-09 § 10

Kommunfullmäktiges beslut
I enlighet med lagen debiteras Torsby Bostäder AB en årlig borgensavgift. För 2011
beslutas att avgiften är 0,3 % på 146 430 500 kr. Nivån uppdateras årligen och debitering
sker i december månad varje år.

Beslutet expedieras till
Torsby Bostäder AB
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

l
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-01-23

§9

KST 20'11/637

Handlingsprogram för förebyggande insatser
och räddningstjänst i Torsby kommun 2011
2014
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har behandlat förslaget till handlingsprogram
2011-10-20 § 201. Därefter har det utarbetade förslaget sänts för synpunkter till
Länsstyrelsen samt samverkande myndigheter och förvaltningar.

Handlingar i ärendet
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor daterat 2011-12-08.
Kommunstyrelsen 2012-01-09 § 7

Kommunfullmäktiges beslut
Handlingsprogram för förebyggande insatser och räddnings~änst i Torsby kommun
antas. Handlingsprogramet ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet expedieras till
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Emelie Ollen
Ann-Charlotte Svanberg

Utdragsbestyrkande

l
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HANDLINGSPROGRAM FÖR
TORSBY KOMMUN ENLIGT LSO
Inledning
En1igt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska varje kommun anta ett handlings
program för räddningstjänst samt för det förebyggande arbetet med skydd mot
oönskade händelser. Syftet med handlingsprogrammet är att redovisa hur kommunens
organisation för räddningstjänst är organiserad under så väl fred som under höjd
beredskap, samt hur koIiununens förebyggande arbete är organiserat. I detta dokument
finns de båda handlingsprogrammen samlade. Kommunens handlingsprogram ska
revideras och antas av kommunfullmäktige varje ny mandatperiod. Kommun
fullmäktige kan uppdra åt nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer.
Trots ett aktivt skadeförebyggande arbete intraffar oönskade händelser som medför _
skador på människor, egendom och i miljön. För att skydda alla som bor eller vistas i
Torsby kommun har detta handlingsprogram tagits fram för att användas som ett mål
och styrdokument för den verksamhet som miljö-, bygg och räddningsnämnden
bedriver. Handlingsprogrammet ska även användas för att informera kommunens
invånare, samverkande myndigheter och organisationer om nämndens verksamhet.

Nationellt mål enligt lag
1 kap. 1 §
Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande
och likvärdigt sk.-ydd mot olyckor.
1 kap. 3 §
Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Verksamhetsrnål angivna i Jagen
3 kap. 1 §
För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön ska kommunen se
till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, samt
utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadko:rnnla skydd mot andra olyckor än
bränder. Kommunerna ska ta tillvara möjligheterna att utnyttja varandras reswserför
förebyggande verksamhet.
1 kap. 6 §
Kommunerna och de statliga myndigheterna som ansvarar för verksamhet enligt
denna lag ska samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra
som berörs.
Räddningstjänstens övergripande verksamhetsrnål
•
•
•
•

•

Förebygga och minska sannolikheten för oönskade händelser, samt vid sådana
händelser minska konsekvenserna av dessa.
Upprätthålla en effektiv utryckningsorganisation med hög teknisk standard
och därti11lämplig kompetens.
Utveckla och förbättra rutiner och arbetsmetoder i all verksamhet.
Verka fciratt vaij e medarbetare upplever en god fysisk och psykosocial
arbetsmiljö, och kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt samt
ges möjlighet till egen utveckling i samklang med verksamhetens behov.
Ta miljöhänsyn i verksamheten så att miljöbelastningen blir så liten
som möjligt.

"

)

3

Risker
Som grund for den fårebyggande och skadeavhjälpande verksamheten ligger den
riskanalys som genomrorts. I riskanalysen har ett antal typolyckor och riskobjekt
identifierats och konsekvenserna till viss del beskrivits. I huvudsak behandlas
risker/olyckor som kan medfåra räddningsinsats. De dominerande oönskade·
händelserna är bränder och trafikqlyckor.
"
Risker får oönskade händelser ökar under vintersäsongetimed ökande turism som
belastar vägnatet, ö1car antalet hotellnätter och genomskidanläggningars verksamhet
ökar risk får personskada.
Skidailläggningamas liftsystem kan vid haveri medfåra att människor på grund av kyla
kommer till skada.
Risker relaterade till natur och väderfenomen är ras, skred och översvämning.
Kraftverksdammar är anläggningar där olyckor kan fårorsaka stora skador på
mämriskor, egendom eller miljö. I kommunen finns tre dammar i den kategorin.
Risken för genombrott vid I).ågon'av damrriarna anses som mycket liten.
I kommUnen films en flygplats som medfår risk för flygolyckor.
. Arbetet med riskinventering och analyser kommer att fortgå genom dialog med
verksamheter i kommunen, delaktighet i kommunens planarbete samt analyser
av de olyckor som faktiskt inträffar.
Kompletterande risker under höjd beredskap
Hotbilden mot TorsbYkommun, enligt Länsstyrelsens senast upprättade mål- och
risk analys, omfattar främst risk får flygangrepp eller sabotagehandlingar mot enstaka
punktmål. I kommunen finns inga primära mål får en angripare. Sannolikheten for att
kommunen komnier att beröras av insatser med kemiska stridsmedel bedöms som liten.
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FÖREBYGGANDE
Förebyggande verksamhet
Räddningstjänsten ska aktivt arbeta med processen att förebygga och minska
konsekvenserna av oönskade händelser på olika nivåer i samhället. Samhällets
utveckling och nya eller förändrade risker ska styra behovet av åtgärder.
För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och iniljö ska räddningstjänsten
se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till fåljd av bränder samt
verka för att åstadkomma skydd mot andra oönskade händelser än bränder.
Säkerhetsmål
1. Åtgärder ska vidtas får att antalet bostäder med ett skäligt brandskydd ska öka.
2. Antalet bostadsbränder ska får mandatperioden minska, i förhållande till
genomsnittet från föregående mandatperiod.

3. Antalet eldstadsrelaterade bränder ska för mandatperioden minska, i förhållande
till genomsnittet från föregående mandatperiod.

)

Prestationsmål
1. Prestationsmålen ska konkretiseras och förtydligas i årliga verksamhetsplaner
och tillsynsplaner.

2. Räddningstjänsten ska genom lokal samverkan med bland annat berörda
kommunala förvaltningar och andra organisationer identifiera boende som är
särskilt. riskutsatta med avseende på dödsbränder. Deras brandskydd ska
utvärderas och vid behov förbättras.
3. Räddningstjänsten ska genom infonnation och tillsyn. verka för att andelen
bostäder med fungerande brandvarnare ökar.
4. Räddningstjänsten ska genom information och rådgivning underlätta för alla att
nå ett brandskydd i skälig omfattning.
5. Räddningstjänsten ska utöva tillsyn över ägare och nyttjanderättshavares
skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2,3 §.

Sotningsverksamhet

Sotning och brandskyddskontroll
Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för att sotning och brandskydds
kontroll sker av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler.
Detsamma gäller imkanaler i restauranger, storkök och liknande. För utförande av
sotning och brandskyddskontroll har kommunen avtal med Söderlund i Sysslebäck AB.
Kommunen har en överenskommelse med skorstensfejarmästaren att det 1samband
med brandskyddskontrollen även skall utföras följande:
1. Kontrollera förekomsten av brandvarnare
2. Ge information till fastighetsägaren om säker och miljövänlig eldning

I
I
I

I
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Forts Sotning och
brandskyddskontrölI
.
.
Kommunen får medge att en fastighetsägare utfår eller låter annan utfora sotning
på den egna fastigheten. Kommunen har beslutat om sotnings frister och villkor för
egensotning som ska följa gällande föreskrifter, dessa samt brandskyddskontrollen .
regleras i Föreskrifter och allmänna råd om rengöming (sotning) och brandskydds
kontroll. (SRVFS 2005:9). Kommunen ska årligen folja upp att sotning och
brandskyddskontroll sker enligt respektive frister.

Samverkan med andra kommuner, statliga myndigheter och
enskilda
Räddningsljänsten ska främja det skadeforebyggande arbetet mellan kommunens
förvaltningar, men även med andra myndigheter och organisationer som bedriver
verksamhet inorn kommunen. Ett samarbete finns med skorstensfejarmästare och
hemtjänsten med att informera om och kontrollera att det finns ett skäligt brandskydd
i bostäder.

Den enskildes skyldigheter
Det primära ansvaret får brandskyddet i byggnader och andra anläggningar ligger
på den enskilde, dvs. ägaren eller nyttjanderättshavaren. I byggnader och anläggningar
där det
hänsyn till risker for brand eller konsekvenserna av brand bör ställas
särskilda krav på kontroll av brandskyddet ska ägaren lämna in en skriftlig redogörelse
for brandskyddet. Hur ofta redogörelsen ska lämnas in beslutas av miljö- bygg och
räddningsnämnden.

med

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
Kommunens tillsyn ska inriktas till sin egen verksamhet och till den enskilde och
utövas som en kontroll av att de skyldigheter som följer av lagstiftningen och
föreskrifter efterlevs. Tillsynen har delegerats till räddnings chefen och
stfräddningschef.

()

Tillsynen ska i fårsta hand ske genom en granskning av ägarens/verksarnhets
utövarens dokumentation av brandskyddet. Vid behov kan tillsynen även utforas
genom besök på platsen. Hotell, skolor, vård och äldreboenden är prioriterade objekt
för tillsyn som planeras varje år. Planeringen kan vid behov omprioriteras. Tillsyn i
form av brandskyddskontroll sker enbart genom platsbesök. När det gäller tillsyn i form
av brandskyddskontroll av f6rbränningsanordningar och rökkanaler liksom imkanaler i
storkök, restauranger och därmed jäinforbara utrymmen har denna delegerats till
skorstensfejarmästaren och skorstensfejartekniker.
De objekt som ska lämna skriftlig redogörelse för brandskyddet ska finnas f6rtecknade
hos rniljö- bygg och räddningsnärnnden. Övriga objekt där tillsyn utövas, tex.tillsyn
av riskanläggningai", ska också finnas registrerade hos miljö- bygg och räddnings
nämnden. Objekt som omfattas av brandskyddskontrollen finns registrerade hos
skorstensfejarmästaren.
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Rådgivning, stöd, information och utbildning till den em:;kilde
För att den enskilde ska kunna ta sitt ansvar och skydda sig, sin egendom och
miljön är det nödvändigt att denne kan få stöd från komm1ll1en. Sådant stöd ska
ges i fonn av råd, information och andra liknande åtgärder av de forvaltningar
som hanterar skydds-, bygg- och miljöfrågor.
Miljö- bygg och räddningsnämnden ska ansvara for att allmänheten informeras
om vilken formåga räddningstjänsten har för insatser mot olyckor. Detta ska göras
bland annat genom kommunens heinsida och i samband med den externa
utbildningsverksamheten.
På brandstationen i Torsby liksom vid Sysslebäcks fiskecamping finns en depå med
flytvästar som kostnadsfritt lånas ut till allmänheten, detta för att forebygga
drunkningsolyckor.

Orycksundersökning
När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att olyckan undersöks för
att i skälig omfattning klarlägga olyckans orsak; forlopp och hur insatsen genomfördes.
Räddningstjänsten ansvarar för de olycksundersökningar som ska genomföras i
kommunen.
Undersökningarna är en viktig del som underlag för planering av förebyggande
åtgärder och 'räddningsinsatser.

RÄDDNINGSTJÄNST
Med räddningstjänst avses i lag om skydd mot olyckor de räddningsinsatser som
staten eller komm1ll1en ska ansvara för vid olyckor eller överhängande fara for
olyckor for att hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö.
Staten eller kommunen ska ansvara får en räddningsinsats endast om det är
motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets
vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna! övrigt.
Resultatet aven räddningsinsats är beroende av framförallt tre faktorer.
• Snabb insats
• Välutbildad personal
• Ändamålsenliga fordon och utrustning med hög kvalitet
Genom attminskatiden från larm till den [örsta skadeavhjälpande åtgärden förbättras
möjligheterna att minimera konsekvensen aven oönskad händelse. Genom att ha
välutbildad personal kan rätt åtgärder sättas in på rätt plats i rätt tid. Genom modern .
utrustning underlättas arbetsmomenten i vmje uppgift i insatserna.

I
i
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Förmåga som kommunen har för att göra räddningsinsatser
I kommunen finns räddningsstyrkor i Torsby, Östmark, Vits and, Stöllet och
Sysslebäck. Beredskapsstyrkornas storlek är 1 befäl + 5 brandmän i Torsby, 1 befäl + 2
brandmän vardera i Östmark och Vitsand, 1 befäl + 3 brandmän vardera i Stöllet och
Sysslebäck
Vid brand i byggnad eller andr:a större händelser sker med automatik, enligt larmplaner
hos SOS Alarm, utlarmning av två styrkor. Genom avtal med räddningstjänst iNorge
hjälper båda länderna varandra med styrka frånnännast belägen brandstation i
gränsnäraornråden. Östmark, Vitsand eller Sysslebäck kan larmas till norska sidan
medan Midt-Hedmark brann- og redningsvesen fråiJ. Trysil och Våler, Glårndals
Brannvesen IKS från Kongsvinger samt Grue och Åsnes Brannvesen från Åsnes kan
larmas till Sverige.
Larmplaner för gränsöverskridande räddningstjänst finns hos SOS Alarm i Sverige och
hos Hedmark Politidistrikt samt 1 lO-centralen i Elverum i Norge.
Torsby och Sunne kommuner har en gemensam övergripande räddningsledarfunktion,
där ett högre befäl alltid finns i tjänst i någon av kommunerna.
Den personal som finns inom räddnirigstjänsten ska ha den kunskap och erfarenhet
som krävs for att hantera de vanligast förekommande räddningsinsatserna inom
kommunen. Räddningsstyrkorna ska fOlioga över moderna och for uppgiften
ändamålsenliga fordon och utrustning.

Anspänningstider för räddningsstyrka
. Anspänningstid är den tid räknat från inkommet larm tills utryckning skett.
• anspänningstid för samtliga styrkor i Torsby är fem minuter.

Insatstider
Insatstid är tiden från alarmering av räddnings styrkan till dess att räddningsarbetet
påböljas, d v s summan av anspänningstid, körtid och angreppstid.

Ankomst till platsen
Inom 10 minuter
Inom 20 minuter
Inom 30 minuter

Antal kommuninvånare i %
På orter där brandstationer är belägna
43 % av Torsby kommuns befolkning
90 % av Torsby kommuns befolkning
98 % av Torsby kommuns befolkning

Utbildning - övning
All nyanställd personal genomgår utbildning både internt och i Myndigheten fOr
Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) regi. .
Alla anställda har fortlöpande övning i hantering av den materiel som rorekommer i
verksamheten liksom övning i att både tekniskt och taktiskt använda utrustningen på ett
effektivt sätt.

IVPA (I Väntan På Ambulans)
I de områden där framkörningstiden for ambulans är lång, finns ett avtal med Lands
tinget i Värmland om att räddningstjänsten larmas vid akut sjukdom eller olycksfall för
att i väntan på ambulans kunna starta första hjälpen/livsuppehållande åtgärder.

.i
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fnsatsförmåga för räddningstjänsten i Torsby
Följande händelser/typinsatser används for redovisning av vilken fonnåga respektive
räddningsstyrka i kommunen skall ha.

".

i

1.

Livräddning med rökdykning i bostadsbebyggelse

2.

Livräddning och utrymnjng med höjdfordon i byggnader över 3 och under
8 våningar, med samtidig rökdykarinsats

3.

Samtidig utvändig släckning och rökdykarinsats i bostadsbebyggelse

4.

Invändig släckning med rökdykarinsats i industribyggnad med kortare
inträngningsväg än 25 meter

5.

Invändig släckning med rökdykarinsats i större industribyggnad med längre
inträngningsväg än 25 meter

6.

Påbörja brandbegränsning av skogsbrand

7.

Bränder i brännbara vätskor, max 300 kvadratmeters yta

8.

Kemdykarinsats av mindre omfattning med kemdykare

9.

Livräddning vid kemolycka med larmdräkt och engångsskydd

10.

Losstagning av fastklämda i personbil.

Il.

Avancerad losstagning ur tunga fordon

12.

Först hjälpen; omhåndertagande av människor

13.

Ytvattenlivräddning med ytbärgardräkter, båt eller räddningsbräda.

14.

Olj eskadebegränsning med länsor

15.

Terrängtransport av skadade med bandvagn eller 4-hjuling i
svårforcerad terräng

16.

Djurlivräddning

17.

Länsp1.impning av enstaka fastigheter

18.

Ledning och stabsarbete vid större räddningsinsats

,

Station
Torsby
Östmark
Vitsand
Stöllet
Sysslebäck

1 2
x x
l 2
1 2
l 2
1 2

4
x x
1 1
1 1

3

1
l

5 6 7
1 x x
2 x 2
2 x 2
1 2 x 2
2 x x
l

8 9 10 11
2 x x 2
2 1 x 2
2 1 x 2
2 1 x 2
2 1 x 2

12 13 14 15 16 17 18
x x x x x x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

2
2
2
x

Förklaring:
x = kan utferas som första insats med räddningsstyrka i beredskap
1 = kan utföras om ledig personal rycker in (fri inryckning tillämpas)
2 = kan utgöras först då förstärkning från annan räddnings styrka anlänt

x
x·
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
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. Kompetenskravför räddningspersonal
Räddningschef
Räddningschefen i Torsby kommun ska ha lägst kompetens enligt foljande:
Alt l

Bralldmästare med examen i Förebyggande 2.och f6rvaltningsmnskap för
brandrnästare enligt SRV:s gamla utbil1ningsprogram.

Alt 2

Räddningsledning B, Tillsyn och Olycksförehyggande kurs B enligt MSB r S
utbildningsprogram inom skydd mot olyckor samt lång erfarenhet inom
avdelning räddningstjänst

Räddningschefens ersättare
Räddningschefens ersättare ska lägst ha kompetens enligt mljande:
Alt 1

Brandmästare med förebyggande 2 enligt SRV:s gamla utbildningsprogram

Alt 2

Räddningsledning B, Tillsyn och olycksförebyggande B enligt MSB's
utbildningsprogram inom skydd mot olyckor.

" ,

Ledning av räddningsinsatser
Ledningsarbetet omfattar två perspektiv som löper parallellt:
Normåtiv/strategisk ledning v"ilket innebär ledning av hela verksamheten
utövas av räddningschefen eller räddnings chef i beredskap
• Operativ ledning vilket innebär ledning av räddningsinsats
.utÖvas av räddningsledaren.
•

RäddJiingsledare
Vid vaJje enskild räddningsinsats ska det finnas en Iäddningsledare.
Räddningsledaren har bland annat foljande befogenheter:

".

•
•
•
•

Företa ingrepp i annans rätt
Tillgripa tjänsteplikt
Begära hjälp av annan myndighet
Avsluta räddningsinsatsen

Räddningschefen är enligt lag räddningsledare men får utse annan som uppfyller de
behörighetskrav som Räddningsverket har angett i föreskriften SRVFS 2004:9.
Inom kommunen kan räddningschef i ber.edskap (C-norr) eller brandförman deltid
tjänstgöra som räddningsledare.

Kompetens för räddningsledare
De funktioner som enligt ovan kan vara räddningsledare ska ha följande kompetens:
•

•

Räddningschef i beredskap (C-norr) 
brandmästarexame~ eller räddningsledning B
Brandlorman deltid ~ examen i brandförman deltid eller räddningsledning A

Kompetens för brandman
Räddningspersol;1al i beredskap ska lägst ha följande kompetens:
Brandman deltidsutbildning eller examen i räddningsinsats (1 Op).

10

Alarmering
SOS Alalm är kOIlliilunens larmcentral och besvarar nödanrop på lammumret 112
samt tar emot anslutna automatiska brandlarm. Utalarmering av räddningsstyrkor sker
efter i förväg fastställda planer.

Alarmering vid bortfall i teletrafiken
Om avbrott uppstår i teletrafiken men det mobila nätet fungerar kan alarmering
ske via det mobila nätet. Vid varje räddningsstation finns en lanntryckknapp för
att påkalla hjälp.
Om dessa möjligheter är helt utslagna kommer räddningstjänsten att placera ut fordon
med radiokommunikaHon på strategiska platser. Vid större avbrott kommer
allmänheten att infonneras.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
Vid behov av snabb information kan kommuninvånarna varnas efter räddnings
ledarens beslut via radio och TV enligt gällande rutiner i systemet VMA = Viktigt
meddelande till allmänheten. Räddningsfordon med högtalaranläggning kan användas
får varning av allmänheten på skadeplats eller i dess närområde.
Kommunens informationspersonal kan vara behjälplig med att :ta ut infonnation via
hemsida och internet. Även information från krisledningsnämnden kan samordnas.
ExempeLpå olyckor där allmänheten kan behövas varnas:
•
•
•
•
•

Utsläpp av giftiga gaser eller brännbara kondenserade gaser
Dammbrottlhöga vattenflöden
Skred/ras
Skogsbränder
Spridning av brandgaser vid större brand

Kompletterande uppgifter under höjd beredskap
•
•
•
•

under höjd beredskap tillkommer uppgifter att ansvara får att:
upptäcka, utmärka och röja farliga områden
indikera, sanera och vidta andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och
kemiska stridsmedel
delta i åtgärder får första hjälp åt och transport av skadade samt för
befolkningsskydd

Den personal som ingår i kommunens räddningstjänst i fred kommer även att svara
för de tillkommande arbetsuppgifterna. Tjänstgöringsgraden kommer dock att utökas
vid höjd beredskap.

Samverkande organisationer och myndigheter
Samverkan mellan olika myndigheter, förvaltningar och organisationer kommer att
bli allt viktigare i framtiden. Räddningstjänsten i Torsby ska samverka på alla nivåer
med kommunala och statliga myndigheter och andra organisationer i samhället.
Räddningstjänsterna i Vännland har ett gemensamt avtal om räddningssamverkan.
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T,ORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-01-23

§ 10

KST 2012/47

Annetthe Zettergren (M) avsäger sig uppdraget
som förste ersättare i omsorgsnämnden
Annetthe Zettergren (M) avsäger sig uppdraget som förste ersättare i omsorgsnämnden.
Valberedningens ordförande Rune Mattson (S) föreslår Anna Nilsson (M) som ny
ersättare efter Annetthe Zettergren.

Handlingar i ärendet
Annetthe Zettergrens avsägelse daterad 2012-01-13

Kommunfullmäktiges beslut
Anna Nilsson (M), Levgrensv 2,68530 Torsby väljs som ersättare i omsorgsnämnden
efter Annetthe Zettergren.

Beslutet expedieras till
Almetthe Zettergren
Stian Eklund
Lars-Erik Matsson
Omsorgsnämnden
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-01-23

§ 11

KST 2011/760

Medborgarförslag - vinterservice åt de äldre
inom kommunen
Maria Linusson lämnar till dagens sammanträde ett medborgarförslag som lyder;
"De äldre med hemtjänstinsatser från kommunen avkrävs för att få hjälp av kommunen, 
att deras vägar och infarter är framkomliga för hemtjänstens personal och kommunens
leasingbilar.
Det är för många ett olösligt problem. Många kan ej via grannar, släktingar, "snö-röjare"
etc erhålla den hjälp de behöver/avkrävs sköta, som, snöskottning, snöplogning och
sändning.
Risker för onödigt slitage vid återlämnande av leasingbilar, samt inte minst risken för
personskador i trafiken, är idag stor.
För att kommunen skall undvika att hamna i en såkallad "moment 22" situation, - råder
undertecknad att kommunens ledning, - skyndsamt erbjuder hjälp med snöskottning,
snöplogning samt sändning av infarter till personer som ej kan ordna detta själva.
Undertecknad har mångårig erfarenhet av bristfälligheter inom detta område. Med
rådande väderleksförhållanden, - är problemet av akut karaktär! "

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2011-12-28

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Maria Linusson
Ks
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-01-23

KST 2011/161

§12

Komplettering till kommunfullmäktiges beslut
2011-12-20 § 153 detaljbudget 2012
2011-12-20 § 153 redovisades för kommunfullmäktige den sammanställning som
ekonomiavdelningen gjort av detaljbudget 2012 för Torsby kommuns verksamheter.
Kommunfullmäktige fattar i det läget inga beslut utan här redovisas för kännedom resp
nämnders detaljbudgetar.
Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige hade bam- och utbildningsnämndens
ordförande Hans Lass (S) ett inlägg i debatten där han bland annat påtalade att bam- och
utbildningsnämnden inte kommer att klara 2012 års budget och att underskottet kommer
att ligga vid minst 3 milj kr om inte kommunfulhnäktige tillskjuter medel via
omställningsbudget eller på annat sätt. Hans Lass inlägg protokollfördes inte.
Hans Lass har anhållit hos presidiet att få lyfta frågan igen och att inlägget protokollförs.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att frågan lyfts. Informationen är delgiven.

Beslutet expedieras till
Bam- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-01-23

§ 13

KST 2011/449

För kännedom - Svar på medborgarförslag; Hur
för vi vårt kulturarv och vår tradition vidare på
Finngården Kvarntorp?
Rolf Nilsson Finngården Kvarntorp lämnade 2011-07-17 ett medborgarförslag där han
ställer frågan - hur för vi vårt kulturarv vidare på Finngården Kvarntorp?
Kort kan man sanunanfatta Rolfs fråga med att han vill att man snarast tillsätter en
arbetsgrupp inom kommunen som får till uppgift att utreda mÖjligheten till en fortsatt
levande "året-om-verksamhet" på Kvarntorp samt försöker få svar på vem som äger
frågan, d.v.s. hur fördelas idag det strikta ansvaret för gården bland berörda intressenter?
Tekniska avdelningen har utrett frågan och kommunicerat svaret med Rolf Nilsson.
Samhällsutskottet har gett Jan Esping i uppdrag att göra en skrivelse till Länsstyrelsen
där frågan ställs om verksamhet vid Finngården Kvarntorp och om tidsplan finns . Vidare
beslöt man att tillsätta en arbetsgrupp som fått i uppdrag att utreda möjligheten till året
om-verksamhet på Kvarntorp och för att fördela ansvaret för gården bland berörda
intressenter. Arbetsgruppen ska bestå av representanter från tekniska avdelningen,
kulturavdelningen, turistbyrån och Finnkulturcentrum och knyta till sig fackkunskap
som t ex Hushållningssällskapet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2011-12-13 § 178
Kommunstyrelsen 2012-Dl-09 § 8

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Rolf Nilsson
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-01-23

§ 14

KST 2011/674

För kännedom - svar på medborgarförslag 
Fixartjänst
Inga-Lill Lierud lämnade 2011-11-07 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,
glödlampor mm. Som förebild framhåller Inga-Lill Kils kommun som har en sån tjänst.
Inom arbetsmarknadsavdelningen har det under en längre tid diskuterats hur man skulle
kunna organisera någon form av service till de äldre och handikappade i kommunen för
att minska risken för t.ex. fallolyckor.
I slutet av juni 2011 kontaktades Gösta Kihlgen av PRO i Torsby angående möjligheten
att starta en FixarTjänst i Torsby kommun. Strax efter semestern kom även
omsorgsnämndens förvaltningschef Ulf Johansson med en liknande förfrågan.
Gösta Kihlgren började omgående titta närmare på frågan och bad Anders Björck om
hjälp för att titta på det juridiska. Under senhösten kontaktades det privata näringslivet
för att se om FixarTjänsten skulle konkurrera med deras verksamheter, vilket det inte
gör.
Personal som kommer att utföra service hemma hos berörda personer kommer att förses
med tjänste-id. En folder med information är framtagen, annonsering i TorsbyBladet
kommer att ske snarast och en artikel tas fram till nästa nummer av Torsby Nu.
2012 måste ses som ett försöksår eftersom arbetsmarknadsavdelningen inte har något
utrymme i budgeten för denna typ av service. Medel till årets verksamhet tas från det
gemensamma handlingsprogrammet som ligger under kommunchef Thomas Stjerndorff.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag av Ingalill Lierud inlämnat 2011-11-07
Tjänsteskrivelse av arbetsmarknadsstrateg Gösta Kihlgren 2012-01-04
Kommunstyrelsen 2012-01-09 § 13

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Inga-Lill Lierud
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-01-23

§ 15

KST 2012/46

. För kännedom - taxor och avgifter inom
omsorgsnämndens verksamheter
Omsorgsnämnden har delegation på att fatta beslut om vissa avgifter inom sina
verksamhetsområden.
Omsorgsnämnden har beslutat om höjning av avgiften för kost i särskilda boenden enligt
beslut ON 2011-12-31 § 200 och beräkning av merkostnad för mat vid fastställande av
förbehållsbelopp i särskilt- och ordinärt boende 2012 enligt beslut ON 2011-12-13 § 208.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2011-12-13 § 200
Omsorgsnämnden 2011-12~13 § 208

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen lägg till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
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