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§ 134 Kulturskolans elever underhåller
Dnr KST 2013/53

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan och dess ledare
Michael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, skall vmje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.
Vid dagens sammanträde lyssnar vi till Klara Öberg, Lisa Englund och Sandra Fröman
som spelar och sjunger LOl'des Bravado.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för framförandet.

/'
Justerarens scr!.ur

~

Utdragsbestyrkande
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§ 135 Utdelning av "Premie för goda initiativ
inom utveckling och nyskapande i Torsby
kommun"
Dnr KST 2013/645

Sammanfattning av ärendet
Iden till att dela ut en premie för utveckling och nyskapande kom våren 2003 från
fullmäktiges presidium och beslutades om av fullmäktige i november samma år.
Förslaget innebär alt lyfta fram utvecklingsarbete och goda initiativ i Torsby kommun.
Allmänhet och andra intresserade kan lämna in förslag på den person, organisation
eller företag som de tycker skall tilldelas premien. Fyra förslag har kommit in, presidiet
har valt och utdelnings sker för nionde gången vid dagens sammanträde.
2013 års premie ges till den ideella organisationen Global Kunskap med motiveringen;
Genom Torsby Globala Klimatfilmfestival har organisationen Global Kunskap
utvecklat ett koncept genom film, seminarier och konferenser för att skapa kunskap
om vår tids stora ödesfråga: vårt framtida klimat och vår miljö.
Den internationella TV-serien The Green Planet är framtagen i samarbete med Sebra
Film AB. Genom detta breda samarbete med flera organisationer och aktörer lokalt,
regionalt och nationellt har Global Kunskap därmed placerat Torsby på världskartan.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden överlämnar check, diplom och blommor tillsammans med symbolen
"hjärnfrö med grodd" till ordförande Stefan Degerlund.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist/webben

Uldragsbeslyrkande
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§ 136 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2013/51

Sammanfattning av ärendet
Anna Nordsh'öm och Annette Johansson som är med vid dagens sammanträde har
lämnat frågor till allmänhetens frågestund om den planerade förändringen/
försämringen av ambulanstillgången i Övre Klarälvdalen.
Deras frågor är;
1.

Vad tycker kommunledningen om den planerade förändringen/försämringen av
ambulans tillgången i Övre KIm·älvdalen.

2. Torsby kommun har tre äldreboenden i området + hemljänsttagare och naturligtvis
vi andra som befinner oss i upptagningsområdet + ytterligare ca 7000 personer
under vintermånaderna med ökat trafikh·yck. Dessutom befinner sig våra skolbarn
på väg till sina skolor under morgontimmarna när tiden förlängs från larm till att
ambulansen är på plats. Kommer kommunledningen att agera?
3. Ambulanssjukvården är en mycket viktig trygghetsfaktor för oss i glesbygden. Vad
är de olika politiska partiernas uppfattning? Det har framkommit att för oss i Övre
Klarälvdalen kommer detta troligtvis bli en valfråga.
Håkan Laack (S) svarm' på frågorna 1 och 2 och menar att dessa frågor ägs av
landstinget och beslutas i landstingsstyrelsen. De politiska partierna kan agera och
trycka på i denna fråga. Kommunstyrelsen hm' engagerat sig i ambulansfrågan
inklusive ambulanshelikopter i Värmland och skrivit till Landstinget och pekat på
fördelarna med att lokalisera ambulanshelikopterverksamheten till Torsby flygplats .
En placering i Torsby torde ge lägre driftkostnader och ur ett investeringshänseende så
är en etablering på Torsby flygplats ekonomiskt mycket fördelaktigare. Ett upplägg
enligt Torsbys förslag skulle ge mer resurser till Nordvärmland
När det gäller fråga 3 informerar samtliga partier i fullmäktige hur man agerar både
internt och extern i denna fråga.

Utdrags best yrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Frågorna och svaren läggs till handlingarna.

I
Utdragsbestyrkande
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§ 137 Ordet är fritt
Dnr KST 2013/52

Sammanfattning av ärendet
Roger Ericsson (M) delar sin personliga upplevelse när hans mamma Märta ve
Dalkarlsfolk fick alzheimer och behövde vård. Det är med glädje och stolthet han
berömmer äldrevården i Torsby kommun. Mälta avled den 5 september i år.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar.

Justeraren

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Ärende som utgår
Medborgarförslag från Margareta Persson angående privat äldreomsorg. Ärendet
överlämnas till socialnämnden för handläggning eftersom det rör en enskild
angelägenhet.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändringen.

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 139 Information om Norgestrategin 2014-2020
Dnr KST 2013/750

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar Hans Nilsson näringslivsstrateg och Thomas
S*rndorff kommunchef om Norgestrategin.
Norgestrategin kommer att ingå i den kommande näringslivssh·ategin. Norgestrategin
går ut på att utveckla samarbetet med Norge inom näringslivet och hur Torsby
kommun ska kunna nå fler av de norska företagarna och kunderna.
Norge har en expanderande ekonomi och närområdet har cirka 2 miljoner invånare,
stora tätorter som Kongsvingel', Trysil och Kirkenaer ligger inom en timme med bil.
Gardermoen och Jessheim tillhör ett av Norges mest snabbväxande områden.
Vi har flera norska företag som etablerat sig i Torsby, med framgång, till exempel
Vestre och Moelven.
Strategin fokuserar på fyra olika områden enligt NÖHR-modellen där N stru: för
nuläge, Ö står för önskat läge, H står för hinder och R för resurser.

Nuläget är bIa en inventering av norska företag som är etablerade eller har filialer i
Torsby. Torsbyföretag med stora norska kunder/kontaktytor och norrmän som bor
eller har sommarhus i kommunen.
Önskat läge tar upp möjligheten för fler norska företag att etablera sig i Torsby och fler
besökande kunder inom handel och turism.
Som hinder ser man bristen på färdiga områden för etableringar, budgeterade medel
och utökad kunskap om norska affärs- och marknadsförbehåll.
När det gäller resurser tar man upp detaljplaner för !nova och utefter 45:an, region
Värmlands Oslokontor, organisation för operativa åtgärder och tullstation för E16.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§ 140 Information om flyget och
flygupphandling 2015-2019
Dnr KST 2013/436

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Thomas S~erndorff och flygplatschef Bengt Nilsson informerar.
Våren 2013 påböljade Trafikverket arbetet med flygupphandling avseende
glesbygdslinjerna. Utredningen blev klar under sommaren och remissförfarandet
pågår.
Beslut avseende trafikplikt och upphandling för linjen Torsby - Hagfors - Arlanda
beräknas fattas av Trafikverkets generaldirektör i december 2013.
Thomas informerar om Trafikverkets utredning där tillgänglighetsaspekten väger
tyngst. Han redovisar också det remissvar som Torsby, Hagfors och Region Värmland
gemensamt lämnat till Trafikverket.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 13

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-11-18

§ 141 Anmälan av ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Daniel Brosius (-)
Dnr KST 2013/648

Sammanfattning av ärendet
Daniel Brosius (-) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen har efter lottning utsett Merethe Olofsson (SD), Båtåsvägen 23 F,
685 32 Torsby till ny ledamot.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens protokoll daterat 2013-11-06

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna

Beslutet skickas till
Merethe Olofsson
Johanna Lundkvist
Lars-Erik Mattsson

Utdragsbestyrkande

20 \1- \\-241 Co
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§ 142 Ändringar av bolagsordningen
Dnr KST 2013/635

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2013 trädde förändringar i kraft i kommunallagen som rör kommunala
företag. Dessa förändringar var föranledda av förändringar i lagen om offentlig
upphandling, samma dahlm, som förtydligar vad som gäller upphandling från egna
bolag.
Med anledning av detta måste bolagsordningarna i kommunens bolag Torsby
Förvaltnings AB, Torsby Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB ändras för att
överensstämma med kommunallagens krav.
En konsekvens av de föreslagna ändringarna är att antalet ledamöter i Fritid i
Nordvärmland AB ska minska. I dag är lydelsen att det ska vara minst sju och max nio
ledamöter med lika många suppleanter. Förslag till ny lydelse är minst tre och max
fem ledamöter med lika många suppleanter. Av dessa ska två till fyra utses av
fullmäktige. I dag är det fem ledamöter i styrelsen som är utsedda av fullmäktige.
Eftersom bolaget i dag är ett rent förvaltningsbolag där ingen verksamhet bedrivs
utöver att hyra ut skidtunneln till Torsby kommun föreslås att fullmäktige beslutar att
styrelsen ska bestå av tre ledamöter med lika många suppleanter och att fullmäktige
utser två av dessa och att bolagsstämman i Fritid i Nordvärmland AB utser den tredje.
Skulle det i en framtid bli så att det kommer att bedrivas någon mer omfattande
verksamhet i bolaget finns det då i bolagsordningen möjlighet att utöka styrelsen utan
att ändra i bolagsordningen.
I samband med ändringarna i bolagsordningen för Torsby Förvaltnings AB föreslås att
det ägardirektiv som antogs av fullmäktige 2005-10-27 upphävs. Så som ägardirektivet
lyder nu ställer det krav på att Torsby Förvaltnings AB, som är moderbolag i
bolagskoncernen, ska arbeta mer al<tivt med förvaltningen av dotterbolagen. Eftersom
det i det praktiska arbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott som sköter detta så är
Torsby Förvaltnings AB mer av ett holdingbolag.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Genom att även skriva in det i bolagsordningen finns inte längre någon anledning att
ha kvar ett ägardirektiv för bolaget. Detta gör emellertid inte att styrelsen i Torsby
Förvaltnings AB kopplas bort helt. Styrelsen måste även fortsättningsvis ha
styrelsemöten där bolagens årsredovisningar och delårsrapporter rapporteras.

Handlingar i ärendet
tjänsteskrivelse av Mikael Westin, 2013-10-02
konununstyrelsen 2013-11-04 § 147.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Ny bolagsordning i Fritid i Nordvärmland AB antas.

2.

Ny bolagsordning i Torsby Flygplats AB antas.

3.

Ny bolagsordning i Torsby Förvaltnings AB antas.

4.

Uppdra åt fullmäktiges ägarrepresentant att på extra bolagsstämma i respektive
bolag anta ny bolagsordning.

5. Fullmäktiges beslut 2005-10-27 § 115 avseende ägardirektiv för Torsby
Förvaltnings AB upphävs.
6. Två ledamöter och suppleanter i Fritid i Nordvärmland AB ska utses.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Mikael Westin

Utdragsbestyrkande
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§ 143 Sammanträdestider 2014
Dnr KST 2013/717

Sammanfattning av ärendet
Inför varje år upprättas en sammanställning över sammanträdestider för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arbetsutskottet och för budgetprocessen. Som
utgångspunkt för detta är att kommunfullmäktige har sina sammanträden måndagar i
mitten av varje månad, utom juli och augusti. Med hänsyn till semester och julhelg kan
fullmäktiges möten i juni och december ibland tidigare/senareläggas.

Handlingar i ärendet
tjänsteskrivelse av Margot Enkvist. 2013-10-28
kommunstyrelsen 2013-11-04 § 171.

Kommunfullmäktiges beslut
Tidsplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2014 fastställs enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Torsby Bostäder AB

Uldragsbeslyrkande
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§ 144 Svar på motion från Vänsterpartiet ang
skolskjutsar i Torsby kommun
Dnr KST 2012/522

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat en motion till kommunfullmäktige (§ 107 KST 2012/522), där
man vänder sig mot den ålderskategoriindelning som gör att inte alla skolbarn är
skolskjutsberättigade från 2 km avstånd från skolan. I de fall där yngre syskon i en
familj får åka skolskjuts, men där i förekOlmnande fall äldre syskon inte får åka
skolskjuts, är reglerna omänskliga enligt Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet kan tänka sig alternativ där avståndet från busshållplatsen i stället för
bostaden räl<nas. Vänsterpartiet anser även att alla grundskoleelever ska få åka med
skolbussen längs skolbusslinjens sträckning. Enligt motionen anser partiet att det är
säkrare för skolbarnen att åka buss istället för att färdas som oskyddad trafikant längs
vägarna.
Barn- och utbildningsnämnden har 2009-11-12 § 74, antagit ett skolskjutsreglemente,
där det för olika åldrar och årskurser anges vilket avstånd som ger elever rätt till
skolskjuts. Den i Sverige vanligaste förekommande avståndsgränsen för att bli
berättigad skolskjuts är för lågstadiet 2 km, för mellanstadiet 3 km och för högstadiet 4
km, detta enligt SKL Kommmentus. Kommentus är ett företag inom Sveriges
kommuner och landsting.
Tekniska avdelningen: För att öka barns säkerhet och rörelsefrihet i trafiken krävs ett
systematiskt arbete för att anpassa trafiken och trafikmiljöerna även för barn som
oskyddade trafikanter. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda
transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka.
Tekniska avdelningen föreslår att nuvarande skolskjutsregler bibehålls samt att skolan
arbetar vidare med:

"

Reflektion över transportsystemets utformning, funktion och användning och hur
det anpassas till en långsiktig och hållbar utveckling

Justerarens

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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"

Analyserar och kritiskt granskar trafikens fördelar och nackdelar ur olika individ
och sarnhällsperspektiv

"

Reflektion över hur egna val och handlingar påverkar miljö, hälsa och
trafiksäkerhet för sig själva och andra

"

Undersöker och värderar hur olika trafikmiljöer påverkar människor samt lämna
förslag till förbättringar

"

Söker information om trafikens konsekvenser från medier och andra källor samt
värderar dess trovärdighet och relevans

"

Att tekniska avdelningen utnyt~ar tillgängliga resurser på ett effektivt sätt och i ett
helhetsperspektiv åtgärdar tekniska brister i trafiksystemet.

Kommunstyrelsen diskuterade tekniska avdelningens förslag om att tillsätta en
trafiksamordnal'ljänst och enades om att det i dagsläget inte finns något ekonomiskt
utrymme för detta.

Handlingar i ärendet
motion från Vänsterpartiet angående skolskjutsar i Torsby kommun
sarnhällsutskottets beslut, 2013-10-14, § 152
kommunstyrelsen 2013-11-04 § 172.

Yrkande
Bengt Berg (V) med instämmande av Karl-Erik Keck (MP); återremiss till
kommunstyrelsen för översyn och ändring av skolskjutsreglementet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras till kommunstyrelsen för ändring av skolskjutsreglemenetet och finner
att kommunfullmäktige beslutar att frågan skall avgöras idag.
Votering begärs
Ja-röst för bifall till att ärendet skall avgöras idag.
Nej-röst för bifall Bengt Bergs och Kal'l-Erik Kecks förslag om återremiss.

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Ja-röster lämnas av;
Håkan Laack (S), Eva-Lena Gustavsson (S), Hans Lass (S), Yvonne Broberg (S), Rune
Mattsson (S), 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), Anna-Lena Carlsson (M), Roger
Ericsson (M), Gustav Olsson (M), Anders Wiss (M), Mikael Persson (M), Per-Arne
Ludvigsson (M), Lina Stenbäck (M). Inga-Britt Keck-Karlsson (C), Alf Larsson (C)
Torbjörn Jansson (C) och Inger Laren (FP).
Nej-röster lämnas av:
Bengt Berg (V), Gunilla Boqvist (V), Hans Lindberg (V), och Karl-Erik Keck (MP).
Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och utbildningsnämnden och
Tekniska avdelningens svar på motionen, med tillägget att samordnaren för
skolskjutsar vid särskilda skäl ska kunna göra undantag, så att även barn som inte
är skolskjutsberättigade ska kunna åka med.
2.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Bengt Berg (V), Gunilla Boqvist (V), Hans Lindberg (V) och Karl-Erik Keck (MP)
reserverar sig mot beslutet till fönnån för Bengt Bergs och Karl-Erik Kecks förslag.

Beslutet skickas till
Hans Lindberg
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist

/
Justerarens si

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Svar på motion - Torsby och Sverige har
stora möjligheter
Dnr KST 2013/560

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna genom Eva-Lena Gustavsson och Håkan Laack har lämnat en
motion som lyder:
"Sverige är summan av dess invånare. Med invånare från fler kulturer och länder får
landet nya perspektiv och nya erfarenheter. Detta stärker näringslivets möjligheter,
ökar kulhulivets spännvidd och medverkar till nyfikenhet. Varje land och bygd i varje
tid mår bra av nya perspektiv.
Men när skillnader mellan fattig och rik blir allt större och när segregationen tilltar i
såväl boende som skola och arbetsliv skapas en social oro och spänningar. Den relativa
fattigdomen skapar hopplöshet och frånvaro av framtidstro.
Vi ser nu hur den strukturella rasismen inte hanterats med nödvändig kraft. Med
ökande klyftor ökar motsättningar i samhället och grupp ställs mot grupp. Ojämlikhet
mellan män och kvinnor liksom förakt för hbtq-personer, antisemitism, islamofobi,
antiziganism, ab:ofobi och annan främlingsfientlighet är värderingar som tyvärr inte är
utrotade i Sverige och i Torsby.
Människors vardag påverkas av effekterna aven stor mängd till synes obetydliga
beslut och attityder som tillsammans utgör den strukturella rasismen i vårt land. Detta
syns när personer med goda meriter men med utländskt klingande namn inte ges
samma möjligheter i samhället.
Vägen framåt förutsätter att samhället och alla invånare i ord och handling står upp för
alla människors lika värde och rätt att utöva sin tro i Sverige och i vår kommun, men
detta räcker inte. Det som krävs är en väl fungerande generell välfärd, minskade
klyftor, jobb och utbildning till alla, goda bostäder och hopp inför framtiden.

Justerarens si

Utdragsbestyrkande
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Socialdemokraterna i Torsby kommunfullmäktige föreslår:
1.

Att Torsby kommun tar ett tydligt ansvar lokalt i projektet Ett Öppnare Värmland
för minskad arbetslöshet i vår kommun.

2.

Att grundskola och gymnasium får stöd i arbetet med demokrati och
värdegrundsfrågor som tydliggör ojämlikhet mellan män och kvinnor, liksom
förakt för hbtq-personer, antisemitism, islamofobi, antiziganism, afrofobi och
annan främlingsfientlighet.

3.

Att kommunfullmäktige tillsätter en demokratiberedning för att höja
medborgarinflytandet i kommunen och valdeltagandet i de allmänna valen som i
Europa parlamentsvalet.

4. Att Torsby kommun ansluter sig till ett svenskt nätverk av kommuner mot rasism
och diskriminering som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.
Eva-Lena Gustavsson (S) föreslår att punkt 3 i kommunstyrelsens förslag kompletteras
med att presidiet får uppdraget att utforma en beredning enligt förslaget.

Handlingar i ärendet
motion, Torsby och Sverige har stora möjligheter, 2013-09-04
kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-10-15, § 100
kommunstyrelsen 2013-11-04 § 174.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Arbetsmarknadsavdelningen får det övergripande lokala ansvaret för projektet Ett
öppnare Värmland.

2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tydliggöra hur man jobbar med
demokrati- och värdegrundsfrågor inom skolan idag och hur man på ett tydligt
sätt kan stärka detta arbete i det vardagliga skolarbetet inom förskole- och
skolverksamheten.
3.

Kommunfullmäktige tillsätter en medborgar- och demokratiberedning som skall
ansvara för att medverka till ett ökat medborgarinflytande och för att minska
förekomsten av rasism och diskriminering i lokalsamhället. Kommunfullmäktiges
presidium får i uppdrag att utforma en beredning enligt förslaget.

Utdragsbestyrkande
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4.

Att Torsby kommun ansluter sig till ett svenskt nätverk av kommuner mot rasism
och diskriminering som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.

5. Motionen anses därmed bifallen.

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Eva-Lena Gustavsson
Carina N ordqvist
Mikael Persson
Kf
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§ 146 Svar på motion, parboendegarantin, 4
kap. 1 b § SoL
Dnr KST 2011/92

Sammanfattning av ärendet
Gerd Persson lämnade 2010-09-28 § 91 en motion där hon vill att omsorgsnämnden
skapar riktlinjer för att säkerställa att makar beviljas särskilt boende (sär-bo) inom
äldreomsorgen även om det bara är den ena parten som har ett vårdbehov.
Omsorgsnämnden yttrade till kommunfullmäktige 2011-10-25 § 105 att de behov som
påtalas i motionen redan är tillgodosedda genom nuvarande tillämpning av
riktlinjerna och befintlig kapacitet. Därmed saknas motiv att ändra riktlinjerna.
Kommunfullmäktige 2011-10-25 återremitterade ärendet till kommunstyrelsen i
avvaktan på besked om det lagförslag som regeringen tagit fram om parboendegaranti
och som var ute på remiss.
Socialnämnden har nu lämnat nytt svar utifrån de nya bestämmelser som gäller från
1 november 2012 och som innebär att det ska ingå i skälig levnadsnivå att kunna
sammanbo med make eller sambo i särskilt boende för äldre, oavsett om maken eller
sambon har behov av ett sådant boende.
En förutsättning äJ." att paret dessförinnan varaktigt har bott tillsammans eller om den
ena parten redan bor i ett särskilt boende. Det kan finnas andra personer och par som
viiI flytta samman och då är det socialnämndens ansvar att bedöma vad som i det
individuella fallet skall ingå som skälig levnadsnivå. Vid avslag kan beslutet
överklagas och avgöras av förvaltningsdomstol.
Att bo tillsammans måste alltid vara ett frivilligt val och därför är det socialnämndens
ansvar att utreda båda parters vilja.
Det krävs också att båda parter, så långt det är möjligt är införstådda med vad det
innebär. Att provbo kan vara en möjlighet.
Inriktningen skall vara att alltid hitta individuella lösningar för vru:je par som vill leva
tillsammans.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-11-18

Om den medinflyttande har behov av insatser ska hon/han själv ansöka om bistånd
annars får den medboende klara sig på egen hand om inga andra avtal är upprättade.
Vilka rättigheter den medflyttande har vid dödsfall regleras inte i detalj enligt SKL
cirkulär 12:51 . Boende situationen måste lösas i samförstånd med efterlevande part
men det är viktigt att den personen redan från början är införstådd med vad som
gäller.
Besittningsskydd gäller direkt från hyresavtalets första dag och därför skall det bifogas
en bilaga till hyresavtalet som preciserar att det är fråga om ett kategoriboende och att
avtalet kan sägas upp ifall inte hyresgästen tillhör kategorin.

Handlingar i ärendet
motion om parboendegaranti, 2011-02-15
kommunfullmäktige 2011-10-25
protokoll från Socialförvaltningen, 2013-10-29
kommunstyrelsen 2013-11-04 § 175.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner ovanstående riktlinje som ligger till grund för
förvaltningens arbete kring frågan och där målet är att hitta individuella lösningar
för varje par om rätten att få åldras tillsammans i värdighet och välbefinnande.
2. Motionen anses bifallen.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Gerd Persson
Johanna Lundkvist
Margot Enkvis t

Utdragsbestyrkande
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§ 147 Svar på interpellation från Inger Laren
(FP) om förstelärare
Dnr KST 2013/657

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (FP) lämnade till kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-21 en
interpellation som lyder;
"De senaste 7 åren har regeringen kommit med en lång rad reformer för att förbättra
skolan och en av reformerna är statsbidrag till förstelärare.
En självklarhet för en god skola för våra barn är att vi har duktiga lärare som trivs med
sitt arbete, men ett av problemen med skolan är att läraryrket inte längre är attraktivt.
Få studenter väljer läraryrket samtidigt som många lärare lämnar. Som ett led i
förbättringsarbetet av skolan beslutades i våras om statsbidrag för förstelärare.
Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare med höjd lön. De fortsätter att
undervisa, men kan också arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i
ett ämne eller ansvara för lärarstuderande. Många kommuner har upprättat rutiner för
att tillvarata statsbidraget och tillsätta förstelärare.
Jag skulle nu vilja veta från ordföranden i Barn -och utbildningsnämnden hur Torsby
kommun arbetar med att utse förstaIärare" .

Handlingar i ärendet
interpellation daterad 2013-10-21
kommunfullmäktige 2013-10-21 § 132.
Bam- och utbildningsnämndens ordfårande Peter Jonsson svarar;

Skolchefen har tillsatt en utredning, som består av skolledare och fackliga företrädare.
Skolchefen leder utredningen.
1.

Utredningen gör en kartläggning av Barn- och utbildningsnämndens behov och
identifierar utvecklingsområden.

Utdragsbestyrkande
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2.

Utifrån behov och utvecklingsområden formuleras förstelärarens uppdrag. Det är
viktigt att kartläggningen görs noggrant så att förstelärarens uppdrag är tydligt
preciserat. Kartläggning och utformat uppdrag ska vara klart 31 december.

3. Lärare söker ~änst som förstelärare . Det planeras för 5 förstelärare.
Medel har sökts men har inte rekvirerats. Rekvireringen av medel planeras ske
februari-mars 2014.
Inger Lan~n (FP) tackar för svaret.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Frågan och svaret läggs till handlingarna.

2.

Kommunfullmäktige ber barn- och utbildningsnämnden återkomma till
fullmäktige och informera när utredningen är klar.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Inger Laren
Kf

Justerarens sig
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§ 148 Håkan Laack (8) avsäger sig sina
politiska uppdrag - val efter Håkan Laack (8)
Dnr KST 2013/714

Sammanfattning av ärendet
Håkan Laack (5) anhåller om att bli entledigad från sina politiska uppdrag från och
med 1 januari 2014.
Håkans uppdrag är;
*ledamot i kommunfullmäktige
*ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
*ordförande i kommunstyrelsen
*ledamot i Fryksdalens samordningsförbund
*ledamot i Region Värmlands fullmäktige
*ledamot och ordförande i Torsby Förvaltnings AB
*ledamot och ordförande i Fritid i Nordvärmland AB
*ledamot i Torsby Flygplats AB
*ledamot i Torsby Utvecklings AB, TUAB
*ledamot och ordförande i krisledningsnärnnden

Handlingar i ärendet
Håkan Laacks avsägelse daterad 2013-11-07
kommunfullmäktiges valberedning 2013-11-18 § 1.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Håkan Laack entledigas från samtliga ovanstående uppdrag från 2014-01-01.

2.

Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för val
av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Håkan Laack (5).

3. Åke Gustavsson (5) väljs som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
4.

Ann-Katrin Järåsen (5) väljs som ordförande i kommunstyrelsen

5.

Ann-Katt·in Järåsen (5) väljs som ledamot i Fryksdalens samordningsförbund

Utdragsbestyrkande
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6. Ann-Katt·in Järåsen (S) väljs som ledamot i Region Värmlands fullmäktige
7.

Ann-Katt·in Järåsen (S) väljs som ledamot och ordförande i Torsby Förvaltnings AB

8.

Ann-Katrin Järåsen (S) väljs som ledamot och ordförande i Fritid i Nordvärmland
AB

9.

Ann-Katt·in Järåsen (S) väljs som ledamot i Torsby Flygplats AB

10. Ann-Katt·in Järåsen (S) väljs som ledamot i Torsby Utvecklings AB, TUAB
11. Ann-Kahin Järåsen (S) väljs som ledamot och ordförande i krisledningsnämnden.
12. Samtliga val gäller från 2014-01-01.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Ann-Katrin Järåsen
Åke Gustavsson
Fry ksdalens samordningsförbund
Region Värmland
TUAB
Mikael Westin
Lars-Erik Mattsson
Johanna Lundkvist

I
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§ 149 Motion från Gustav Olsson (M) - inför
lagen om valfrihetssystem (LOV) i Torsby
kommun
Dnr KST 2013/691

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) lämnar till dagens sammanträde en motion som lyder;
"Lagen om valfrihetssystem infördes år 2009 på alliansregeringens initiativ, och
innehåller regler för vad som gäller för kommuner som vill införa kundvalsmodeller
inom områdena vård, stöd och omsorg. Syftet med lagen är att stärka valfriheten och
självbestämmandet hos den enskilda individen vilket också bidrar till att stärka och
trygga vm: välfärd.
Moderaterna tycker det är dags att även Torsby kommuns invånare får full rätt att
själva välja utförare av handikapp- och äldreomsorg, samt hälso- och sjukvårds~änster
i de sihlationer man blir beroende av någon eller flera av dessa. Genom Moderaternas
förslag flyttas makten från politikerna till innevånarna själva.
Moderaterna i Torsby yrkar därför att Torsby Kommun inför LOV och överlåter valet
av utförare, inom alla delar av LOV, till innevånarna".

Handlingar i ärendet
motion från Gustav Olsson (M) daterad 2013-10-29.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Ks
Joharma Lundkvist
Margot Enkvist
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§ 150 Svar på medborgarförslag: förslag på
verksamhet i Lekvattnets skola - s.k.
allaktivitetshus
Dnr KST 2011/675

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har svarat Rolf Nilsson på ett medborgarförslag där Rolf föreslår att
Lekvattnets skola görs till allaktivitetshus. Förslaget och svaret delges
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Rolf Nilsson
Johanna Lundkvist
Margot Enkvist

Justerarens sig
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