KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

Plats och tid

2012-10-22, S*rneskolans matsal, kl 18:00 -19:10

Beslutande

Håkan Laack (S)
Eva-Lena Gustavsson (S)
Hans Lass (S)
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Ann-Louise Broden (S)
Ysabel Hedenberg (S) ers för Anna
Karin Gustafsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Åke Gustavsson (S)
Ann-Mari Uppvall (S)
Peter Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S)
Sture Persson (S)
Lars-Håkan Karlsson ers för Eva
Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)

Övriga

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Margot Enkvist, sekreterare
Angela Birnstein, ekonomichef § 98

Utses att justera

Lillemor Wass-Ronge och Peter Jonsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Torsby 2012-11-01

Avser paragrafer

94 -111

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande

Anna-Lena Carlsson (M)
Roger Ericsson (M)
Gustav Olsson (M)
Anders Wiss (M)
Mikael Persson (M)
Per-Arne Ludvigsson (M)
Lillemor Wass-Ronge ers för Lina Nilsson
(M)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Torbjörn Jansson (C)
Bengt Berg (V)
Gunilla Boquist (V)
Hans Lindberg (V)
Birgitta Almroth (FP) ers för Inger Laren
(FP)
Karl-Erik Keck (MP)
Daniel Brosius (-)

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-10-22

Datum för anslags uppsättande

2012-11-01

Datum för anslags nedtagande

2012-11-23

~örvaringSPlats för protokollet

Kommun.kontoret TO~
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

KST 2012/25

§ 94

Ändringar i föredragningslistan
Ärenden som tillkom
Motion från Gustav Olsson (M) om lekplats i centrala Torsby
Motion från Gustav Olsson (M) - gör S*rneskolan till en kommunal friskola.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner tilläggen.

Utd ragsbestyrka nde
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 95

KST 2012/75

Kulturskolans elever underhåller
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan och deras ledare
Michael Åkerlund bestäInt att om möjlighet finns, skall varje fullmäktigesatmnanträde
inledas med musik fratnförda av elever på kulturskolan.
Vid dagens SatTImat1träde fratnför Vendela Larsson och Annika Nilsson låten "Distans".

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för framförandet.

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 96

KST 2012/76

Ordet är fritt i kommunfullmäktige
Carina Nordqvist (S) vädjar till alla trafikanter att respektera de skyltar som finns om
handikapparkeringar. Låt de med tillstånd få tillgång till dessa parkeringar.
Eva-Lena Gustavsson (5) har varit på besök i Holmesskolan och träffat Sa, Sb och Sc som
just nu studerar nvad är en kommun n . Det ingick också studiebesök i kommunhuset där
man bland annat fick träffa budgetberedningen som hade sina möten just då. Hon delger
kommunfullmäktige sina intryck från besöken.
Eva-Lena tycker att kommunfullmäktiges ledamöter bör träffa barnen/ungdomarna och
lyssna till alla deras frågor, ideer och synpunkter.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

,dus_te~arnas sign

/
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Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 97

KST 2012/464

Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige
efter An netthe Zetterg ren (M)
Länsstyrelsen har efter ny röstsammanräkning meddelat kommunen namn på ny
ersättare i kommunfullmäktige.
Ny ersättare efter Annetthe Zettergren
Hans Forsbäck (M), Vägsjöfors 8, 685 94 Torsby.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens protokoll daterat 2012-10-05

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan av ny ersättare i kommunfulhnäktige antecknas till protokollet.

Beslutet expedieras till
Annetthe Zettergren
Hans Forsbäck
Lilian Olovsson
Lars-Erik Mattsson

Justerarnas sig n
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Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 98

KST 2012/209

Delårsrapport med helårsprognos för Torsby
kommun per 2012-08-31 , finansrapport och
revisorernas yttrande
Huvudsyftet med delårsbokslutet är att få en avstämningstidpunkt utöver årsbokslutet.
Detta innebär ett bättre beslutsunderlag och ger en bättre möjlighet att följa kommunens
finansiella utveckling under året.
I bilagda rapport finns även en finansiell analys. För att förbättra rapporteringen samt för
att skapa en rättvisande bild pågår ett ständigt arbete med att utveckla och förbättra
redovisningen. Kostnader och intäkter är periodiserade, vilket betyder att de är bokförda
i den period de skapas eller förbrukas. För att täcka förändringar i semesterlöneskulden
har kommunen de senaste åren tagit ut en procent extra i det så kallade PO-pålägget på
lönekostnaderna. Efter beslut i fullmäktige görs även ett extra uttag på en procent för att
säkra pensionsskulden.
Tillsammans med delårsbokslutet lämnas en helårsprognos i förhållande till beslutad
budget beträffande kommunen totalt samt för respektive nämnd och styrelse. Utöver
kOlmnunens rapportering redovisas även kommunkoncernens ekonomiska ställning och
resultat samt en finansiell rapport över kOlmnunens skulder och fordringar .
Nämnder och kOlmnunstyrelsen har nu stämt av sina verksamheter i samband med
delårsbokslutet per 31 augusti. De har även lämnat en prognos över hur de bedömer att
verksamheterna kommer att klara tilldelad budget innevarande år och även stäInt av sina
verksarnhetsmål och nyckel tal.
Resultatet i delårsbokslutet uppgår till-l,4 mkr vilket är cirka 1 mkr bättre än
periodbudgeten som till största delen beror på högre skatteintäkter än budgeterat.
Barn- och utbildningsnämnden avviker med -6,6 mkr och omsorgsnämnden -2 mkr mot
budget per 31 augusti. Överförmyndarnämnden avviker med -293 tkr och miljö-, bygg
och räddningsnäITmden har en positiv avvikelse på 642 tkr. KOlmnunfullmäktige har för
perioden också en positiv avvikelse på 583 tkr.
Kommunstyrelsens verksamheter ligger sammantaget i nivå med budget per 31 augusti.
Kommunledningskansliet har en avvikelse på -2,2 mkr och skogsförvaltningen -0,9 mkr.
Dessa negativa avvikelser inom kommunstyrelsen uppvägs bland annat av ett positivt
resultat på IT-avdelningen med 1,3 mkr och på tekniska avdelningen m ed 0,7 mkr.
Under kommunstyrelsen, ansvar kOlmnunchef ligger per 31 augusti flera projekt som
beslutats under tidigare år men som först nu kommer igång. Detta gör att kontot har
belastats mer än planerat.

Ju ~teJarnas

sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

forts kf § 98, delårsrapport med helårsprognos för Torsby kommun per
2012-08-31, finansrapport och revisorernas yttrande
Dessutom har korrununchefens ansvar påförts andra tunga poster för bland annat
personalavveckling- och rekrytering som avser andra förvaltningar. Sammanlagt uppgår
dessa poster till över 3 mkr som föreslås förstärkas för 2012.
För 2012 spås en positiv skatteavräkning med 8,7 mkr och i delårsbokslutet har 5,8 mkr
periodiserats. Periodens resultat är bättre än budgeterat, men resultatet ligger trots det på
-1,4 mkr till och med den 31 augusti . Prognosen för helåret visar ett resultat på + 14,5 mkr
vilket är 13,6 mkr högre än budgeterat. Det innebär att det lagstadgade så kallade
balanskravet kOlmner att nås där intäkter ska vara högre än kostnader.
I delårsbokslutet har även en avstämning gjorts av kOlmnunens mål och strategier.
Resultatet finns att läsa i bifogat dokument.

Avstämning o1/tsol'gsnäm.nden och bal'n- och utbildningsnämnden
(sammanfattning av socialchefens och skolchefens rapport i kommunstyrelsen 2012-10-08)
Ulf Johansson, socialchef, informerade om det ekonomiska läget för
omsorgsförvaltningen. Vid chefsmöten med områdescheferna görs uppföljning av det
ekonomiska läget, totalt, enskilt och i ntindre grupp gällande kostnads- och
åtgärdsansvar. Stor restriktivitet vid inköp, nyanställning och vikarie tillsättningar har
fått genomslag och gäller tills vidare. För att klara lönehöjningarna har ett sparbeting
lagts ut på områdescheferna fördelat i proportion till personalkostnaderna (ca 1,3 milj.
kr). Det finns osäkerhet om åtgärdens totala möjliga genomslagskraft, då
personalkostnaderna är pressade, inte minst vikariesituationen inom äldreomsorgen.
Därför inberäknas de lönehöjningar som ligger över budgeterad nivå för en del av
verksamheten i helårsprognosen.
Särskilt boende och handikappomsorgen håller sin budget för helåret, den sistnämnda
med ett litet överskott. Under årets inledande månader har avvikelsen mot budget för
försörjningsstöd varit hög, men har under sonunaren minskat något.
Omsorgsnämnden föreslås besluta om intagningsstopp på Klarastrand och att ge
förvaltningen i uppdrag att verka för att ytterligare en avdelning kan avvecklas på
våning två till årsskiftet i enlighet med tidigare planering för detaljbudget 2013.
Omsorgsnämnden har vidtagit och fortsätter genomföra åtgärder för att begränsa befarat
budgetöverskridande, så långt man över huvud taget bedömer möjligt med iakttagande
av nöjaktig verksamhetskvalitet. För att nå budgetbalans till årets slut ser dock nämnden
ingen annan möjlighet än att begära tilläggsanslag motsvarande 3,8 miljoner kr.

Justerar,rlas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

forts kf § 98, delårsrapport med helårsprognos för Torsby kommun per
2012-08-31, finansrapport och revisorernas yttrande
Fedric Norlin, skolchef, informerade om det ekonomiska läget för barn- och
utbildningsnämnden. I barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut redovisas en
budgetavvikelse på -6,5 mkr. Hänsyn har då tagits till retroaktiva löneökningar på 2 mkr
från 1 april. Lärarnas semestertillägg som arbetats upp under läsåret 2011/2012
utbetalades i juni.
Kostnaden för detta, 1,4 mkr, ska under hösten hämtas igen budgetmässigt. Nämndens
sparbeting på gymnasieskolan uppgår till 3,2 mkr av vilket 2,2 mkr är att hänföra till
perioden. Det råder för närvarande stor osäkerhet vad gäller prognosen för helåret. Det
finns alltjämt inte något nytt avtal för lärarna. Nu har beräkningen gjorts på 3 %. Blir det
4 % så är kosbladsökningen för perioden april-augusti 700 tkr och på helåret 1,2 mkr.
Förskola och grundskola bedöms i nuläget klara sina budgetar salmnantaget. Komvux
beräknas redovisa ett underskott på 2 mkr. Statsbidraget för yrkesvux har upphört men
antalet elever är alltjämt lika stort. Det sparbeting på 3,2 mkr för gymnasieskolan som
nämnden gick in i budgetåret med bedöms inte kunna hämtas in.

Handlingar i ärendet
Finansrapport per 2012-08-31
Delårsbokslut per 2012-08-31
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2012-10-03
Fredric Norlin delger kOlmnunstyrelsen följande handlingar:
Tjänsteskrivelse av Fredric Noriin; Äskande om extra medel. 2012-09-10
Statistik över antal barn
Elevstatistik Stjerneskolan, 2012-09-24
Elever utifrån program
Tjänsteskrivelse av Fredric N orlin; Verksamhetsfly tt och lokalanpassning, 2012-09-11
Tjänsteskrivelse av Fredric Noriin; Barn- och utbildningsnämndens budget 2013
Kommunstyrelsen 2012-10-08 § 113

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Barn- och utbildningsnämnden förstärks 2012 med 4,5 miljoner kr och
omsorgsnämnden med 3,8 miljoner kr enligt nämndernas äskanden. Finansiering
sker genom tilläggsbudget av skatte- och bidragsintäkter under finansförvaltningen.
KOlmnunstyrelsen ansvar kOlmnunchef förstärks för 2012 med 3 miljoner kr för att
balansera konto medfinansiering projekt. Finansiering sker genom tilläggsbudget av
skatte- och bidragsintäkter under finansförvaltningen.

Utd ragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

forts kf § 98, delårsrapport med helårsprognos för Torsby kommun per
2012-08-31, finansrapport och revisorernas yttrande
3.

De i delårsbokslutet nämnda men inte bokförda återbetalningar från AFA på 14,7
mkr föreslås att via balanskonto flyttas till 2013 i första hand att användas till
personalutveckling. 3 mkr avsätts för att användas till fortbildning inom projektet
Creare Vivere. Resterande medel ansöks hos kommunstyrelsens arbetsutskott att
fördelas löpande och vid behov.

4.

De i förra bokslut avsatta medel till förmån för upplupna och befarade kosh1ader om
9,4 mkr (6,9 + 2,5 mkr) föreslås balanseras till resultatet och att avs~ttas att finansiera
de planerade byggnationer av till exempel ett nytt LSS-boende, bredband,
investeringar i ett nytt trygghetsboend e m. m

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 99

KST 2012/141

Delårsrapport för Värmlands läns
kalkningsförbund
Värmlands läns kalkningsförbund har för kännedom överlämnat delårsrapport för
perioden 1 januari - 31 juli 2012.

Handlingar i ärendet
Delårsrapport
Verksamhetsberättelse
Finansiell analys

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till
Kalkningsförbundet

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

12(24)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 100

KST 2012/287

För kännedom; redovisning av svar på
medborgarförslag om Turistbyrån i Torsby
kommun
Pieter Mans och Andreas Falke har lämnat ett medborgarförslag som handlar om
turistbyrån i Torsby kommun. Man tar upp frågor om öppettider, marknadsföring,
informationsutbyte och vilka mål som skall uppnås.
Besöksnäringsstrateg Mats Olsson och Näringslivsutvecklare Anna Öhgren har svarat på
frågorna och också kommunicerat dem med förslagsställarna.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag om turistbyrån, Pieter Mans och Andreas Falke
Svar på medborgarförslag om turistbyrån, Anna Öhgren Boden och Mats Olsson
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-09-10 § 120
Kommunstyrelsen 2012-10-08-§ 119

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet expedieras till
Emelie Ollen

I Uldmg,b"t"',,d,
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 101

KST 2012/320

För kännedom; redovisning av svar på
medborgarförslag - plantera ett Barnens träd
Irmgard Henriksson har lämnat ett medborgarförslag som handlar om att plantera ett
Barnens träd.
Initiativtagare till Barnens träd är Jonas Paulsson. Alla barn har rätt till en värdig
barndom och alla barn ska få känna trygghet och ha möjlighet till en god uppväxt och ett
gott liv enligt barnkonventionen. Tanken är att alla kommuner ska låta plantera ett träd.
Ett Barnens träd planterades i samband med Skogsbackens invigning av nya
förskoleavdelningar i Torsby den 14 september 2012.
Trädet kommer att symbolisera vikten av att barnkonventionen och barns rättigheter
lyfts fram i Torsby kommun och i Värmland.
Medborgarförslaget har kOlmnurucerats med förslagsställaren Irmgard Henriksson.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2012-05-15
Kommunfullmäktige 2012-06-25 § 68
Tjänsteskrivelse av kOlmnunfullmäktiges ordförande Eva-Lena Gustavsson (S) 2012-06-18
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-09-10, § 129
KOlmnunstyrelsen 2012-10-08 § 120

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns

Beslutet expedieras till
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

KST 2012/358

§ 102

Ändring av förbundsordning för Fryksdalens
samordningsförbund
Styrelsen i Fryksdalens samordningsförbund föreslår att förbundsordningen ändras för
att möjliggöra att förbundsmedlemmarna kOllliner överens om att utse en gemensam
revisor för att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens
förvaltning, istället för som idag att valje medlenl utser en egen revisor. Förslaget är att
Landstinget i Värmland får i uppdrag att utse revisor.

Handlingar i ärendet
Kils kOllli11Uns kommunfullm äktige 2012-05-24 § 96
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-19 § 74
Kommunstyrelsen 2012-10-08 § 122

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.
3.
4.

Kommunfullmäktige beslutar att en gemensam revisor för landstinget i Värmland
och Torsby kOlllinun utses för Fryksdalens samordningsförbund.
KOlllinunfullmäktige beslutar att Landstinget i Värmland utser revisor för uppdraget
i Fryksdalens samordningsförbund.
Kommunfullmäktige beslutar att godta ändring av 14 § i förbundsordningen för
Fryksdalens Samordningsförbund.
Kommunfullmäktige beslutar att beslutet förutsätter att övriga medlemmar fattar
likalydande beslut.

Beslutet expedieras till
Fryksdalens samordningsförbund
Landstinget
Kils kOlllinun

Uldragsbesl yrka nde
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 103

KST 2012/62

Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden
efter Ingela Kåreskog (8)
Ingela Kåreskog (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Ingela Kåreskog daterad 2012-01-22.
Kommunfullmäktige 2012-03-19 § 26
Valberedningen föreslår Hanni Andersson som ny ledamot efter Ingela Kåreskog. Hanni
Andersson är idag ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Valberedningen föreslår Torbjörn Persson som ersättare efter Hanni Andersson.

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Hanni Andersson (5) väljs som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Ingela
Kåreskog.
Torbjörn Persson (S) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnänmden efter Hanni
Andersson (S).

Beslutet expedieras till
Hanni Andersson
Torbjörn Persson
Ingela Kåreskog
Lilian Olovsson
Lars-Erik Mattsson
Bun
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 104

KST 2012/427

Val av ledamot i miljö,- bygg- och
räddningsnämnden efter Peter Westberg (M)
Peter Westberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö,- bygg- och
räddningsnämnden.

Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2012-08-07.
Komn1Unfullmäktige 2012-09-17 § 88
Valberedningen föreslår Sören Staaf (M) som ny ledamot i miljö,- bygg- och
räddningsnämndens efter Peter Westberg. Sören Staaf är idag ersättare i miljö,- bygg- och
räddningsnämnden
Valberedningen föreslår Anna-Lena Carlsson (M) som ny ersättare efter Sören Staaf i
miljö,- bygg- och räddningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Sören Staaf (M) väljs som ledamot i miljö,- bygg- och räddningsnämnden.
2. Anna-Lena Carlsson (M) väljs som ersättare i miljö,- bygg- och räddningsnämnden.

Beslutet expedieras till
Peter Westberg
Sören Staaf
Anna-Lena Carlsson
Lilian Olovsson
Lars-Erik Mattsson
Mbl"

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 105

KST 2012/423

Val av ersättare i Värmlands drift- och
servicenämnd efter Mikael Persson (M)
Mikael Persson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Värmlands drift- och
servicenämnd

Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2012-09-07
Kommunfullmäktige 2012-09-19 § 87
Valberedningen föreslår Tommy Persson (M) som ny ersättare i Värmlands drift- och
servicenämnd efter Mikael Persson.

Kommunfullmäktiges beslut
Tommy Persson (M) väljs som ersättare i Värmlands drift- och servicenämnd.

Beslutet expedieras till
Mikael Persson
TOlmny Persson
Lilian Olovsson
Värmlands drift- och servicenämnd

Utdragsbestyrkand e
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2012-10-22

§ 106

KST 2012/464

Annetthe Zettergren (M) har avsagt sig sina
politiska uppdrag
Annetthe Zettergren har avsagt sig sina politiska uppdrag som är ersättare för ombud i
Näckåns El AB och ledamot/vice ordförande i överförmyndarnämnden.

Handlingar i ärendet
Skrivelse daterad 2012-09-08
Kommunfullmäktige 2012-09-17 § 89
Valberedningen föreslår Ulf Ronge (M) som ny ledamot och vice ordförande i
överförmyndarnämnden efter Annetthe Zettergren. Ulf Ronge är idag ersättare i
överförmyndarnämnden.
Valberedningen föreslår Allan Persson (M), Röbjörkeby 14,68592 Torsby som ny
ersättare i överförmyndarnäInnden efter Ulf Ronge.
Valberedningen föreslår Roland Olsson (M) som ersättare för kommunens ombud i
Näckåns El AB efter Annetthe Zettergren.

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.
3.

Ulf Ronge (M) väljs som ledatnot och vice ordförande i överförmyndarnäI-nnden.
Allan Persson (M), väljs som ersättare i överfönnyndarnämnden.
Roland Olsson (M) väljs som ersättare för kommunens ombud i Näckåns El AB.

Beslutet expedieras till
Annetthe Zettergren
Ulf Ronge
Allan Persson
Roland Olsson
Näckåns El AB
Överfönnyndarnämnden
Lilian Olovsson
Lars-Erik Mattsson

I

Utdragsbestyrkande
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KST 2012/522

§ 107

Motion från (V) angående skolskjutsar i Torsby
kommun
Vänsterpartiet lämnar en motion som lyder;
"Hur många av oss vuxna går 2 km till arbetet varje dag? Inte många. Men ändå så
menar vi att skolbarnen, som bor 2 km från skolan skall göra det. Vi kanske cyklar men
det är inget att förvänta sig att alla skolbarn skall göra.
Den tänkta indelningen av de barn som skall få åka skjuts till skolan förefaller onödigt
tillkrånglad. Att km-antalet får vara avgörande är förvisso en utgångspunkt, men
åldersindelningen blir olycklig i många fall, särskilt när det är barn i scumna fcunilj, men i
olika åldrar. Den urskiljningen är fullständigt obegriplig och rent av omänskliga mycket
hård för den som inte får åka. Låt 2-km-gränsen gälla för alla.
Ett alternativ är att man räknar km-avståndet från busshållplatserna och inte från
bostaden. Dessutom tycker vi att där skolbussen går förbi skall alla grundskoleelever få
åka med. Visserligen tar resan lite längre tid ju fler som får åka med, men att ha barnen
på skolbussen i stället för på vägarna ökar säkerheten för våra skolbarn, särskilt under
den mörka årstiden".

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2012-10-07

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Ks
Emelie Ollen

Utd ragsbestyrkande
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§ 108

KST 2012/490

Medborgarförslag från Sune Larsson om
parkeringsordningen i Torsby samhälle
Sune Larsson lämnar ett medborgarförslag som lyder;
"Jag anser att Torsby kOlmnun skall ta in ett vaktbolag som skall övervaka att
parkeringsordningen i Torsby samhälle sköts på ett tillfredställande sätt. Några ex
Altaharvägen vid Lövenstrand, Nya Torggatan och Skepparegatan. Gamla med
rullatorer. Gamla i rullstol. Malmnor med barnvagnar och för den delen personer på
promenad även motionärer är hänvisade till mitt i gatan. Bilar står uppställda på
trottoaren, företrädesvis kommunanställda. Jag befarar att många känner oro och olust
över att gå mitt i gatan.
Altaharvägen har ganska mycket trafik, detta främst för att undvika de farthinder som
byggts i centrum, det har blivit mer genomfartstrafik öster o väster ut o vise versa. Jag
befarar olyckor då både tankbilar och bussar har sina rutter här. Jag ser med tillförsikt
fram emot lösning på problemet, och framförallt för de gamla och handikappade".

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterad 2012-09

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlänmas till kommunstyrelsen handläggning och beslut.

Beslutet expedieras till
Ks
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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§ 109

509

KST 2012f990

Medborgarförslag från Curth Asberg om
folktandvårdens toalett som inte är anpassad för
alla
Curth Åsberg lämnar ett medborgarförslag som lyder;
"Avskaffa ett fattigdomsbevis! Folktandvården har två stycken toaletter för alla sina
gående patienter men ingen för sina besökande som använder nån typ av rullstol.
Mi tt förslag:
-Sjå ut mellanväggen mellan de bägge befintliga toaletterna och iordningställ en toalett
som är anpassad för alla patienter. På detta sätt löste vi ett likadant problem på biografen
Stjärnan.
Jag ser fram emot ett diskrimineringsproblem mindre".

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterad 2012-10-03

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutet expedieras till
Ks
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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§ 110

KST 2012/559

Motion från Gustav Olsson (M) angående
lekplats i centrala Torsby
Gustav Olsson lämnar en motion som lyder;

"I Vision 2020 för Torsby KOlm11Un står följande: "Torsby är en framgångsrik och
attraktiv kommun för invånare, företag och besökare ". Detta är ett realistiskt och bra mål
Vi skulle därför vilja, som en del av detta mål, att kOlmnunen ser över utomhusaktiviteter
för barn. I det här fallet lekplatser.
Som det ser ut idag är komnmnens lekplatser på många ställen slitna och tråkiga, vilket
inte är särskilt inbjudande. Vi anser därför att det vore en bra ide att bygga en enda stor
lekplats i centrala Torsby med varierande utbud, som kompletterar de lekplatser vi idag
har. Detta skulle vara ett steg i rätt riktning, då det gör kommunen mer attraktiv för
barnfamiljer.
Delma motion är utarbetad tillsammans med Anna Nilsson, medlem i Moderaterna
Torsby-Branäs.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
Att Torsby KOlmnun ser över möjligheten att komplettera de små lekplatser kOlmnunen
har i Torsby tätort, med en ny stor lekplats i centrala Torsby" .

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2012-10-21

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Ks
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande
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§ 111

KST 2012/558

Motion från Gustav Olsson (M) - gör
Stjerneskolan till en kommunal friskola
Gustav Olsson lämnar en motion som lyder;
"Stjerneskolan är en fantastisk skola med hög kvalite på sin verksamhet. Skolan är en
viktig del för vår kommun, utan den skulle Torsby inte vara denna attraktiva kommun
som vi idag är. Tyvärr har Stjerneskolan, som så många andra gymnasieskolor, idag
problem med att elevunderlaget blir allt mindre för varje år som. går, vilket gör det
svårare att bedriva verksamheten, främst från ett ekonomiskt perspektiv men också att
klasserna blir allt färre. Kommunen har tyvärr redan tvingats att minska på
Stjerncskolans utbud, till en följd av detta.
Torsby Konunun har dock antagit "Vision och Mål 2020", där ett av målen är att
"KOlmnunen har en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet i sin verksamhet". För att
vår kommun ska leva upp till detta mål måste vi agera nu. Stjerneskolan behöver idag ett
annat tänk och ett nytt perspektiv på sin verksamhet. Vi tror man löser det genom att
göra Stjemeskolan mer självständig. Därför föreslår vi i Moderatema att Stjerneskolan bör
övergå från sin nuvarande kommunala fonn, till kommunal friskola.
Vad är en kommunal friskola?
Tanken med en kOlmnunai friskola är att skolan ska bli mer självständig, men samtidigt
tillhöra den konununala organisationen. Istället för att skolan ska följa centrala direktiv
och beslut, ger man skolan chansen att utvecklas lokalt, genom att rektor och eventuell
styrelse på skolan ska fatta besluten som rör verksamheten, vilket leder till att skolans
kunskapsuppdrag flyttas från politiska beslut, till den faktiska verksamhetens kärna.
Med andra ord skulle man i vårt fall ge Stjerneskolan möjligheten att utvecklas på ett helt
annat sätt, med mindre byråkrati och mer självständig anpassning. Detta tror vi skulle
kunna leda till en stärkt konkurrens mot landets övriga gymnasieskolor.
Moderaterna yrkar därför med anledning av ovanstående:
Att konununfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att snarast utreda
möjligheten att omorganisera Stjerneskolan till en kOlmnunal friskola.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2012-10-21

Utd rag sbestyrka nde
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forts kf § 111, motion från Gustav Olsson (M) - gör Stjerneskolan till en
kommunal friskola
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Emelie Ollen

Utdragsbestyrkande

