KOMMUNFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL

Tid och plats

Tisdag 22 april 2014 kl. 18:00
S*rneskolans matsal

Beslutande

Se sidan 2

Justerare

Ann-Louise Broden, Roger Ericsson

Tid för justering
Paragrafer
Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2014-04-22
2014-04-30
2014-05122

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

~~tlbt.~ors
Ann-Margreth Edberg

sid 2

TORSBY KOMMUN

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-04-22

Beslutande

Eva-Lena Gustavsson (S), ordförande
Lars-Håkan Karlsson (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), 2:a vice ordf
Sture Persson (S)
Jörgen Nilsson (S)
Gösta Kihlgren (S)
Roger Ericsson (M)
Gustav Olsson (M)
Lillemor Ronge (M)
Anders Wiss (M)
Mikael Persson (M), l:e vice ordf
Lina Stenbäck (M)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Kjell Karlsson (C)
Gunilla Boqvist (V)
Hans Lindberg (V)
Kent Hallesson (V)
Inger Laren (FP)
Karl-Erik Keck (MP)

Övriga deltagare

Thomas S*rndorff, komrnunchef
Angela Birnstein, ekonomichef
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/rniljö- och byggchef, § 32
Jon Wiggh, planarkitekt, § 52
Ann-Margreth Edberg, administrativ chef

Torsby kommun

sid 3

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-04-22

Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§ 32 Information om förslag till utvidgat strandskydd och bildande av naturreservat ..................... 4
§ 33 Ny ledamot i kommunfullmäktige .................................................................................................... 5
§ 34 Redovisning för de kommunala bolagen 2013 - bokslut, årsredovisning m.m........................... 6
§ 35 Årsredovisning 2013 ............................................................................................................................ 7
§ 36 Revisionsberättelse samt granskning av verksamhet och årsredovisning 2013 .......................... 9
§ 37 Revidering av ekonomi styrnings dokument i Torsby kommun 2014 ......................................... 11
§ 38 Revidering av Alkohol- och drogpolitiskt program för Torsby kommun.................................. 12
§ 39 Policy för trottoarpratare, varuexponering m.m. i Torsby kommun .......................................... 13
§ 40 Skogsstrategi för Torsby kommun ................................................................................................... 14
§ 41 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda ...................................................................... 15
§ 42 Sonessons testamente ......................................................................................................................... 17
§ 43 Redovisning av besvarade och obesvarade motioner ................................................................... 18
§ 44 Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag ................................................... 19
§ 45 Fastighetsförsäljning Flatåsen ........................................................................................................... 20
§ 46 Fastighetsförsäljning Bergsäng 1:127 (Torsby Bergsäng 1:130) .................................................... 21
§ 47 Vindkrafts etablering i Stöllsäterberg i Torsby kommun/angränsande Granskogen i Malung
Sälens kommun........................................................................................................................................... 22
§ 48 Svar på interpellation om lärarnas administration ........................................................................ 24
§ 49 Svar på motion - Gör S*rneskolan till en kommunal friskola - Gustav Olsson (M) ............... 26
§ 50 Svar på motion - Inför Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Torsby kommun, Gustav Olsson
(M) ................................................................................................................................................................ 28
§ 51 Motion _Konstfrusen isbana ............................................................................................................. 31
§ 52 Motion - Jaktarrendepriser ................................................................................................................ 32
§ 53 Medborgarförslag angående information om allmänna kommunikationer .............................. 33
§ 54 Medborgarförslag angående Gnistan .............................................................................................. 34
§ 55 Medborgarförslag angående Torsby herrgård ............................................................................... 35
§ 56 Medborgarförslag, Byte av värmesystem, Finnskogscentrum ..................................................... 36
§ 57 Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet ..................................... 37

Torsby kommun

sid 4

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-04-22

§ 32 Information om förslag till utvidgat
strandskydd och bildande av naturreservat
Dnr KST 2014/71

Sammanfattning av ärendet
Länsråd Robert Andren, planhandläggare Magnus Ahlstrand och
naturvårdshandläggare Jan Rees informerar om förslaget till det utvidgade
strandskyddet och om bildandet av naturreservat.
Förslaget om det utvidgade strandskyddet har varit omdiskuterat i kommunen och
länsstyrelsen kom till fullmäktige för att föra dialog och lyssna på kommunens
synpunkter på förslaget. Förslaget är fortfarande på remiss och ska besvaras senast den
19 juni.
Länsstyrelsen informerade även om bildande av naturreservat i länet.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges ordförande tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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PROTOKOLL
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§ 33 Ny ledamot i kommunfullmäktige
Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Ny ledamot i kommunfullmäktige, Emil Strandberg (SD).

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisning av ny ledamot lades till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
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§ 34 Redovisning för de kommunala bolagen
2013 - bokslut, årsredovisning m.m.
Dnr KST 2014/263

Sammanfattning av ärendet
Bokslut för Torsby bostäder AB 2013 redovisar att 1 089 lägenheter förvaltas av
bolaget. Satsning har skett på bredbandsutbyggnad och det finns ett kommande
underhållsbehov. Resultatet är ca 2,3 miljoner kronor.
Bokslut för Torsby Flygplats 2013 redovisade en marknadsföringssatsning på
flygplatsen, att ett åsknedslag medförde en kostnad på 300 000 kronor. Resultatet är en
förlust på 3 000 kronor.
Bokslut för Fritid i Nordvärmland visar ett resultat på 874 000 kronor.
Bokslut för Torsby Förvaltnings AB visar en förlust på 24000 kronor.
Kommunfullmäktiges ledamöter och ~änstgörande ersättare deltar enbart i beslut där
jäv inte föreligger.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning för Torsby Bostäder AB
Årsredovisning för Torsby Flygplats
Årsredovisning för Fritid i Nordvärmland
Årsredovisning för Torsby Förvaltning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogade årsredovisningar och driftresultat.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Bolagen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 35 Arsredovisning 2013
Dnr KST 2014/159

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna och kommunstyrelsen har lämnat redogörelser för sina verksamheter som
framgår av bilagan.
Resultatet för 2013 visar ett överskott på 7,4 mkr vilket var 3,9 mkr bättre än
budgeterat. Årets resultat innebär att den så kallade nettokostnadsandelen var 98,9
procent. Målet var högst 99 procent och kommunen nådde alltså målet.
De finansiella kostnaderna var 3,5 mkr lägre än budgeterat på grund av att kommunen
inte behövde ta nya lån för att finansiera planerade investeringar. Även de finansiella
intäkterna var något lägre än budgeterat, bland annat på grund av fortsatt låga räntor.
Kommunen fick återbetalda premier på 14,6 mkr från AFA Försäkring.
Verksamheternas nettokostnader, där avskrivningar och pensionskostnader ingår,
uppgick till 656 mkr vilket var 0,2 mkr bättre än budgeterat.
Driftnettot för kommunstyrelsen och nämnderna var drygt 12 mkr sänue än
budgeterat, detta på grund av obudgeterade kostnader på 14,6 mkr för den påbörjade
fiberutbyggnaden.
Målet att kommunens soliditet i bokslut 2013 ska uppgå till minst 36 % nåddes inte då
utfallet blev 34 %.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2013
Kommunstyrelsen 2014-04-22 § 54

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom redovisad årsredovisning.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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PROTOKOLL
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§ 36 Revisionsberättelse samt granskning av
verksamhet och årsredovisning 2013
Dnr KST 2014/307

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet
och genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag även verksamheten i dessa
företag under 2013. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker även att de gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden
och Drifts- och servicenämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet för 2013 separat för varje
nämnd. Kommunfullmäktiges ledamöter och ~änstgörande ersättare deltar enbart i
beslut där jäv inte föreligger.
Kommunstyrelsen har enligt KL 3 kap § 17-18 provat bolagens verksamhet och
konstaterat att de under föregående kalenderår bedrivit sin verksamhet i enlighet med
det fastställda kommunala ändamålet och att det utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelser för 2013.
Granskningsrapporter av årsredovisningen 2013

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2013.
2. Socialnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2013.
3. Barn- och utbildningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år
2013.
4. Överförmyndarnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2013.
5. Hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2013.
6. Drift-: och servicenämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år
2013.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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7. Miljö- och bygg- och räddningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet för år 2013.
8. Valnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2013.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Berörda nämnder

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 37 Revidering av ekonomistyrningsdokument
i Torsby kommun 2014
Dnr KST 2013/774

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013-12-16 § 173 regler och principer för ekonomistyrning i
Torsby kommun. Dokumentet är nu uppdaterat enligt bilaga.
Föreslagen ändring innebär 'att beslut om taxor tas samtidigt med budgetramarna
fr.o.m. budget för år 2015.

Handlingar i ärendet
Revidering av ekonomistyrningsdokument i Torsby kommun 2014
Kommunstyrelsen 2014-03-03 § 38

Kommunfullmäktiges beslut
Regler och principer för ekonomistyrning i Torsby kommun 2014 antas enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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PROTOKOLL
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§ 38 Revidering av Alkohol- och drogpolitiskt
program för Torsby kommun
Dnr KST 2012/401

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolicy har reviderats och
sänts ut på remiss till kommunens nämnder. Barn- och Utbildningsnämnden hade
synpunkter på policyn som till vissa delar ändrats.

Handlingar i ärendet
Revidering av Torsby kommuns alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolicy.
Kommunstyrelsen 2014-03-03 § 46

Kommunfullmäktiges beslut
Torsby kommuns alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolicy antas.

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 39 Policy för trottoarpratare, varuexponering
m.m. i Torsby kommun
Dnr KST 2014/37

Sammanfattning av ärendet
Den offentliga miljöns utformning har ett stort allmänt intresse. En utemiljö ska både
vara h'evlig och inbjudande samtidigt som den ska vara användbar och tillgänglig för
alla. Det ska också vara säkert att vistas i den.
På kommunens gemensamma ytor som trottoarer och på cykel/gångbanor måste det
vara framkomligt för alla. Även om det används någon form av hjälpmedel för att
förflytta sig eller för att orientera sig ska det gå att förflytta sig utan att stöta på några
hinder. Därför är det viktigt att det möbleras rätt och på ett konsekvent sätt.
För att veta vad som gäller och vad man får göra och inte göra på offentlig plats, finns
lagar och föreskrifter. Denna policy förtydligar ytterligare vilka specifika regler som
gäller när näringsidkare önskar placera ut fristående "över dags skyltar" s.k.
trottoarpratare och/eller exponera varor utanför sina butiker/verksamheter.
All skyltning och varuexponering på allmän platsmark kräver tillstånd dels från
kommun och dels från polisen.

Handlingar i ärendet
Policy för trottoarpratare, varuexponering m.m. i Torsby kommun.
Kommunstyrelsen 2014-04-07 § 62

Kommunfullmäktiges beslut
Policy för trottoarpratare, varuexponering m .m. i Torsby kommun antas.

Beslutet skickas till
Gunilla Montan Halvardsson
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 40 Skogsstrategi för Torsby kommun
Dnr KST 2014/174

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har under 2013 tagit fram en Grön Skogsbruksplan och anslutit sin
skogsskötsel till skogsförvaltaren Skogssällskapets Förvaltnings ABFSC-certifiering.
Då en stor del av kommunens skogsinnehav ligger i och i närheten av tätorter och
därför används som rekreations- och fritidsområde, har ett arbete med att identifiera
vilka intressegrupper för socialt användande av olika markområden som finns i
kommunen. Dessa sociala värden har sedan använts av skogs förvaltaren för att i ett
beräkningsverktyg (kallat Heureka) beräkna de skogsskötselkonsekvenser som blir
följden av ett ökat hänsynstagande i och i närheten av tätorterna.
Den av Skogssällskapet Förvaltnings AB framtagna Skogsstrategi för Torsby kommun,
medför ett ökat hänsynstagande, förutom till de biologiska mångfaldsvärdena som i
Skogsbruksplanen omfattar 20 %. Med två nya områden för sociala värden inom och
utanför tätorterna omfattande 24 %. Med en avkastningskalkylränta på 2,5 % sänks
nuvärdet (kr/ha) från 34 843 till 33 275. Det är en minskning med 4,5 % för en ökning
av områden med målklasser för sociala värden från produktionsskog (PG) med 1 122
ha.

Handlingar i ärendet
Förslag till skogsstrategi
Kommunstyrelsen 2014-04-07 § 63

Kommunfullmäktiges beslut
Skogsstrategi för Torsby kommun antas.

Beslutet skickas till
Jan Esping
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 41 Omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
Dnr KST 2014/168

Sammanfattning av ärendet
Förhandlingsdelegationen inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sett över
pensionsbestämmelserna för förtroendevalda med inriktning att skapa former för aktiv
omställning för förtroendevalda som avslutar sitt uppdrag.
Den föreslagna nya modellen (Omställningsstöd och pension för förtroendevalda inom
kommun och landsting OPF-KL) är tänkt att ersätta den modell (Pensionsbestämmels
er för förtroendevalda inom kommun och landsting PBF-KL) från år 2003 som Torsby
kommun idag tillämpar. Om kommunen vill tillämpa den nya modellen ska detta
beslutas av kommunfullmäktige.
Den nya modellen gäller för förtroendevalda som tillträder ett politiskt uppdrag efter
valet år 2014 och vars uppdrag uppgår till minst 40 % aven heltidsanställning.
Förtroendevalda som omfattas av nuvarande modell från 2003 ska även
fortsättningsvis omfattas av denna.

Handlingar i ärendet
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen 2014-04-07 § 60

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) ska
gälla för förtroendevalda som tillträder efter valet år 2014.
2. För förtroendevalda som i dag omfattas av bestämmelserna enligt PBF-KL från 2003
ska dessa även fortsättningsvis gälla efter valet år 2014.
3. Kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av
bestämmelserna.

Justerarens signatur

~~t

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Beslutet skickas till
Anders Björk
HR-av delningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 42 Sonessons testamente
Dnr KST 2012/525

Sammanfattning av ärendet
Bengt Sonesson har testamenterat två skogsfastigheter, Osebol1:6 och 1:8 till
Klarälvdalens folkhögskola. Folkhögskolan har Region Värmland som huvudman och
huvudmannen får inte äga fastigheter enligt regionförordningen, därför tvingas
Region Värmland avstå från arvet. Region Värmland har varit i kontakt med Torsby
kommun för att höra om kommunen var intresserad av att motta arvet.
Torsby kommun har nu fått klartecken till att kommunen godkänns som
testamentesmottagare, men det förutsätter att en stiftelse inrättas för att ansvara för
förvaltning av egendomen. Till denna stiftelse behöver tre ledamöter och en revisor
utses.

Handlingar i ärendet
Bengt Sonessons testamente.
Kommunstyrelsen 2014-04-07 § 61

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges valberedning får i uppdrag att utse tre ledamöter och en revisor
till stiftelsen Sonessons minne.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges valberedning

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 43 Redovisning av besvarade och
obesvarade motioner
Dnr KST 2014/323

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska två gånger valje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober. Vid den senaste redovisningen 2013-10-21 fanns 11 obesvarade motioner.
Inför kommunfullmäktige 2014-04-22 finns det 15 obesvarade motioner.

Handlingar i ärendet
Redovisning av besvarade och obesvarade motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen över besvarade och obesvarade motioner godkänns.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

11 nya motioner under perioden
oktober 2013 - mars 2014
Sammanträdes Motionär
datum (Kf)

Motioner som lämnats in under
perioden

2013-10-21 § 125

Anders Wiss (M)

Angående Torsby Energi

2013-10-21 § 126

Anders Wiss (M)

Angående bolagsstämmorna i Torsby
kommuns helägda aktiebolag 
bolagsstämma -3 ägar-representanter

2013-10-21 § 127

Anders Wiss (M)

2013-10-21 § 128

Anders Wiss (M)

Angående Torsby Bostäder AB 
aktieutdelning

2013-10-21 § 129

Anders Wiss (M)

2013-10-21 § 130

Anders Wiss (M)

2013-10-21 § 131

Inger Laren (FP)

Angående Torsby Förvaltnings AB
helägda dotterbolag - antal ledamöter i
styrelsen
Angående Torsby Förvaltnings AB 
antal ledamöter i styrelsen
Angående läxor

2013-11-18 § 149

Gustav Olsson (M)

2014-02-17 § 25

Sture Persson (S)

2014-02-17 § 26

Sture Persson (S)

2014-02-17 § 27

Sture Persson (S)

m m _ _ _ _

••••

mm.

.___!~~~~~~!~~~Eg~_____._ .
Angående industrifastigheter AB (ub)
nytt bolag

Inför lagen om valfrihetssystern (LOV) i
Torsby kommun
Belysning på 62:an - Sundholmsmon
Om vägskylt inom industriområdet
Sundhultsmon
..........._.... _-_ ..._....... . ................................__ ........ __ ...... _....._........._._ ............_
Om övergångställe vid Dalbygården

..... _---_.

2

7 besvarade motioner under perioden
oktober 2013 - mars 2014
Sammanträdes- Motionär
datum (Kf)

Motion som besvarats under perioden

2013-11-18 § 144 Hans Lindberg (V)

Skolskjutsar i Torsby kommun

2013-11-18 § 145 Eva-Lena Gustavsson (S)

Torsby och Sverige har stora

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __

~_?i!~gb~!~r.:__

. . . . . . . . . . . . . . _.. . ._

________

2013-11-18 § 146 Gerd Persson (FP»

Parboendegarantin

2013-12-16 § 179 Gerd Persson (FP)

Rätt telefoni

2013-12-16 § 180 Jörgen Nilsson (S)

Säkerhet för gående vid

2014-01-20 § 7

Inger Laren (FP)

y9:!!?~Eg~g~!<:!~~~'I?E~!?Y_______
Läxor

2014-01-20 § 8

Karl-Erik Keck

Torsby som Fairtradekommun

Totalt 15 obesvarade motioner 2014-04-22
Sammanträdes
datum (Kf)

Inlämnat av

2012-06-25 § 64

Anders Wiss (M)

__....__.-........_ ...........•_ ...
2012-10-22 § 111

._........_.......

Motion

Bilda bolag (Torsby Energi AB) som
långsiktigt arbetar med energifrågor,
dvs utvecklar system och samarbete för
att samarbeta och leverera energi i
olika former till energiförbrukare på
marknaden
.........................................__._ ............................_.............__...__....._............_._......_........._..._  ............__.._..._.- .........................................._........ .
Gustav Olsson (M)
Gör Stjerneskolan till en kommunal
friskola
..

2013-03-18 § 36

(V) och (MP)

Ev nedläggning av Stjerneskolans
program skall behandlas i
kommunfullmäktige

2013-03-18 § 37

Alf Larsson (C)

Sätt stopp för den anonyma maten

2013-05-20

(M)

Resurs till Torsby flygplats 

2013-10-21 § 125

Anders Wiss (M)

______fl:ygp!":l!s._~!Y~~~!~g_______

Angående Torsby Energi
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2013-10-21 § 126

Anders Wiss (M)

2013-10-21 § 127

Anders Wiss (M)

2013-10-21 § 128

Anders Wiss (M)

Angående Torsby Bostäder AB 
aktieutdelning

2013-10-21 § 129

Anders Wiss (M)

Angående Torsby Förvaltnings AB
helägda dotterbolag - antal ledamöter

Angående bolagsstämmorna i Torsby
kommuns helägda aktiebolag 
bolagsstämma -3 ägar-representanter
!.~~~?~~~!lm~~~g~ ____ ___ _
Angående industrifastigheter AB (ub)
- nytt bolag

_____________ __ L?!YE~!~~~__________ __
2013-10-21 § 130

Anders Wiss (M)

2013-11-18 § 149

Gustav Olsson (M)

2014-02-17 § 25

Sture Persson (S)

2014-02-17 § 26

Sture Persson (S)

2014-02-17 § 27

Sture Persson (S)

Angående Torsby Förvaltnings AB 

__________________~!9:!!~5~9:~?!_~~~~!Y~~!?~!1_____

Inför lagen om valfrihetssystem
_j~QY.1~I:?E~?Y~?J:~~~__ ___ __
Belysning på 62:an - Sundhultsmon

Om vägskylt inom industriområdet
Sundhultsmon
... _........_.................._...... _......__ ... _............._......_...... ............- ..... _......_.. _..--_... _.... _...... _.. _
•••...... __
Om övergångställe vid Dalbygården

.........
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§ 44 Redovisning av besvarade och
obesvarade medborgarförslag
Dnr KST 2014/324

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag infördes i Torsby kommun den 15 oktober 2010. Vid redovisningen
2013-10-21 fanns det 7 obesvarade medborgarförslag.
Inför kommunfullmäktige 2014-04-22 finns det 4 obesvarade medborgarförslag.

Handlingar i ärendet
Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen över besvarade och obesvarade medborgarförslag godkänns.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist

Justerarens signatur

'4fJ 1v

Utdragsbestyrkande

'lo..'-'\ - ()'"" ->1>/ lo

1 nytt medborgarförslag under perioden
november 2013 - mars 2014
Sammanträdes- Inlämnat av
datum (Kf)

Medborgarförslag

2014-01-20 § 11

Gratis simskola

Monica Eriksson

6 besvarade medborgarförslag under perioden
november 2013 - mars 2014
Sammanträdes- Inlämnat av
datum (Kf)

Medborgarförslag som besvarats under
perioden

2013-11-18 § 150 Rolf Nilsson

Förslag på verksamhet i Lekvattnets
skola - s.k. allaktivitetshus
KST 2011/675

Torsby kommuns mark och dess ändamål.
KST 2012/640
2013-12-16 § 185 Ingemar Dahlström
....................__ .........- ............-.. __ ._........._...._._ ..... _._ .... _
...- •...........- .........•..••••.••__. .•••••••.••••.••••......................._._..............._..........._.
TES-planering för samtliga anställda inom
2013-12-16 § 186 Maria Linusson
Torsby kommun Dm KST 2012/66

2013-12-16 § 188 Eva Forsgren

Angående rovdjursfrågan
Dm KST 20131297
........._........_... __.__ ........__ .....-._........._.....__ ..............._........
........................._.....
Om rovdjursstammarna i landet samt i
Torsby kommun Dm KST 2013/233

2014-02-17 § 59

Om tidningen Torsby NU, Dm KST
2013/295

2013-12-16 § 187 Olle Persson

Stig Larsson
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4 obesvarade medborgarförslag 2014-03-30
Sammanträdes Inlämnat av
datum (Kf)

Medborgarförslag

2013-03-18 § 35

Naturum

2013-04-22 § 58
..........................•

_-

Kerstin Sandberg
Stig Larsson
_ _ __._...._........

................................_............

.. ..

Angående totalkostnaden för
Mejeritomten
.............._
...._--_._......._......- ...._.........._......._.....
.............._..........-.............__._...__...._-....._._......_..- ...._...._.•.•.•........_........
_.....

2013-09-23 § 106 Inger Rosenblom Jönsson Upprustning av lekpark i Höljes
............. _

............._ .__ .................................._.........._ .....•.__.._ ......_..... _ ..........___ ....._......._ ......._ ......_

2014-01-20 § 11

Monica Eriksson

.........._ ..._......._ ..0'._- .................._ ........._

Gratis simskola
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§ 45 Fastighetsförsäljning Flatåsen
Dnr KST 2013/358

Sammanfattning av ärendet
Rubricerad fastighet har varit till salu sedan sommaren år 2013. Den anlitade mäklaren
har fått ett konkret anbud på 275000 kr. Försäljningspriset är 295 000 kr. Efter det att
försäljningspriset hade fastställts har det kommit till kommunens kännedom att taket
på fastigheten behöver renoveras till en kostnad av cirka 50000 kr.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2014-02-10 att anta budet.

Handlingar i ärendet
Fastighetsförsäljning - Flatåsen 3:47
Kommunstyrelsens sarnhällsutskott 2014-02-10 § 25
Kommunstyrelsen 2014-04-07 § 64

Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastigheten Flatåsen 3:47 - Flatåsen 1-4 säljs till Daniel Björklund, Mathias Forsberg
och Klas-Peter Axelsson till ett pris av 275 000 kronor.

2. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning betalas av köparen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46 Fastighetsförsäljning Bergsäng 1 :127
(Torsby Bergsäng 1 :130)
Dnr KST 2013/569

Sammanfattning av ärendet
Per-Erik Syversen, Brovägen 7 685 93 Torsby, har ansökt om att få köpa del av
angränsande fastighet Torsby Bergsäng 1:130 (1:127) som ägs av Torsby kommun
Per-Erik Syversen äger fastigheten Torsby Bergsäng 1:41 och då tre av de fyra
byggnader som ägs av Syversen är helt eller delvis belägna på kommunens fastighet
har Syversen ansökt om att få köpa del av fastigheten. Detaljplan saknas för
fastigheten, dock ligger den inom fastställd fördjupad översiktsplan. Fastigheten ligger
inom strandskyddat område.

Handlingar i ärendet
Fastighetsförsäljning Bergsäng 1:130/1:127
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-09-16 § 141
Kommunstyrelsen 2014-04-07 § 65

Kommunfullmäktiges beslut
1. Del av fastigheten Torsby Bergsäng 1:127 säljs till Per-Erik Syversen till ett pris av
193500 kronor.
2. Tomtyta och förslag till ny fastighetsbildning fastställs efter samråd med
Lantrnäteriet.
3. Kostnader för fastighetsbildning och lagfart betalas av köparen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47 Vindkraftsetablering i Stöllsäterberg i
Torsby kommun/angränsande Granskogen i
Malung-Sälens kommun
Dnr KST 2012/510

Sammanfattning av ärendet
WPD Scandinavia har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att uppföra och
driva en gruppstation för vindkraft, med högst 15 vindkraftverk överstigande 150
meter, med tillhörande fundament, vägar och annan nödvändig anläggning.
Ärendet handläggs av Länsstyrelsen i Dalarna län.
Enligt 16 kap. 4§ miljöbalken får prövningsmyndigheten endast ge tillstånd enligt
miljöbalken till en anläggning för vindkraft om den kommun där anläggningen avses
uppföras har tillstyrkt detta. I detta fall behöver Torsby kommun och Malung-Sälens
kommun tillstyrka ansökan för att tillstånd enligt miljöbalken ska kunna ges.
Etableringen tillståndsprövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Inom ramen
för denna prövning ska verksamhetsutövaren redogöra för förväntad miljöpåverkan i
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Att kommunen tillstyrker lokaliseringen aven
etablering i samrådsfas motsätter inte att kommunen avger ett yttrande avseende
etableringens utformning och bedömda påverkan på människa och miljö i samband
med remissvar till länsstyrelsen.
WPD anhåller därför om Torsby kommuns beslut om tillstyrkande/avstyrkande för
den ansökta anläggningen.

Handlingar i ärendet
Angående beslut om tillstyrkande för vindkraftsetablering vid Stöllsäterberget
Tjänsteskrivelse av Jon Wiggh 2014-03-31
Kommunstyrelsen 2014-03-03 § 48

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Beslut från kommunstyrelsen 2014-03-03 § 48 upphävs.
2. Etablering av vindkraftparken vid Stöllsäterberget tillstyrks.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Värmland
WPD Scandinavia
Torbjörn Alrnroth
Jon Wiggh

Justerarens signatur

JJJfu

Utdragsbestyrkande
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§ 48 Svar på interpellation om lärarnas
administration
Dnr KST 2014/125

Sammanfattning av ärendet
Interpellationen är ställd till ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Inger Laren skriver: Den 19 november 2013 trädde en ny lag i kraft för minskad
administration för lärare. Lagen innebar i korthet:
- I åk 1-5 behöver skriftliga individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen
endast ges en gång per läsår (innan krävdes minst en gång per termin).
- I åk 6-9 tas kraven på skriftliga individuella utvecklingsplaner och skriftliga
omdömen bort helt och hållet (även där krävdes tidigare minst en gång per termin).
Genom ändringarna skulle mer tid frigöras för undervisning, samtidigt som
uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs.
Lagändringen var välkommen eftersom vi vet att många lärare dignar under
dokumentationstvånget. Det skulle nu vara intressant att från Barn- och
utbildningsnämndens ordförande höra om ändringarna har införts i Torsby kommun
och i så fall hur detta har påverkat lärarnas arbetstid. Om de ännu inte är införda
vilken handlingsplan finns för införandet.
Svaret från barn- och utbildningsnämnden är: det har inte införts några ändringar för
att frigöra undervisningstid. Det finns heller ingen handlingsplan för detta. Frågan om
lärarnas arbetstid och dokumentation är ändå viktig, men det är inte barn- och
utbildningsnämnden sak att ge direktiv på hur rektorerna planerar, genomför och
utvärderar verksamheten. Det är rektorernas ansvar att organisera undervisningen och
hur skriftliga omdömen, åtgärdsprogram, individuella handlingsplaner m.m. ska
hanteras.
Barn- och utbildningsnämnden följer regelbundet verksamhetens kunskapsutveckling,
genom att skolchefen lämnar en rapport om kunskapsutvecklingen vid varje
sammanträde. Annan värmländsk kommun har gjort en kartläggning över lärarnas
arbetstid. Kartläggningen riktar in sig bl. a på lärarnas administrativa tid och

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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undervisningstid (planering, genomförande och utvärdering). Kartläggningen ska
sammanställas och analyseras. Resultatet är värt att titta närmare på när den är färdig
för barn- och utbildningsförvaltningen.

Handlingar i ärendet
Svar på interpellation om lärarnas administration

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Inger Laren

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2014-04-07

Svar på interpellation om lärarnas
administration
Interpellationen är ställd till ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Inger Laren skriver:
Den 19 november 2013 trädde en ny lag i kraft för minskad administration för
lärare.
Lagen innebar i korthet:
•

•

I åk 1-5 behöver skriftliga individuella utvecklingsplaner och skriftliga
omdömen endast ges en gång per läsår (innan krävdes minst en gång per
termin).
I åk 6-9 tas kraven på skriftliga individuella utvecldingsplaner och skriftliga
omdömen bort helt och hållet (även där krävdes tidigare minst en gång per
termin).

Genom ändringarna skulle mer tid frigöras för undervisning, samtidigt som
uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs.
Lagändringen var välkommen eftersom vi vet att många lärare dignar under
dokumentationstvånget.
Det skulle nu vara intressant att från Barn- och utbildningsnämndens ordförande
höra om ändringarna har införts i Torsby kommun och i så fall hur detta har
påverkat lärarnas arbetstid. Om de ännu inte är införda vilken handlingsplan finns
för införandet.

Svar
Barn- och utbildningsnämnden har inte infört några ändringar för att frigöra
undervisningstid. Det finns heller ingen handlingsplan för detta.

Ulf Blomquist
skolchef
Besöksadress

Järnvägsgatan 34 B, Torsby

Torsby kommun
50. BUN
68580 Torsby

0560-16296 direkt
073-271 22 75 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

ulf.blomquist@torsby.se
bun@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (2)

Frågan om lärarnas arbetstid och dokumentation är ändå viktig, men det är inte barn
och utbildningsnämnden sak att ge direktiv på hur rektorerna planerar, genomför och
utvärderar verksamheten. Det är rektorernas ansvar att organisera undervisningen och
hur skriftliga omdömen, åtgärdsprogram, individuella handlingsplaner m.m ska
hanteras. Barn- och utbildningsnämnden följer regelbundet verksamhetens
kunskapsutveckling, genom att skolchefen lämnar en rapport om
kunskapsutvecklingen vid varje sammanträde.
Annan värmländsk kommun har gjort en kartläggning över lärarnas arbetstid.
Kartläggningen riktar in sig bl. a på lärarnas administrativa tid och undervisningstid
(planering, genomförande och utvärdering). Kartläggningen ska sammanställas och
analyseras. Resultatet är värt att titta närmare på när den är färdig för barn- och
utbildningsförvaltningen.

Peter Jonsson
Ordförande Barn och Utbildningsnämnden
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§ 49 Svar på motion - Gör Stjerneskolan till en
kommunal friskola - Gustav Olsson (M)
Dnr KST 2012/558

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson, (M) har vid kommunfullmäktige den 22 oktober 2012, lämnat in en
motion om att omorganisera S*rneskolan till en kommunal friskola.
"S*rneskolan är en fantastisk skola med hög kvalite på sin verksamhet. Skolan är en
viktig del för vår kommun, utan den skulle inte Torsby vara denna attraktiva kommun
som vi är idag. 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
Stjerneskolans utbud, till en följd av detta. Torsby kommun har dock antagit Vision
och Mål 2020, där ett av målen är att Kommunen 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 tänkt och ett nytt perspektiv på sin verksamhet.
Vi tror man löser det genom att göra Stjerneskolan mer självständig.
Därför föreslår vi i Moderaterna att Stjerneskolan bör övergå från sin nuvarande
kommunala form, till kommunal friskola."
I svar från barn- och utbildningsnämnden på motionen skrivs bl.a.:
Sedan 1 juli 2011, när den nya skollagen trädde i kraft och som ger rektor mycket större
ansvar och beslutanderätt över den enhet man ansvarar för, går dessa effekter att
uppnå utan ett självstyre.
En kommunal friskola finansieras genom en elevpeng och Stjerneskolan har redan ett
sådant resursfördelningssystem idag. Det är viktigt att kommunfullmäktige har
huvudmannaskapet, även i fortsättningen.
En enig barn- och utbildningsnämnd beslutade 2012-05-31 att anta en gymnasiestrategi

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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som ska ligga till grund för utvecklingen av Sljerneskolan. I den strategin nämns inget
om ändrat huvudmannaskap. Någon vägledning från gymnasiestrategin finns därför
inte att få i beredningen av motionen."

Handlingar i ärendet
Motion om att göra Sljerneskolan till en kommunal friskola.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen är besvarad.

Beslutet skickas till
Gustav Olsson
Barn- och utbildningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

2012

-10~
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Dnr ................................... .

MOTION~

Gör Stjerneskolan UH en
korrnulUlual t'riskolla
Stjerneskolan är en fantastisk skola med hög kvalite på sin verksamhet.
SIcolan är en viktig del för vår kommun, utan den skulle Torsby inte
vara denna attraktiva kommun som vi idag är. Tyvän har Stjerneskolan,
som så många andra gymnasieskolor, idag problem med att elevunderlaget blir allt mindre för
valje år som går, vilket gör det svårare att bedriva verksamheten, främst från ett ekonomiskt
perspektiv men också att klasserna blir allt fåne. Konmllmen har tyvärr redan tvingats att
minska på Stjerneskolans utbud, till en följd av detta.
Torsby Kommun har dock antagit "Vision och Mål 2020", där ett av målen är att "Kommunen
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 almat tänk och ett nytt perspektiv på sin verksamhet. Vi tror
man löser det genom att göra Stjerneskolan mer självständig.
Därför föreslår vi i Moderaterna att Stjerneskolan bör övergå från sin nuvarande kommunala
form, till kommunal friskola.

Vad iiI' en komnullUtlfrislwla?
Tanken med en kommunal friskola är att skolan ska bli mer självständig, men samtidigt
tillhöra den kommunala 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
amlat sätt, med mindre byråkrati och mer självständig anpassning. Detta tror vi skulle kunna
leda till en stärkt konkUlTens mot landets övriga gymnasieskolor.

Moderaterna yrkare därför lued anledning av ovam;tående:
- att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att snarast utreda
möjligheten att omorganisera Stjerneskolan till en kommunal friskola.

Torsby 2012-10-21

~::}.t/t. ,.b~~~--/ Gustav Olsson
Moderata samlingspartiet

Torsby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 7 Motion - Gör Stjerneskolan till en
kommunal friskola
Dnr BU 2012/323

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson, (M) har vid kommunfullmäktigen den 22 oktober 2012, lämnat in en
motion om att omorganisera S*rneskolan till en kommunal friskola.
"S*rneskolan är en fantastisk skola med hög kvalite på sin verksamhet. Skolan är en
viktig del för vår kommun, utan den skulle inte Torsby vara denna attraktiva kommun
som vi är idag. Tyvärr har S*rneskolan 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
Stjerneskolans utbud, till en följd av detta. Torsby kommun har dock antagit Vision
och Mål 2020, där ett av målen är att Kommunen 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 tänkt och ett nytt perspektiv på sin verksamhet.
Vi tror man löser det genom att göra Stjerneskolan mer självständig.
Därför föreslår vi i Moderaterna att Stjerneskolan bör övergå från sin nuvarande
kommunala form, till kommunal friskola.
Vad är en kommunal friskola?
Tanken med en kommunal friskola är att skolan ska bli mer självständig, men
samtidigt tillhöra den kommunala organisationen. Istället för att 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.
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Moderaterna yrkar därför med anledning av ovanstående:
- Att kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att snarast utreda
möjligheterna att omorganisera Stjerneskolan till en kommunal friskola."

Handlingar i ärendet
Svar på motion
2010 fattade riksdagen beslut om en ny skollag som öppnade upp möjligheten att driva
kommunala friskolor som s.k. självförvaltningsorgan med styrelser som sammansätts
av bland andra personal.
Sedan 1 juli 2011, när den nya skollagen trädde i kraft och som ger rektor mycket större
ansvar och beslutanderätt över den enhet man ansvarar för, går dessa effekter att
uppnå utan ett självstyre.
En kommunal friskola finansieras genom en elevpeng och Stjerneskolan har redan ett
sådant resursfördelningssystem idag. Det är viktigt att kommunfullmäktige har
huvudmannaskapet, även i fortsättningen.
En enig barn- och utbildningsnämnd beslutade 2012-05-31 att anta en gymnasiestrategi
som ska ligga till grund för utvecklingen av Stjerneskolan. I den strategin nämns inget
om ändrat huvudmannaskap. Någon vägledning från gymnasiestrategin finns därför
inte att få i beredningen av motionen.
Motionären har goda intentioner i att Stjerneskolan ska ha en chans att utvecklas
lokalt. Motionären skriver "Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög
kvalitet i sin verksamhet". Det är viktigt att ett medvetet förbättringsarbete sker på
skolan. Ett sådant långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete har satts igång under
höstterminen 2013 på Stjerneskolan. Utvecklingsarbetet har sin utgångspunkt i ett
systematiskt kvalitetsarbete, där skolan ska utvecklas genom regelbundna
återkopplingar till mål och resultat. Kritisk granskning av insatser är viktigt.
I Mål och visions arbetet har en ny gymnasiestrategi tagit form och som ska säkra ett
stabilt elevunderlag på 500 elever och Värrnlands bästa gymnasieskola.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 3

Barn- och utbildningsnämnden
PROTOKOLLSUTDRAG
2014-01-30

Motion av Gustav Olsson (M)
Tjänsteskrivelse av skolchef Ulf Blomquist, 2013-12-17
Arbetsutskottet 2014-01-16 § 4

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Rektor har ett stort ansvar och beslutanderätt idag och ett utvecklingsarbete är igång
sedan hösten 2013. En omorganisation av Stjerneskolan till kommunal friskola är inte
att föreslå.
2. Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-04-22

§ 50 Svar på motion - Inför Lagen om
valfrihetssystem (LOV) i Torsby kommun,
Gustav Olsson (M)
Dnr KST 2013/691

Sammanfattning av ärendet
"Moderaterna tycker det är dags att även Torsby kommuns invånare får full rätt att
själva välja utförare av handikapp- och äldreomsorg, samt hälso- och sjukvårdstjänster
i de situationer 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."
Bakgrund: År 2009 infördes en ny lag, Lagen om valfrihetssystem, LOV. Lagen är
avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill
konkurrensutsätta verksamhet som idag drivs i egen regi. Därigenom överlåts valet av
utförare till den enskilde individen, kommunmvånaren. Lagen är ett alternativ till
lagen om offentlig upphandling, LOV. Målsättningen med lagen är att öka den
enskildes inflytande.
Sammanfattning av svaret: Idag finns det endast kommunala utförare inom hemtjänst
och daglig verksamhet i Torsby kommun. Om det är juridiskt möjligt att
konkurrensutsätta den kommunala hälso- och sjukvården som utförs enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) eller om det kan bedömas verksamhetsmässigt lämpligt
besvaras inte av detta yth·ande.
Ett införande av valfrihetssystem skulle innebära att den enskilde inom vård- och
omsorg (äldreomsorgen) och LSS-verksamheten får möjlighet att välja utförare i
kommunal regi eller i privat regi.
Den stora skillnaden mellan ett system som är uppbyggt på valfrihet och en ren
förvaltnings organisation med eller utan konkurrens är att den enskilde får en tydlig
roll. Det är inte kommunen som bestämmer vem som t.ex. ska utföra hemtjänstinsats
erna. Den enskilde får själv påverka genom att välja anordnare och ibland även till viss

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-04-22

del inriktning och omfattning.
• Ett valfrihetssystem styrs genom målstyrning och kvalite beslutat av socialnämnden.
• Ersättningsmodell samt ersättningsnivå av kommunen fastställs.
• Vid ett införande av LOV ska ersättningen till utförarna ses över utifrån
självkostnadspriset och den nuvarande ersättningen i resursfördelningssystemet.
• Ett införande kan leda till ökade kostnader och uppdrag för kommunen men ökar
valfriheten för den enskilde under förutsättning att det finns privata aktörer.
• Att välja aktör innebär inte att den enskilde kan välja vilken person som utför
uppdragen.
• Från socialdepartementet finns förslag på att lagstifta om LOV, SOV 2014:2.

Handlingar i ärendet
Motion från Gustaf Olsson (M) - Inför Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Torsby
kommun
Kommunstyrelsen 2014-03-03 § 47

Yrkande
Gustav Olsson (M), Anders Wiss (M), Alf Larsson (C) samt Inger Laren (Fp) yrkar att
motionen bifalls.
Carina Nordvall (S), Peter Jonsson (S), Ann-Marie Uppvall (S), Gunilla Boquist (V),
Hans Lass (S) och Åke Gustavsson (S) föreslår att motionen avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
bifaller Carina Nordvall (S), Peter Jonsson (S), Ann-Marie Uppvall (S), Gunilla Boquist
(V), Hans Lass (S) och Åke Gustavsson (S) förslag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige gokänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Carina Nordvall (S), Peter Jonsson (S), Ann-Marie Uppvall (S),
Gunilla Boquist (V), Hans Lass (S) och Åke Gustavsson (S) förslag.
Nej-röst för bifall till Gustav Olsson (M), Anders Wiss (M), Alf Larsson (C) samt Inger
Laren (Fp) förslag.
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-04-22

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att motionen avslagits.
Ja-röster lämnades av Gösta Kihlgren (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-Marie Uppvall (S), Peter Jonsson (S), Carina Nordqvist (S),
Sture Persson (S), Jörgen Nilsson (S), Lars-Håkan Karlsson (S), Gunilla Boquist (V),
Hans Lindberg (V), Kent Hallesson (V), Karl-Erik Keck (MP) samt Eva-Lena
Gustavsson (S).
Nej-röster lämnades av: Roger Ericsson (M), Gustav Olsson (M), Anders Wiss (M),
Mikael Persson (M), Lina Stenbäck (M), Lillemor Wass-Rogne (M), Inga-Britt Keck
Karlsson (C), Alf Larsson (C), Kjell Karlsson (C) samt Inger Laren (Fp).
19 ja-röster
10 nej-röster

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Reservation
Gustav Olsson (M), Alf Larsson (C), Inga-Britt Keck-Karlsson (C), Kjell Karlsson (C),
Anders Wiss (M), Lillemor Wass-Rogne (M), Inger Laren (Fp), Lina Stenbäck (M) samt
Mikael Persson (M) reserverade sig mot beslutet.

Justerarens signatur
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YTTRANDE

Datum

2014-01-28
Dnr:

KST 2013/691
SN 2014/39.70

Yttrande över motion om att införa Lagen om
valfrihet (LOV) i Torsby kommun
Motion
Gustav Olsson (M) har inlämnat en motion vid kommunfullmäktiges sammanträde
2013-11-18 (bilaga). Motionen inkom 2014-01-22 till socialnämndens diarium.
Bakgrund och fakta om LOV, se nedan i tjänsteskrivelsen.
"Moderaterna tycker det är dags att även Torsby kommuns invånare får full rätt att
själva välja utförare av handikapp- och äldreomsorg, samt hälso- och sjukvårdstjänster
i de situationer 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."

Förslag
Socialnämnden beslutar att detta yttrande avges som svar på motion från Gustav
Olsson (M) om att införa Lagen om valfrihet i Torsby kommun.
Om kommunfullmäktige ställer sig principiellt positivt till införande av LOV måste en
fördjupad analys inhämtas avseende de ekonomiska konsekvenserna och
utformningen av uppföljning och kontroll före ett slutligt ställningstagande.

Inget förvaltningsförslag om införande av LOV
Socialförvaltningen gör inget förvaltningsförslag rörande införande av LOV eller ej.

Ulf Johansson
Socialchef
Besöksadress

Vävaregatan 2, Torsby

Torsby kommun
31. Socialfötvaltningen
685 80 Torsby

0560-161 76
0773-275 57
0560-160 00
0560-161 35

direkt
78 mobil
växel
fax

ulf.johansson@torsby.se
sn@torsby.se
www.torsby.se
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Sammanfattning
Idag finns det endast kommunala utförare inom hem~änst och daglig verksamhet i
Torsby kommun. Om det är juridiskt möjligt att konkurrens utsätta den kommunala
hälso- och sjukvården som utförs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) eller om det
kan bedömas verksamhetsmässigt lämpligt besvaras inte av detta yttrande.
Ett införande av valfrihetssystem skulle innebära att den enskilde inom vård- och
omsorg (äldreomsorgen) och LSS-verksamheten får möjlighet att välja utförare i
kommunal regi eller i privat regi.
Den stora skillnaden mellan ett system som är uppbyggt på valfrihet och en ren
förvaltningsorganisation med eller utan konkurrens är att den enskilde får en tydlig
roll. Det är inte kommunen som bestämmer vem som t.ex. ska utföra
hem~änstinsatserna. Den enskilde får själv påverka genom att välja anordnare och
ibland även till del inriktning och omfattning.
*Ett valfrihetssystem styrs genom målstyrning och kvaUte beslutat av socialnämnden.
*Ersättningsmodell väljs av kommunen samt ersättningsnivå.
*Vid ett införande av LOV ska ersättningen till utförarna ses över utifrån
självkostnadspriset och den nuvarande ersättningen i resursfördelningssystemet.
*Ett införande kan leda till ökade kostnader och uppdrag för kommunen men ökar
valfriheten för den enskilde under förutsättning att det finns privata aktörer.
*Att välja aktör innebär inte att den enskilde kan välja vilken person som utför
uppdragen.
*Från socialdepartementet finns förslag på att lagstifta om LOV, SOV 2014:2.
Om Torsby kommun ställer sig principiellt positivt till motionen om införande av LOV
måste en fördjupad studie göras avseende de ekonomiska konsekvenser och hur
kommunens kontroll ska utföras.
Detta förutsätter en förnyad behandling i fullmäktige för ett slutligt ställningstagande.
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Yttrande
De områden motionen föreslår ska LOV:as är:
•

handikapp- och

•

äldreomsorg,samt

•

hälso- och sjukvårdsijänster

Ett faktiskt kundval finns idag inom personlig assistans i handikappomsorgen och
genomförs i större utsträckning av privata utförare än av kommunala (enligt Lagen om
Assistansersättning, LASS). Även individ- och familjeomsorgen (IFO) inom
socialijänsten köper större delen av aktuella ijänster i områdena familjehem och
institutionsvård, på den privata marknaden.
I motionen aktuella verksamheter i Torsby kommun utan möjlighet till val av utförare
är hemijänst, kommunal- hälso- och sjukvård, daglig verksamhet (LSS) och särskilda
boenden (L5S och SoL).
Valfrihet innebär att den enskilde kan välja vem som skall utföra en tjänst utifrån
insatsbeslut av kommunens biståndshandläggare. De privata utförarna måste
godkännas enligt de krav som kommunen ställer. Samtliga krav ska framgå av ett
förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget skall offentliggöras genom att
annonseras i en nationell databas som hanteras av Kammarkollegiet.
Alla utförare ska behandlas lika i systemet och ges så lika förutsättningar som möjligt.
Det ska vara samma krav på privata aktörer som på den kommunala verksamheten.
En fördjupad utredning måste göras där kostnader analyseras för de insatserna som
kan komma ifråga, om Torsby kommun beslutar om det.
Priset fastställs av kommunen och är lika för alla. LOV bygger på att det inte är någon
priskonkurrens mellan utförarna. Utförarna konkurrerar istället med innehåll och
kvaliten i de tjänster som utförs. Den ekonomiska timersättningen är densamma för
både kommunala och privata utförare. Ett pris fastläggs för tjänsterna från början och
utförarna får konkurrera med t.ex. den kvalitet de kan erbjuda och utifrån de krav som
ställs i förfrågningsunderlaget.
Kommunen ska bestämma värdet på tjänsterna, godkänna utförare och sluta avtal med
de som uppfyller kraven. Alla utföra re som uppfyller de uppställda kraven ska
godkännas och får delta i valfrihetssystemet. Kommunen får inte begränsa hur många
utförare det får finnas i valfrihetssystemet.
Kommunen beslutar om kvalitetskraven och har uppföljningsansvar hos både de
kommunala och privata utförarna. Kvalitetskraven skall vara uppföljningsbara och
mätbara kommunen har ansvar både för uppföljning och utvärdering.
Vid ett införande av valfrihetssystem har kommunen, liksom tidigare det yttersta
ansvaret för verksamheten.
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Den enskilde ska ges information om vilka olika utförare som de kan välja mellan.
InfOlmation ska vara saklig, relevant, lättförståeligt, lättillgängligt och jämförbar när
det gäller olika utförare.
I ett valfrihetssystem väljer den enskilde utförare, men utföraren väljer inte den
enskilde. LOV kan ge den enskilde tillgång till fler utförare och större mångfald. Rätten
att välja utförare eller byta utförare är obegränsad. Omval kan göras utifrån den
enskildes önskemål. Det ska finnas ett ickevalsalternativ för den som inte vill välja
utförare.
Det är samma avgiftstaxa för den enskilde oavsett vilket utförare man väljer.

Ekonomi
Om kommunfullmäktige tar ett evenhlellt principiellt beslut om stöd för motionen av
LOV behöver ett slutligt beslut förgås aven djupare ekonomisk analys och även en
bedömning av kontrollsystem.

Bakgrund
2009 infördes en ny lag, Lagen om valfrihetssystem, LOV. Lagen är avsedd att fungera
som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta
verksamhet som idag drivs i egen regi. Därigenom överlåts valet av utförare till den
enskilde individen, kommuninvånaren. Lagen är ett alternativ till lagen om offentlig
upphandling, LOV. Målsättningen med lagen är att öka den enskildes inflytande.

Alla föreslås få välja hemtjänst (SOU 2014:2)
Kommuner ska tvingas att privatisera delar av hemtjänsten och alla kommuner ska bli
skyldiga att erbjuda äldre människor möjlighet att välja mellan olika hemtjänst
leverantörer. Ändringarna i Socialtjänstlagen föreslås träda i kraft 1 augusti 2016. Det
föreslås 2014-01-16 i "Framtidens valfrihets system - inom socialtjänsten" (SOU 2014:2)
av regeringens utredare Greger Bengtsson. Han hävdar att äldre som får välja utförare
är mer nöjda än de som inte får välja. Men varken kvalitet eller effektivitet är bättre i
de kommuner som infört valfrihet (s 112 SVT Text 2014-01-16 från presskonferens
2014-01-16).
Lagen om valfrihetssystem trädde i kraft 2009. Sedan dess har antalet kommuner som
tillämpar lagen ökat för varje år. Hittills, i oktober 2013, har 181 av landets 290
kommuner infört systemet på ett eller flera områden i socialtjänsten. 42 kommuner har
fattat beslut att inte inför LOV. Bland brukarna har 45 procent gjort ett val. 70 procent
av befolkningen bor i dag i kommuner som infört valfrihetssystem.
De flesta utförare är små och verkar lokalt. En stor andel, sju av tio, erbjuder
profilerade tjänster, som språk eller kompetens om demens.
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Vanligast är att LOV tillämpas inom hemtjänsten.
Det finns valfrihetssystem för 22 olika tjänster, varav den vanligaste är hemtjänst.
Exempel på andra tjänster där kommuner erbjuder valfrihet är till exempel särskilt
boende för äldre, ledsagning, avlösning, daglig verksamhet LSS och familjerådgivning.

Ulf Johansson

Beslutet expedieras till
Motionären
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
VO-chef
Bitr socialchef
Socialchef
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TORSBYS ENDA ARBETARPARTI

Reservation

Torsby den 22 april 2014

Nr. 19 Svar på motion-Inför lagen om
valfrihetssystem (LOV) i Torsby Kommun
Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för min egen motion.
Beslutet att avslå motionen sänder signaler om att Torsby Kommun
sätter kommunpolitikerns makt framför den enskilda människans
valfrihet, samt att systemet är viktigare än resultatet. Detta är något
som jag inte kan ställa mig bakom.

Moderaterna i Torsby
torsby@moderat.se • WlJIlW. varmland.moderat.se/torsby

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-04-22

§ 51 Motion - Konstfrusen isbana
Dnr KST 2014/194

Sammanfattning av ärendet
Eva-Lena Gustavsson (5) och Peter Jonsson (5) lämnar till dagens sammanträde en
motion som lyder:
"Klimatförändringarna som vi kan se resultatet av har nu drabbat möjligheterna till
skridskoåkning för oss i Torsby kommun.
Årets vintersäsong har vi nästan inte alls kunnat spola upp till is för de rinkar och
andra ytor som vanligtvis används. 5kidtunnel har haft en yta för åkning som
uppskattats, men tyvärr varit alldeles för liten.
Därför föreslår socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Att utveckla Valbergsområdet ytterligare med att bygga en konstfrusen is bana för
skridskoåkning./I

Handlingar i ärendet
Motion konsfrusen isbana

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för b eredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Jan Esping

Justerarens signatur
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Till kommunfullmäktige i Torsby

MOTION
KONSTFRUSEN ISBANA
Klimatförändringarna som vi kan se resultatet av har nu drabbat möjligheterna till
skridskoåkning för oss i Torsby kommun.
Årets vintersäsong har vi nästan inte alls kunnat spola upp till is för de rinkar och
andra ytor som vanligtvis används. Skidtunnel har haft en yta för åkning som
uppskattats, men tyvärr varit alldeles för liten.
Därför föreslår socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Att utveckla Valbergsområdet ytterligare med att bygga en konstfrusen isbana för
skridskoåkning.

Eva-Lena Gustavsson (S)

Pete

onsson (S)
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-04-22

§ 52 Motion - Jaktarrendepriser
Dnr KST 2014/275

Sammanfattning av ärendet
Till dagens sammanträde lämnar Hans Lindberg (V) och Kent Hallesson (V) en motion
som lyder:
"Kommunen har år efter år höjt arrendepriserna på jakt och enligt oss till en nivå som
inte längre är relevant.
Vargen har drastisk ökat och förmodligen är vi den vargtätaste kommunen i Sverige.
Detta har medfört att jakt med löshund inte längre kan bedrivas inom många områden.
Älgstammen har också minskat markant och många områden inom kommunen har
inte längre en jaktbar älgstam.
Jägare vi talat med överväger att säga upp sitt arrende om inte en ändring sker.
Vi föreslår därför att: Kommunen ser över sin prisbild och sänker arrendepriserna till
1995 års nivå."

Handlingar i ärendet
Motion angående kommunens jaktarrendepriser

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Motion till Torsby Kommun

Motion angående kommunens jaktarrendepriser

Kommunen har år efter år höjt arrendepriserna på jakt och enligt oss till en nivå som
inte längre är relevant.
Vargen har drastisk ökat och förmodligen är vi den vargtätaste kommunen i Sverige.
Detta har medfört att jakt med löshund inte längre kan bedrivas inom många
områden.
Älgstammen har också minskat markant och många områden inom kommunen har
inte längre en jaktbar älgstam.
Jägare vi talat med överväger att säga upp sitt arrende om inte en ändring sker.

Vi föreslår därför att: Kommunen ser över sin prisbild och sänker arrendepriserna
till 1995 års nivå.

Den 2 april 2014

Vänsterpartiet i To~sJl
Hans Lindberg
Kent Hallesson
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2014-04-22

§ 53 Medborgarförslag angående information
om allmänna kommunikationer
Dnr KST 2014/145

Sammanfattning av ärendet
Till dagens sammanträde lämnar Ingemar Dahlström ett medborgarförslag som i
korthet lyder:
"Mitt förslag är att allmänna kommunikationer anges på kommunens turistkarta. På
nästa upplaga av turistkartan skall buss- och tåglinje finnas med på kartan över hela
kommunen. Busslinjerna skall också anges med linjenummer."

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag angående information om allmänna kommunikationer

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Jan Esping
Olof Ljungberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54 Medborgarförslag angående Gnistan
Dnr KST 2014/148

Sammanfattning av ärendet
Till dagens sammanträde lämnar Matlias Olsson ett medborgarförslag som i korthet
lyder:

"Gnistan kan bli en fritidsgård för motorintresserade ungdomar. Det skulle kunna vara
öppet kvällar och helger, man skulle också kunna betala en årsavgift för att få vara
där."

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag angående Gnistan

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning..

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Jörgen Johansson
Olof Ljungberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby, 2014-02-21
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i/MEDBORGARFÖRSLAG

Hej! Jo, det finns ju inga aktiviteter for ungdomar som är
motorintresserade här i Torsby. Så därför har jag ett förslag
på att Gnistan kan bli en fritidsgård för motorintresserade
ungdomar där dom kan skruva i sina A-traktorer, mopeder
isbilar, folkracebilar mm. Detta passar for både killar och
tj ej er. Det skulle kunna vara öppet under vissa kvällar och
på helger och man kanske kan betala en viss årsavgift for
att få vara där. Hoppas ni tar detta under noga övervägande!

(

Tack på forhand!
Mattias Olsson
Båtåsvägen lIE
685 32 Torsby
till 076-114 42 79
{
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§ 55 Medborgarförslag angående Torsby
herrgård
Dnr KST 2014/163

Sammanfattning av ärendet
Till dagens sammanträde lämnar Tommy Orresstad ett medborgarförslag som lyder:
"Jag föreslår att Torsby Herrgård, som idag inhyser Torsby Finnkulturcentrum, blir ett
föreningshus där många föreningar kan ha sin verksamhet. I området finns ju flera
föreningar som har sina verksamheter och jag tycker då att det vore utmärkt för folk i
Torsby att få disponera denna byggnad. Några exempel PRO, Stövarklubben,
Släktforskarföreningen med flera. Lokalerna kan ju säkert användas i befintligt skick
vilket är bra."

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag av Tommy Orres stad angående Torsby herrgård

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Jan Esping
Torbjörn Almroth
Jon Wiggh

,Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag

Jag föreslår att Torsby Herrgård, som idag inhyser Torsby Finnkulturcentrum, blir ett
föreningshus där många föreningar kan ha sin verksamhet. I området finns ju flera föreningar
som har sina verksamheter och jag tycker då att det vore utmärkt för folle i Torsby att få
disponera denna byggnad. Några exempel PRO, Stövarklubben, Släktforskarföreningen med
flera. Lokalerna kan ju säkert användas i befintligt skick vilket är bra.

~7~/

Tommy Orresstad
Bastvålen 60
685 97 Östmark

Tel: 0560-24053
Mobil: 070-5252675
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§ 56 Medborgarförslag, Byte av värmesystem,
Finnskogscentrum
Dnr KST 2014/257

Sammanfattning av ärendet
Till dagens sanunanträde lämnar Torbjörn Westh ett medborgarförslag som lyder:
"Med anledning av ombyggnaden av Lekvattnets Skola till Torsby Finnkulturcentrum
tycker jag och flera med mej att nuvarande uppvärmningssystem SKALL bytas ut till
ett modernt system t .ex. värmepump. Jag hörde att förslaget är att byta ut nuvarande
oljepanna till en ny. Tycker inte att detta ligger i tiden år 2014 när Kommunen har som
mål att få bort oljeberoendet. Lägg in detta under EPC projektet som Kommunen håller
på att genomföra. Det finns en stor yta norr om skolan som går att plöja ner en
jordvärmeslang på flera hundra meter om så krävs fin mark är det också. Hoppas att
mitt förslag blir genomfört."

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag angående byte av värmesystem vid Finnskogscentrum

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag

Med anledning av ombyggnaden av Lekvattnets Skola till Torsby Finnkulturcentrum
tycker jag och flera med mej att nuvarande uppvärmningssystem SKALL bytas ut till ett
modernt system t.ex. värmepump. Jag hörde att förslaget är att byta ut nuvarande olje

(

panna till en ny. Tycker inte att detta ligger i tiden år 2014 när Kommunen har som mål att
få bort oljeberoendet. Lägg in detta under EPC projektet som Kommunen håller på att
genomföra. Det finns en stor yta norr om skolan som går att plöja ner en jordvärmeslang

(

på flera hundra meter om så krävs fin mark är det också. Hoppas att mitt förslag blir genom
fört.

Med vänlig hälsning.
Torbjörn Westh
Lekvattnet 225
68591 Torsby
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§ 57 Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet
Dnr KST 2014/116

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och
ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen
granska om handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmynderskaps
förordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen
ska alltid kontrollera dels registret över ärenden enligt föräldrabalken, dels
stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta ett protokoll över
inspektionen.
I protokollet redogörs aktgranskningen akt för akt med angivande av aktnummer
alternativt initialer. Om anmärkningar anges kan det röra sig om allt från brister av
enklare karaktär, t.ex. handlingar som inkommit till överförmyndaren utan att ha
stämplats in, till brister av allvarligare karaktär såsom avsaknad av årsredovisning från
en ställföreträdare. En anmärkning behöver alltså inte innebära att akten har allvarliga
brister. Protokollet avslutas med en sammanfattande bedömning.
Det är vid denna bedömning Länsstyrelsen tar ställning till om det som framkommit
under tillsynsbesöket föranleder att kritik ska riktas mot överförmyndaren/över
förmyndarnämnden. Kritiken som sådan kan vara av enklare eller allvarligare art allt
beroende på anmärkningarnas beskaffenhet. Länsstyrelsen använder sig aven
tregradig kritikskala som utgörs av formuleringarna kan inte undgå kritik, kritik, och
allvarlig kritik.
För det fall granskningen inte påvisar några brister eller endast påvisar ett fåtal brister
av ringa art som inte föranleder kritik kommer det istället att anges i den samman
fattande bedömningen.

Handlingar i ärendet
Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är delgiven.

Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Jennie Över

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

