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Hanni Andersson (S)
Ann-Katrin Järåsen (S)
Peter Jansson (S)
Åke Gustavsson (S)
Mikael Bredesen (S)
Yvonne Broberg (S)
Jörgen Nilsson (S)
Ingela Johansson (S)
Lars-Håkan Karlsson (S)
Eva Nordvall (S)
Gunde Haglund (S)
Birgit Dahlgren (S)
Gustav Olsson (M)
Lillemor Ronge (M)
Mikael Persson (M)
Hans Forsbäck (M)
Håkan Bengtsson (M)
Daniel Brosius (M), ersättare för Ingernar Hansson (M)
Alf Larsson (C)
Anna Melin Nyström (C)
Dag Nyström (C)
Håkan Höglund (SD)
Marita Ryberg (SD)
Per-Olov Olsen (obunden)
Bengt Berg (V)
Siv Martinsson (V)
Inger L aren (FP)
Karl-Erik Keck (MP), ersättare för Birgitta Karstensson (MP)
övriga deltagare

Angela Birnstein, ekonomichef
Thomas S*rndorff, kommunchef
Ann-Margreth Edberg, sekreterare
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§ 36 Kulturskolan underhåller på Kf 2015
Dnr KST 2015/9

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kulturskolan och dess ledare
Mikael Åkerlund bestämt att om det är möjligt ska kulturskolan inleda varje
fullmäktigesammanträde.
På dagens möte underhåller Johannes Banander som på altsaxofon spelar Air av
Johann Sebastian Bach och Sir Duke av Stevie Wonder.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Johannes för den vackra musiken.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 37 Budget - kickoff
Dnr KST 2015/145

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein presenterade nyckeltal och statistik över ekonomi,
verksamhet och befolkning.
Kärnverksamheten beskrivs med hjälp av bilder som jämför Torsby m ed jämförbara
kommuner, länet och riket.
Torsby har lägre kostnader för viss verksamhet och högre kostnader för annan i
jämförelse med andra kommuner och med länet.
Uppgifterna kommer från databasen Kolada som SKL sammanställer.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Angela för presentationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 6

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-03-31

§ 38 Ordet är fritt
Dnr KST 2015/53

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Eva-Lena Gustavsson informerade om:
Ett nationellt demokratiarbete - Toleransprojektet som är ett långsiktigt arbete med
värderingsfrågor som Brottsförebyggande Centrum i Värmland samordnar. Torsby är
en av åtta Värmlandskommuner som deltar.
Projektet verkar för större tolerans bland ungdomar och minskad rasism i samhället.
Ett nätverk om medborgardialog inom SKL:s ram där Torsby medverkar. SKL verkar
för att medborgardialoger ska integreras i styrningen. Eva-Lena gav exempel på
Herrgårdsprojektet i Torsby kommun som är i denna anda.
Regeringens livsmedelsstrategi där Länsstyrelsen i Värmland hade ett öppet möte för
politiker, näringsliv, LRF, branschföretag m.fl.

Bengt Berg (V) begärde ordet och berättade om Värmlandstrafiks servicelinje som är
nedläggningshotad. Han uttryckte farhågor med det nya systemet med ordinarie
bussturer som medför att resenärerna får ta sig på egen hand från ex. vis. busstationen
i Karlstad till sjukhuset. Han berättade vidare att pensionärsföreningar, handikapporganisationer och tillgänglighetsrådet har protesterat mot förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackade Bengt Berg (V) för informationen.

Utdragsbestyrkande
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§ 39 Samverkan, Torsby kommun och Polisen
Dnr KST 2015/99

Sammanfattning av ärendet
Under 2002 bildades TOSAM, då det dåvarande Lokala Folkhälsorådet och
Brottsförebyggande rådet slogs samman till ett råd som fick namnet Torsby
samhällsråd (TOSAM). Utifrån den situation som råder idag så kan man konstatera att
TOSAM inte fyller det uppdrag som ställs i dagens samhälle.
I och med att polisens nya organisation trädde i kraft den l januari 2015, ges det helt
nya möjligheter till ett närmare samarbete mellan polisen och kommunen. Den nya
organisationen innebär att Polisen ska ta fram lokala verksamhetsplaner i samverkan
med kommunen. De lokala planerna ska utmynna i medborgarlöften, där en analys av
lokalsamhällets utmaningar är en viktig hörnsten i det förebyggande arbetet.
Torsby kommun tillhör ett av de 13 lokala polisområden som valts ut i ett pilotprojekt
kring att utforma en struktur för polisens lokala uppdrag.
Parallellt med Polisens projekt har det pågått en dialog mellan socialförvaltningen och
fritidsförvaltningen kring TOSAM:s funktion i kommunen avseende det förebyggande
arbetet. Man anser att det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar behöver
organiseras på ett nytt sätt för att kunna möta de utmaningar som finns i kommunen
idag. Utifrån dessa diskussioner har man tagit fram ett förslag på hur TOSAM kan
omorganiseras.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 § 25, med ~änsteskrivelse från biträdande
kommunchef Anders Björck 2015-01-08 som biläggs paragrafen.
Kommunstyrelsen 2015-03-02 § 47
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Utdragsbestyrkande
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Forts Kf§ y-8 Samverkan, T ors by kommun och Polisen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag att TOSAM:s nuvarande
funktion läggs vilande under tiden som den nya organisationen med Polisens projekt
kring medborgarlöften prövas under ett år.

Beslutet skickas till
TOSAM
Anders Björck

Utdragsbestyrkande
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§ 40 Revidering av Hjälpmedelsnämnden i
Värmlands reglemente
Dnr KST 2015/179

Sammanfattning av ärendet
I samband med den nya mandatperioden gjorde landstinget i Värmland en översyn av
fullmäktiges arbetsordning och reglementen för styrelse och även för övriga nämnder,
så även för Hjälpmedelsnämnden.
De ändringar som är gjorda är dock endast av mindre, redaktionell karaktär med syfte
att underlätta läsningen, och ändrar ingenting i det sakliga innehållet.
Hjälpmedelsnämndens reglemente förutsätter att samtliga deltagande kommuner
fattar likalydande beslut, vilket är önskvärt.

Handlingar i ärendet
Reviderat reglemente från Hjälpmedelsnämnden i Värmland KST 2015/179

Kommunfullmäktiges beslut
l. Godkänner att beslut om redaktionella ändringar kan ske utan beredning.
2. Godkänner de föreslagna redaktionella ändringarna i reglementet.

Beslutet skickas till
Hjälpmedelsnämnden i Värmland

Utdragsbestyrkande
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§ 41 Sammanställning över anmälningar till
IVO av ej verkställda beslut, 4:e kvartalet 2014
Dnr KST 2014/701

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut. Individuella rapporter på ej verkställda
beslut har sänts in till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) enligt bestänunelserna i
Lagen om särskilt stöd och service, LSS och Socialljänstlagen, SoL.
Sammanställningen grundar sig på 16 stycken till IVO insända individuella rapporter
med angiven tidpunkt och orsak (4 LSS, l IFO och 11 vård- och omsorg). Underlåtenhet
att verkställa gynnande beslut inom 3 månader kan medföra viteskostnader för
kommunen.

Handlingar i ärendet
Sammanställning över kvartal 4:2014 KST 2014/701

Kommunfullmäktiges beslut
Sammanställningen läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
.---- /
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§ 42 Svar på interpellation om rekrytering eller
försök till rekrytering
Dnr KST 2015/89

Sammanfattning av ärendet
Bengt Berg (V) ställer en interpellation till kommunalråd Ann-Katrin Järåsen (S).
Den lyder:
"Rekrytering eller försök till rekrytering.
Vilken strategi har man i kommunen för att kunna tillsätta jobben inom äldreomsorgen
framgent?
Undersköterskor och sjuksköterskor är en bristvara och något måste göras för att locka
hem åtminstone några av dem som jobbar i Norge. Det finns inte alltid fasta tjänster för
undersköterskor men görs det inget nu kommer man inte att kunna rekrytera även om
pengar finns att betala med.
Förr hade både Komvux och Arbetsförmedlingen utbildningar inom bristområden.
Kommunen borde överväga starta undersköterskeutbildning på heltid, men kanske
deltid på distans vore ännu bättre eller ett komplement. Då skulle deltagarna i viss
mån vara tillgängliga för tillfälliga vakanser. Kanske finns det även fast anställda
outbildade som behöver utbildning. Att börja med en inventering av både behov på
lite längre sikt och lämpliga deltagare vore ju en början.
Här m åste kommunen samarbeta med Arbetsförmedlingen. Vi undrar också om det
finns någon inom kommunen som vet hur man kan få ED-pengar. Kanske finns det
medel att söka för kompetenshöjning/handledning av olika slag."
Svar från Ann-Katrin Järåsen:
Interpellationen tar upp en mycket viktig fråga för kommunen, nämligen rekrytering
av personal inom bristyrken.

arens signatur
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Utdragsbestyrkande
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Forts Kf§ 42 Svar på interpellation om rekrytering eller försök
till rekrytering
Det är känt sedan länge att vi har ökande pensionsavgångar inom framför allt
socialnämndens verksamhetsområde och framför allt har vi i dag brist på
undersköterskor och sjuksköterskor.
Under förra året tog kommunstyrelsen initiativ till att köpa en undersköterskeutbildning av Stjerneskolan i form av vuxenutbildning.
Det är mycket olyckligt att staten valt att dra ner på statsbidragen till Komvux. För
kommunernas del innebär det att man tvingas att själva bekosta utbildningar som det
borde vara en självklar uppgift för Komvux att anordna med statligt stöd.

Arbetsförmedlingens uppdrag under senare år har varit att prioritera insatser för de
människor som står längst från arbetsmarknaden och det är ett lovvärt initiativ men
det har tyvärr inneburit att det som man tidigare populärt kallade arbetsmarknadsutbildningar - riktade till den lokala arbetsmarknaden -minskat eller nästan helt
uteblivit.
HR-avdelningen genomför kontinuerligt bedömningar av kommande rekryteringsbehov i samverkan med förvaltningarna och åtgärder har vidtagits t.ex. genom
projektet Creare Vivere som med stöd från sociala fonden inom EU tagit fram ett antal
åtgärder för att öka intresset för jobb inom kommunal sektor. Ett konkret exempel är
boken "Göra skillnad x 29" där medarbetare berättar om sina jobb. Ett annat exempel
på rekryteringsåtgärd är utbildningen av "jobbcoacher", kommunanställda som via
film och mässor gör PR för sina jobb inom främst socialförvaltningens verksamhet.
Ä ven om mycket görs kvarstår dock behovet av fler åtgärder inom rekryteringsområdet och där måste dialogen hållas levande mellan fack och arbetsgivare för att
hitta nya vägar för att väcka intresset för att arbeta inom kommunens alla
verksamheter, även om behoven just nu är störst inom vård och omsorg.

1

Utdragsbestyrkande
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Forts Kf§ 42 Svar på interpellation om rekrytering eller försök till
rekrytering
Handlingar i ärendet
Interpellation från Bengt Berg (V) daterad 2015-01-27 dnr KST2015/89
Svar på interpellation från Ann-Katrin Järåsen (S) daterad 2015-03-23 dnr KST2015/89

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation är besvarad och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Bengt Berg (V)
Ann-Katrin Järåsen (S)

Utdragsbestyrkande
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§ 43 Svar på motion om att införa företagslots i
Torsby kommun
Dnr KST 2014/807

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna, genom Gustav Olsson, har lämnat en motion till kommunfullmäktige
2014-11-17, som lyder:
"För Torsby kommun är företag och nyetableringar en förutsättning för tillväxt och
utveckling. Då krävs det att dialogen och kommunikationen mellan kommunen och
näringslivet är väl uppbyggd.
I ett steg att förbättra kommunikationen mellan företagen och Torsby Kommun
föreslår Moderaterna att det bör tillsättas en företagslots, som så många andra
kommuner har gjort.
Företagslotsen har huvudsakligen tre funktioner:
Information: Företagslotsen informerar företag om vad som krävs för få tillstånd, vilka
blanketter och uppgifter som ska fyllas i, samt att hänvisa till rätt förvaltningar vid
olika ärenden.
Samordning: Företagslotsen samordnar ansökningar och förmedlar information mellan
förvaltningarna för att underlätta handläggningen. Företagen kan sedan med enkelhet
vända sig till företagslotsen som har information om ärendet.
Beslut: Kommun ska snabbast möjligt fatta de beslut som krävs för att göra
tillståndsärenden . Företagslotsen driver aktivt på för att föra fram ärendet till snabbt
beslut. Som exempel kan kommunen tillse att ~änstemän har möjlighet att fatta beslut i
tillståndsärenden utan politisk behandling.

Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna:
Att Torsby Kommun tillsätter en företagslots, för att förbättra kommunikationen
mellan kommunen och näringslivet."

Utdragsbestyrkande
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Forts Kf§ 43 Svar på motion om att införa företagslots i T ors by
kommun
Svar på motionen
Thomas Sljerndorff, kommunchef, och Anna Öhgren Boden, VD TUAB (Torsby
Utveckling AB), har tagit fram ett förslag på motionssvar, som biläggs paragrafen.
De föreslår att motionen avslås.

Handlingar i ärendet
Motion från Gustav Olsson (M) daterad 2014-10-29 dnr KST 2014/807
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 § 21.
Svar på motion kommunstyrelsen 2015-03-02 § 46

Yrkande
Kommunstyrelsens förslag är att avslå motionen.
Gustav Olsson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst bifall för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst bifall för Gustav Olsson (M) motion.

dragsbestyrkande
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Forts Kf§ 43 Svar på motion om att införa företagslots i Torsby
kommun
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att motionen avslagits med 21 stycken ja-röster mot 10 stycken nejröster.
Ja-röster: Ann-Katrin Järåsen (S), Peter Jonsson (S), Åke Gustavsson (S), Annlouise
Broden (S), Mikael Bredesen (S), Yvonne Broberg (S), Jörgen Nilsson (S), Ingela
Johansson (S), Lars-Håkan Karlsson (S), Eva Nordvall (S), Gunde Haglund (S), Birgit
Dahlgren (S), Hanni Andersson (S), Eva-Lena Gustavsson (S), Inga-Britt Keck-Karlsson
(C), Alf Larsson (C), Anna Melin Nyström (C), Dag Nyström (C), Inger Laren (FP),
Bengt Berg (V) samt Siv Martinsson (V).

Nej-röster: Gustav Olsson (M), Lillemor Ronge (M), Mikael Persson (M), Hans
Forsbäck (M), Håkan Bengtsson (M), Daniel Brosius (M), Håkan Höglund (SD), Marita
Ryberg (SD), Per-Olov Olsen(-) samt Karl-Erik Keck (Mp) .

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås efter votering.

Beslutet skickas till
Gustav Olsson (M)
Thomas S*rndorff

Utdragsbestyrkande

Datum

2014-12-09

Svar på motion om att införa företagslots i
Torsby kommun
KST 2014/807

Sammanfattning
Moderaterna genom Gustav Olsson har lämnat en motion till kommunfullmäktige
2014-11-17, som lyder:
"För Torsby kommun är företag och nyetableringar en fömtsättning för tillväxt och
utveckling. Då krävs det att dialogen och kommunikationen mellan kommunen och
näringslivet är väl uppbyggd.
I ett steg att förbättra kommunikationen mellan företagen och Torsby Kommun
föreslår Moderaterna att det bör tillsättas en företagslots, som så många andra
kommuner har gjort.
Företagslotsen har huvudsakligen tre funktioner:
1. Information: Företagslotsen informerar företag om vad som krävs för få tillstånd,
vilka blanketter och uppgifter som ska fyllas i, samt att hänvisa till rätt
förvaltningar vid olika ärenden.
2. Samordning: Företagslotsen samordnar ansökningar och förmedlar information
mellan förvaltningarna för att underlätta handläggningen. Företagen kan sedan
med enkelhet vända sig till företagslotsen som har information om ärendet.
3. Beslut: Kommun ska snabbast möjligt fatta de beslut som krävs för att göra
tillståndsärenden. Företagslotsen driver aktivt på för att föra fram ärendet till
snabbt beslut. Som exempel kan kommunen tillse att tjänstemän har möjlighet att
fatta beslut i tillståndsärenden utan politisk behandling.
Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna:
• Att Torsby Kommun tillsätter en företagslots, för att förbättra kommunikationen
mellan kommunen och näringslivet.

Thomas Stjemdorff
kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

T ors by kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-160 01 direkt
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

thomas.stjerndorff@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Svar på motion angående företagslots i Torsby kommun
Ansvariga för motionssvaret, med kontaktuppgifter
Thomas Stjemdorff, kommlmchef, thomas.stjemdorff@torsby.se
Anna Öhgren Boden, VD TUAB (Torsby Utveckling AB), anna.ohgren@torsby.se

Utredningsmetod
Tagit del av utredning kring företagsklimat från SKL, Sveriges Kommuner och
Landsting,
erfarenheter av tidigare projekt, utbildningar och insatser som Den företagsamma
utvecklingen och Förenkla, helt enkelt, samt
erfarenhetsutbyte med andra kommuners näringslivsorganisationer.

Bakgrund
Torsby kommuns näringslivs- och besöksnäringsarbete är organiserat på följande sätt
för att möta företagens behov av stöd hjälp i olika avseenden. Torsby kommuns
näringslivsbolag TUAB ansvarar för småföretag upp till sex anställda. Torsby kommun
ansvarar för de större företagen genom näringslivschef samt kommunchef.
Förhållandet avseende arbetsuppgifter mellan kommunens näringslivsfunktion och
TUAB regleras av ett avtal som revideras årligen.

Företagslots
Företagslots är en funktion eller person med syfte att lotsa företagsärenden för att
underlätta för företaget som kommer i kontakt med kommunen. Ibland är det en
särskild person/er som har titeln företagslots och ibland är det mer av ett arbetssätt som
kommunens tjänstemän som möter företagen jobbar utifrån.
När det gäller de funktioner som en företagslots har enligt motionen, så är det ett
arbetssätt som TUAB har haft i många år, d.v.s. informera företag om vilka tillstånd
som kvävs och hänvisa till rätt förvaltningar och tjänstemän etc (se TUAB:s
verksamhetsplaner för 2011-2014). TUAB samordnar även infmmation om ärendet
med kunden i fokus, håller sig ajour och följer upp ärenden, även om företaget går
vidare in i den kommunala förvaltningen, t ex om det gäller bygglov eller andra
tillstånd. Det kan gälla såväl myndighetsutövning som exploatering m.m.
Vad gäller de större företagen, som kommunen direkt ansvarar för, så har
näringslivschefen samma funktion som beskrivits ovan.

Begreppet lotsfunktion och vilka har en lotsfunktion idag?
"Att inrätta så kallade lotsfunktioner är något som har varit i ropet under ett antal år
och av de svarande kommunerna anger två tredjedelar att de har en lotsfunktion idag.
Det innebär i praktiken att 118 kommuner av de 178 som svarat på enkäten har en
lotsfunktion" (F öretagsklimatet-kommunen gör skillnad, SKL 2009).
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Av de kommuner som har en lotsfunktion är det absolut vanligast att
näringslivschefen eller motsvarande är den som agerar lots, enligt SKL:s (Sveriges
kommuner och Landsting) rapport.
I Värmland är det endast Karlstad och Eda som har anställda personer som har titeln
jöretagslots. I t.ex. Sunne och Arvika jobbar de förvaltningsövergripande med
företagsärenden och fungerar då som en "lotsgrupp", där samtliga tjänstemän som
möter företag i sitt arbete fungerar som "lotsar". Sedan2012 har Torsby kommun och
TUAB ett liknande arbetssätt. Detta etablerades i samband med Torsby kommun och
TUAB:s arbete med SKL:s utbildning Förenkla -helt enkelt. Vi har sedan ca två år
tillbaka arbetat med denna metod i den s.k Etableringsgruppen, där kommunchef,
teknisk chef, miljö- och byggchef, näringslivschef och VD på TUAB deltar och går
igenom aktuella ärenden. Kommunchefen är sammankallande till denna grupp.

Informera om tillstånd
När det gäller att infmmera om tillstånd så har den nya tekniken öppnat upp många
bra möjligheter för företag idag som inte fanns tidigare. Nu finns t. ex. en bra
webbtjänst på www.verksamt.se där ett företag lätt kan få svar på vilka tillstånd som
krävs för dennes verksamhet och dessutom få en checklista för i vilken ordning
tillstånden ska sökas och hos vem, vad som kiävs etc. Vår erfarenhet är att en majoritet
av våra nystartsärenden i dag redan har tagit reda på mycket innan de tar kontakt med
oss eller kommunen via w ebben och framför allt via verksamt.se. Verksamt.se är en
webbsida där myndigheterna Skatteverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen,
Försäkiingskassan, Patent- och regitreringsverket, Pensionsmyndigheten, SCB och
Tullverket samverkar kiing information till företagare. TUAB är en av Tillväxtverkets
referensorganisation när det gäller utvecklingen av webbsidan verksamt.se. Dessa
myndigheter ger även ut en broschyr starta eget som finns hos oss att hämta gratis.

En person eller ska alla vara lotsar?
Ett företag bör behandlas som vilken annan kommunal kund som helst, och ska
bemötas av samma serviceanda och professionalitet som en privatperson. Oavsett
vilken tjänsteman eller politiker som kommunens kund möter, ska den personen
kunna lotsa kunden rätt. Såhär skriver SKL i sin rapport Företagsklimatet-kommunen
gör skillnad, som är en enkät till samtliga av Sveriges kommundirektörer om
kommunens tillgänglighet och service till företagen om just detta:
"Att införa någon typ av lots eller flera lotsar tror vi kan vara en effektiv metod för att
underlätta för företagare att få den hjälp och service som de behöver. Dock vill vi
flagga för att det kan finnas en risk med att utse en eller ett antal personer som ska
jobba med dessa frågor. Risken är att man överlåter allt för mycket ansvar på dessa
personer och att man förbiser eller åsidosätter det faktum att hela den kommunala
förvaltningen behöver ha en positiv attityd och vara serviceinriktade mot både
medborgare och företagare. Det synsättet är nog den allra viktigaste framgångsfaktorn
för ett bra företagsklimat Ett begrepp som förekommer allt oftare i sammanhanget och
som ibland förespråkas är 'no wrong door', dvs. att alla ska kunna lotsa en företagare
rätt i systemet (F öretagsklimatet-kommunen gör skillnad, SKL 2009).
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Flera värmländska näringslivsfunktioner funderru: nu på att köpa in en webbaserad
lotsutbildning (www.lotsutbildning.se) med målgruppensruntliga tjänstemän och
politiker som kommer i kontakt med företag i sitt arbete i en kommun. TUAB har
provat en demoversion och gör den bedömningen utbildningen vore mycketvärdefull
att erbjuda både nyanställda srunt övrig personal i kommunen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så gör undertecknade den bedömningen att Torsby kommun har
en ändamålsenlig organisation avseende näringsliv- och besöksnäringsarbete och att
denna inte behöver utökas. Däremot anser vi att den framgångsfaktor som SKL pekar
på, nämligen att arbeta för att hela den kommunala förvaltningen är serviceinriktad
och har en positiv attityd mot både företagare, besökare och medborgare, är en
betydelsefull byggsten för ett positivt företagsklimat vill<et gör att företagare och kund
lotsas rätt i systemet. Projektet "Den företagssamma kommunen" och "Förenkla- helt
enkelt" samt värdskapsutbildningarna som bedrivits som kommunövergripande
projekt med syfte att förstärka den positiva attityden och det professionella
bemötandet har varit framgångsrika. Dock måste detta arbete vidmakthållas och
ständigt vara aktuellt i den kommunala förvaltningen i mötet med näringslivet.

Förslag till beslut
Motionen avslås.

Thomas Stjerndorft kommunchef /Anna Öhgren Boden, VD TUAB
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Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-03-31

§ 44 Svar på motion om bilburen ungdom
Dnr KST 2014/949

Sammanfattning av ärendet
"Sverigedemokraterna genom Per Olov Olsen har lämnat en motion som lyder:
"Gällande befolkningsminskningen i kommunen har ett ursprung på att ungdomen
icke känner sig välkomna eller vill stanna i vår kommun.
Torsby kommun är en av de biltätaste kommunerna i landet och många ungdomar har
både bil och körkort. De vill tr-äffas och få en fristad att både spela högt i deras bilar
och umgås. Det ingår i deras kulturarv.
Det finns platser där de kan tr-äffas och jag är säker på att lokala näringsidkare kan
under helgerna förfoga om förplägnad såsom hamburgare och Thaimat.
Det finns många platser där ungdornarna inte stör nattetid direkt anslutna till centrum.
Det är fel att med lag begränsa de ungdomar som skall bilda vårt samhälle här i Torsby
för det slår tillbal<a mot oss alla.
Jag yrkar på att bilburen ungdom samt övrig skall få en plats att vara veckoslut samt
att kommunen anställer 2 ordningsvakter för att stävja missförhållande under tiden
22.00- 04.00 fredag samt lördag enligt ordningslagen."
Svar på motionens sista stycke:
Vid störningar som uppstår där bilburen ungdom tr-äffas, i form av störande oväsen
och nedskräpning, är problem som förorsakar lidande för närboende, begränsar andra
människors möjlighet att röra sig fritt samt förorsakar stora kostnader för kommunen.
Ungdomarna samlas främst i centrala Torsby med Torsby Torg som huvudsaldig plats.
Området är offentlig plats och omfattas av 3 kap. ordningslagen, grundläggande
bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats samt av allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Torsby kommun och Torsby kommuns lokala
tr-afikföreskrifter.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-03-31

Forts Kf§ 44 Svar på motion om bilburen ungdom
Polismyndigheten har uppdraget att tillse att lagar och föreskrifter följs samt rätten att
vidta åtgärder mot personer som bryter mot lag och föreskrifter. Tekniska avdelningen
föreslår att brister i ordningens efterlevnad rapporteras till samverkansgrupper mellan
polisen och kommunen för gemensam åtgärd.
Anställning av ordningsvakter rekommenderar vi inte.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2014-12-12 dnr KST 2014/949
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 § 39.
Kommunstyrelsen 2015-03-02 §51

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Per-Olov Olsen (-)

Jan Esping, teknisk chef

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-03-31

§ 45 Motion om livsmedelspolitiskt program i
Torsby kommun
Dnr KST 2015/185

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Torsby genom Alf Larsson (C) lämnar en motion som lyder:
"Kosten är en viktig del i våra liv. Därför anser Centerpartiet att ett livsmedelpolitiskt
program gällande alla verksamheter där mat serveras utarbetas för Torsby kommun.
Närodlade råvaror, bröd m .m. och om möjligt ekologiska varor ska eftersträvas. Det
livsmedelpolitiska programmet ligger till grund för kostenheten och verksamheternas
tillagning och distribution.
Centerpartiet yrkar på: Att livsmedelspolitiskt program för Torsby kommuns
verksamheter utarbetas."

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2015-02-15 KST 2015/185

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Alf Larsson (C)
Ninni Boss

J stera rens signatur

~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-03-31

§ 46 Svar på medborgarförslag från Stig
Larsson
Dnr KST 2013/296

Sammanfattning av ärendet
Stig Larsson har lämnat följande medborgarförslag:
"Fortfarande är det många som har synpunkter på hur Mejeritomten användes för
gemensamma utnyttjanden och hur viktigt det var att utnyttja till ett höghus.
Nu finns höghuset och den och säkert också kostat många miljoner av skattemedel för
att ordna en tomt och färdigställa den för bebyggelse.
Detta både interna och externa kostnader. Eftersom det inte vad jag kan förstå inte
förekommit någon som helst debatt eller redovisning av detta projekt är det väl på
plats att man redovisar samtliga kostnader för Mejeritomten i nuet och i framtiden
åtagna kostnader."
Förslagställaren har även skickat ett ytterligare brev där han efterfrågar svar på
medborgarförslaget samt tillägger: "Det är viktigt att man redovisar detta. Många
anser att detta bygge är felplacerat. Besökare och även många andra känner inte igen
sig längre i Torsby. Torsby som en gång i tiden var ett lite men mysigt samhälle."
Svar: Ett led i kommunens planer på att modernisera centrumkärnan för att skapa en
h-yggare och lugnare trafikmiljö för de "mjuka trafikanterna" och därigenom stimulera
till ökad handel och även tillföra nya bostäder i centrum, vilket har varit och fortsatt
är, en efterfrågad bristvara, var att detaljplanelägga tomten där det nedlagda mejeriet
fanns.
Efter rivning av mejeriet genomfördes en arkitekttävling där allmänhetens synpunkter
på områdets utformning arbetades in, fastställdes en ny detaljplan 2009. Den nya
detaljplanen möjliggjorde att på den gamla Mejeritomten och Nya Torgets
parkeringsplats bygga en ny trafiksäker parkeringsplats, anlägga en ny sträckning av
Biografgatan samt bygga två flerbostadshus.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-03-31

Forts Kf§ 46 Svar på medborgarförslag från Stig Larsson

De nya fastigheterna med byggrätt för flerbostadshus såldes till Torsby bostäder AB
som genom bildandet av en bostadsrättsförening på den ena fastigheten byggde det
s.k. höghuset med 18lägenheter.
Kommunens kostnader för möjliggörandet av byggrätterna för bostäder på gamla
Mejeritomten kan inte särredovisas då projektet omfattar stora infrastrukturåtgärder
med ombyggnad av gator, ledningar, parkeringsplats, torgplats och trafikmiljöer.
Projektet har pågått sedan 2005 med ett flertal delprojekt där projektupphandlingarna
inte har särredovisat kostnaderna för bostadsbyggrätterna.
En grov uppskattning av de totala kostnaderna för kommunens åtagande för att
genomföra detaljplanen ligger på ca 9 miljoner kronor. Delkostnaden för bostadsbyggrätterna avseende mark- och fastighetskostnader, ledningsanpassning m .m. torde
inte överskrida 500 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Stig Larsson daterat 2013-04-15 dnr KST 2013/296
Svar på medborgarförslag kommunstyrelsens samhällsutskott 2014-10-13 §58
Kommunstyrelsen 2014-11-03 § 168

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget är besvarat och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Stig Larsson
Jan Esping

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-03-31
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§ 47 Medborgarförslag - namng1vn1ng pa vag 1
Torsby centrum
Dnr KST 2015/181

Sammanfattning av ärendet
Gunnar Fernström lämnar ett medborgarförslag som lyder:
"Vid tiden omkring 1900 var Gustaf Fröding på besök i Torsby. Han hälsade på två
systrar Grundström. Dessa damer hade också en väninna på besök. Denna soliga
söndagsmorgon gick dessa tre flickor och Fröding ut på promenad över bruksområdet
och dammen upp mot Torsby herrgård. Innan man kom till herrgården tog man av till
vänster (vägen motToria nu). På den tiden var området jordbruksmark och betesmark.
För att komma in i kohagen måste man öppna ett "le". (Frödings jäntor gick alltså mot
detta "le" "Lindane le"! Tre trallande jäntor!"
Några år senare var Felix Körling i Torsby och han och hans son gick upp mot
Valberget Då började Körling tralla på en melodi och lade in Frödings "Tre trallande
jäntor" som text. Därmed var sången färdig!
Undertecknad föreslår därför att: Denna vägstump borde döpas till "Lindane le"!"

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2015-02-24 KST 2015/181

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Åsa Hugosdotter

~terarens signatur.____ _____Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 23

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-03-31

§ 48 Medborgarförslag angående utemiljön för
de boende på Dalbygården
Dnr KST 2015/226

Sammanfattning av ärendet
Sigrid Skogman lämnar ett medborgarförslag som lyder:

"Som medborgare i Torsby Kommun har det kommit till min kännedom att våra
boende på Dalbygården önskar en bättre utemiljö. Jag är medveten om att detta har
påpekats tidigare till kommunen, men inga resurser har funnits.
Eftersom det kommer råd och tips från Socialstyrelse att det bör finnas tillgång till en
trädgårdsliknande utemiljö, där våra spec. dementa har möjlighet att få känna lukten
av grönska och doften från växter samt kanske få smaka på t.ex. bär och frukter som de
tidigare har haft hemma.
Förslaget från mig till Er politiker är: tänk vilken viktig åtgärd detta vore for våra
boende på Dalbygården om resurser kunde komma dem till del. Ideella handtag
kommer säkert att behövas, men huvudansvaret åligger Kommunen. Budgeten i
direkta vården ska inte belastas.
Till sist "Tänk hur vill vi ha det"."

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2015-03-05 KST 2015/226

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Socialnämnden
Ulf Johans son

Utdragsbestyrkande

