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Tid och plats
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Kommunkontoret Torsby
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Håkan Laack (S), ordförande
Yvonne Broberg (S)
Gösta Kihlgren (S)
Rune Mattsson (S), §§ 28‐37
Olle Adolfsson (S)
Annlouise Brodén (S) ers för Rune Mattsson (S), §§ 26‐27
Kent Hallesson (V), §§ 26‐27
Hans Lindberg (V) ers för Kent Hallesson §§, 28‐37
Inga‐Britt Keck Karlsson (C)
Kjell Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Per‐Arne Ludvigsson (M)
Anna‐Lena Carlsson (M)
Allmänheten hade möjlighet att närvara vid §§ 31‐37

Övriga deltagare

Sven‐Åke Pettersson VD Torsby Bostäder AB, § 27
Thomas Stjerndorff, kommunchef
Angela Birnstein, ekonomichef
Margot Enkvist, sekreterare
Jan Esping, teknisk chef §§, 27‐30
Anders Björck bitr kommunchef, §§ 31‐37
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Anna‐Lena Carlsson
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Ks § 26

Ändringar i föredragningslistan
Kst dnr 2010/30.10

Ärende som utgick vid dagens sammanträde
Svar på motion från Inger Larén (FP) om kvalitetssäkringsprogram för familjehem.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner ovanstående ändring.

Beslutet expedieras till
Kansliavdelningen
Inger Larén
_______

Justerarens signatur
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Ks § 27

Torsby Bostäders villkor för byggstart på Mejeritomten
Kst dnr 2008/289.03

Torsby Bostäder AB planerar att bygga bostäder på ”Mejeritomten”. Torsby Bostäder
AB begärde redan under 2008 om fullmäktiges godkännande för att starta byggandet
eftersom man då antog att marknadsvärdet för de båda fastigheterna kommer att un‐
derstiga produktionskostnaderna.
Kommunfullmäktige beslutade 2008‐11‐27 § 140 att ställa sig bakom den planerade
nybyggnationen på Mejeritomten under följande förutsättningar;
1. att nyproduktion sker i form av kooperativ hyresrätt med Torsby Bostäder AB som
fastighetsägare och en nybildad förening som blockhyresgäst och Torsby Bostäder
AB som motpart
2. att den sammanlagda kostnad för produktion, underhåll och drift inte utmynnar i
en hyra som överstiger max 1 200 sek/m2
3. att för minst 65 % av de planerade lägenheterna i etapp I är bindande kontrakt
påskriven och handpenning erlagt.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige
Torsby Bostäder AB

2008‐11‐27 § 140
2010‐02‐16 § 4

Torsby Bostäders arbetsutskott och styrelse har haft upp frågan på sina möten under
februari i år och beslutat


att upplåtelseformen skall vara bostadsrätt



90% tecknade bindande avtal



eller 65% tecknade bindande avtal med en garanti från Torsby kommun som må‐
nad för månad betalar hyran för fyra lägenheter upp till 90% gränsen.
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forts ks § 27, Torsby Bostäders villkor för byggstart på Mejeritomten
Yrkande
Anna‐Lena Carlsson (M); avslag till Torsby Bostäder framställan att Torsby kommun går
in och garanterar eventuell hyresförlust för fyra lägenheter.
Håkan Laack (S); för att medverka till att en byggnation kommer till stånd på Mejeri‐
tomten går kommunen med på att garanterar eventuell hyresförlust för fyra lägenheter
under förutsättning att Torsby Bostäder står för insatsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller
Håkan Laacks förslag.

Omröstning
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Ja‐röst för bifall till Håkan Laacks förslag.
Nej‐röst för bifall till Anna‐Lena Carlssons förslag.
Omröstningsresultat 6 ja‐röster och 5 nej‐röster. Ordföranden finner att kommunsty‐
relsen bifaller Håkan Laacks förslag med röstsiffrorna 6 mot 5.

Omröstningslista
Ledamöter/tj.ers

Ja-röst

Håkan Laack (S)
Yvonne Broberg (S)
Annlouise Brodén (S)
Olle Adolfsson (S)
Gösta Kihlgren (S)
Kent Hallesson (V)
Inga‐Britt Keck Karlsson (C)
Kjell Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Per‐Arne Ludvigsson (M)
Anna‐Lena Carlsson (M)

Justerarens signatur

Nej-röst

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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forts ks § 27, Torsby Bostäders villkor för byggstart på Mejeritomten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Inför byggnation på Mejeritomten i Torsby garanterar Torsby kommun eventuell hy‐
resförlust för fyra lägenheter under förutsättning att Torsby Bostäder står för insatsen.

Reservation
Anna‐Lena Carlsson (M), Per‐Arne Ludvigsson (M), Alf Larsson (C), Kjell Karlsson (C)
och Inga‐Britt Keck Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anna‐Lena
Carlssons förslag.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______
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Ks § 28

Bokslut 2009
Kst dnr 2009/183.03

Vid genomgång av bokslut för år 2009 har de olika nämnderna och kommunstyrelsen
lämnat redogörelser för sina verksamheter.
Verksamhetsbeskrivningar för 2009 inkl redovisning av större budgetavvikelser och
resultat, avstämning av mål/verksamhetsmått och internkontroll behandlades.
Resultatet för år 2009 visar ett överskott på ca 11,8 mkr att jämföras med ett budgeterat
resultat på 621 tkr.
Driftnettot visar sammantaget ett minus på drygt 8,3 mkr. De största avvikelserna
kommenteras här nedan. Finansförvaltningen visar däremot 12,5 mkr bättre än budge‐
terat.
Kommentarer till större redovisade avvikelser mot budget;
Omsorgsnämnden (‐8,4 mkr). Den negativa avvikelsen kan hänföras till handikapp‐
omsorgen som har en negativ avvikelse gentemot budget på ca ‐4,2 mkr. Beror på öka‐
de kostnader för personlig assistans där försäkringskassan bara står för en viss del
beroende på att försäkringskassan ofta beviljar för mindre personal än det behövs.
Boende i annan kommun för skolelever som inte kan erbjudas hjälp här är också en
stor kostnad. Individ‐ och familjeomsorgen har en negativ avvikelse gentemot budget
på ‐3,2 mkr. Den främsta orsaken är en ökning av försörjningsstödet under året. Äldre‐
omsorgen har en negativ avvikelse på totalt ca ‐1,5 mkr. Underskottet beror främst på
bostadsanpassningar för 750 tkr och att nedläggningen av enheten på Solliden blev
senare än beräknat och har därför inte fått full effekt under 2009. Hemtjänstens bevil‐
jade timmar steg till över 10 000 timmar och därmed högre kostnad.
Kommunstyrelsen (‐155tkr). Kommunstyrelsen redovisar detta år ett underskott på
‐155 tkr mot budget. Avvikelserna inom kommunstyrelsen beror till viss del på Kost‐
och städavdelningen som har ett underskott på ‐341 tkr. Planerade personal föränd‐
ringar på två av kommunens förskolor blev fördröjda och priserna för livsmedel ökade
from oktober månad.
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forts. ks § 28, Bokslut 2009
Turismavdelningen visar också ett underskott på ‐359 tkr och där beror avvikelserna
främst på ökade hyreskostnader med ca ‐46 tkr, kostnader för disk och hyllor för ca ‐
50tkr som tagits direkt i driften och projektkostnad för Klarälvsprojektet för ca ‐50tkr.
En sänkning av intäkterna och då främst när det gäller bokningar har också bidragit till
avvikelserna. Tekniska avdelningen har en avvikelse på ‐171 tkr. Beror främst på
markarbeten Frykenskolan, oförutsedda kostnader för sanering av lägenhet och takre‐
paration. Flera av de övriga kommunstyrelsens avdelningar går med plus som förbätt‐
rar kommunstyrelsens resultat så att det stannar på ‐155tkr totalt.
Fritidsnämnden (‐697tkr). Den negativa avvikelsen beror främst på ökade personal‐
kostnader beroende på flera längre sjukskrivningar och rehabiliteringar, oförutsedda
renoveringar på anläggningar och olika arrangemang som påverkat resultatet. Intäk‐
terna i badanläggningarna har också minskat under hösten, vilket svininfluensan kan
vara en bidragande orsak till.
Miljö‐ och byggnämnden (‐167tkr). Miljö‐ och byggavdelningen redovisar ett under‐
skott på ‐167 tkr, vilket främst beror på minskade bygglovsintäkter.
I samband med bokslutsarbetet föreslås att infrastrukturnedskrivningar görs med 7,4
mkr och extra avskrivningar på anläggningstillgångar görs med 8,3 mkr. Resultatet
före bokslutsdispositioner uppgick till 27,5 mkr.
Resultat före dispositioner

27 522 257

Infrastruktursatsning: Ransbybron

‐ 6 400 000

Infrastruktursatsning: Valberget (stadion)

‐ 518 534

Infrastruktursatsning: OLT (plan)

‐ 480 268

Nedskrivning Kvarntorpet Lekvattnet
Nedskrivning Elevhem Stjerneskolan
Nedskrivning Överbyn 4:1, fd. skola
Nedskrivning Snickaren 2, parkeringsplats
Nedskrivning Tingsbacka nr 9

‐ 87 868
‐ 1 537 395
‐ 439 600
‐ 122 680
‐ 1 162 626

Nedskrivning Ambjörby 1:208, Jofa Huset
Nedskrivning Stöllet S 1:17, fd. skinnverkstad
Nedskrivning Vasserud 3:18

‐ 127 795
‐ 16 098
– 1 077 808

Nedskrivning Lekvattnet S 1:123 Kvarntorp arr

‐ 47 840

Nedskrivning Ambjörby 1:263, lärarbostad

‐ 13 852
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Nedskrivning Stöllet S 1:39, Vallvägen 4

‐ 32 796

Nedskrivning Stöllet S 1:40, Vallvägen 6

‐ 16 350

Nedskrivning Stöllet S 1:45, Granvägen 5

‐ 61 426

Nedskrivning Stöllet S 1:41, Klarastrandsvägen 5

‐ 24 690

Nedskrivning Bergsäng 1:132‐134

‐ 90 922

Nedskrivning Överbyn 2:129‐130

‐ 34 918

Nedskrivning Lekvattnet N 1:79, fd. Kyrkskolan

‐ 540 000

Nedskrivning Bograngen 1:74 m. fl. 7 lägenheter

‐ 124 077

Nedskrivning Höljes 1:318‐319

‐ 29 439

Nedskrivning Bograngen 3:1

‐ 129 459

Nedskrivning Likenäs 1:258

‐ 135 070

Nedskrivning Simhall Torsby

‐ 57 098

Nedskrivning Snickaren 3 och 6, mejeritomten
Nedskrivning Hole 1:91

‐ 1 032 890
‐ 15 941

Nedskrivning Likenäs 1:105, exploateringsfastighet

‐ 141 585

Nedskrivning Lillbergsgården 1:41

‐ 95 203

Nedskrivning Oleby 1:270

‐ 13 464

Nedskrivning Stensgård Utskog (1:214 avst.) 1:261

‐ 92 013

Nedskrivning Stöllet N:a 1:124, 1:130, exploatering fastighet

‐49 149

Nedskrivning Torsby 1:265, 1:266, Kajsheden exploatering
Nedskrivning Tutstad 1:19 del av
Nedskrivning Vasserud 3:2, 3:3, exploatering fastighet
Nedskrivning Västanvik 1:396 exploatering

‐ 238 435
‐ 32 500
‐ 310 860
‐ 54 520

Nedskrivning Östmark 1:674

‐ 154 049

Nedskrivning Överbyn 2:109, exploatering

‐ 128 797

Resultat efter dispositioner

11 854 240

Årets resultat innebär att den så kallades nettokostnadsandelen uppgår till 98,1 %. Må‐
let är satt till 95 % vilket i kronor räknat betyder cirka 19,7 mkr sämre resultat än målet.
Med hänsyn taget till extra överavskrivningar skulle nettokostnadsandelen förutom
detta uppgå till 95,6 % vilket då betyder cirka 4 mkr sämre resultat än målet.
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Kommunstyrelsen betonar vikten av att verksamheterna kontinuerligt gör uppfölj‐
ningar på de mål som är satta för att kunna påvisa att verksamheten har en god hus‐
hållning med resurser.
Värdet på beviljat investeringsutrymmet för 2009 som ej utnyttjats eller överskridits
under 2009 förs över till 2010.
Arbetsutskottet beslutade 2010‐02‐22 § 12 att bevilja 340 tkr i ägarbidrag till Torsby
flygplats som finansieras ur 2009 års budget för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2010‐03‐07 § 7 att finansiera infrastruktursatsningen
Branäsvägen, Ransbybron och Likenäsbron med 6,4 milj kr från 2009 års resultat.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010‐02‐23‐24 § 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sig bakom bifogade verksamhetsberättelser och föreslaget
driftresultat på 11,8 milj kr.
2. 7 miljoner avsätts till amortering av kommunens banklån enligt finansiella mål för
2009.
3. Överavskrivningar och nedskrivningar görs enligt bifogat förslag med 15 miljoner
och övriga nedskrivningar på infrastruktursatsningar (Valberget stadion och OLT
plan) på tillsammans 998 802 kr finansieras från 2009 års resultat.
4. Nedskrivning av gata i Valbergsområdet har lyfts ut på revisorernas begäran och
återförts till kommunens anläggningsregister. Finansiering sker med 1 911 664 kr
från 2009 års resultat.
5. Internkontrollrapporter för 2009 samt planer för 2010 överlämnas till kommun‐
fullmäktige.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_____
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Nyinvesteringar 2010
Kst dnr 2010/121.03

Tekniska avdelningen har tilldelats en investeringsram för 2010 på 19,8 milj kr.
Då ekonomiavdelningens sammanställning av bokslutet 2009 redovisar ett utrymme
för nyinvesteringar utöver redan beslutad investeringsram föreslår tekniska avdel‐
ningen att medel anvisas till följande projekt.
Stationsområdet
EU‐projekt FullKoll (Kssu § 28)
Frykenskolan Aula
Tillgänglighet och uppfräschning
Frykenskolan Idrottshall
Ny golvbeläggning och uppfräschning
Omlastningscentralen
Etapp 1 projektledning m.m
Omlastningsterminalen
Plankostnader och markinköp
Gamla Torget
Centrumombyggnad etapp 3
Lekplatser
Nyanläggningar
Säker skolväg
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Yttre miljö Torsby kommun Skapa en attraktiv yttre miljö
Elevhemmet Torsby
Ombyggnad för flyktingbarn
Traktor till Östmark
Skötsel av fastigheter och anläggningar

1 000 000 kr
1 700 000 kr
700 000 kr
2 000 000 kr
1 280 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
350 000 kr

Summa

10 530 000 kr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nyinvesteringar 2010 enligt ovanstående finansieras från 2009 års resultat.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_____
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Information om aktuella ärenden
Kst dnr 2010/72.10



Håkan Laack (S) informerar att Region Värmland skickat ut beslutsunderlag för en
framtida finansiering av Karlstad Airport. Ärendet kommer upp på arbetsutskot‐
tets sammanträde 2010‐03‐22.



Vidare informeras att Claes Pettersson (S) Arvika är ny ordförande i ARKO.



Håkan Laack informerar från ett möte som hölls på Långberget i början av mars där
man diskuterade skötsel och under håll av befintliga vandringsleder och att det an‐
svaret ligger på Nordvärmlands Friluftsområde.

_____
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Svar på motion om införande av medborgarförslag
Kst dnr 2009/247.10

Motionens innehåll
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen (Kf § 80,
Kst dnr 2009/247.10).
Roger Ericsson (m) har lämnat in en motion enligt följande lydelse.
”I många kommuner har invånarna möjlighet att ställa sk medborgarförslag till kom‐
munfullmäktige, så är det inte i Torsby.
Det är viktigt att också våra kommuninvånare får möjligheten att bidra med goda och
konstruktiva förslag.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag blir en de‐
mokratisk möjlighet och rättighet även i Torsby kommun”.

Förutsättningar
Genom SFS 2002:249 så har kommunerna möjlighet att besluta om att medborgarna i
kommunen får väcka förslag i kommunfullmäktige, så kallade medborgarförslag.
Medborgarförslag innebär att samtliga personer som är folkbokförda i kommunen har
rätt att väcka förslag, man är inte styrd av medborgarskap eller ålder som i vissa andra
fall är av betydelse. Detta innebär att även personer som inte har rösträtt har möjlighet
att lämna förslag till fullmäktige.
Ett medborgarförslag skall kunna lämnas av en eller flera personer, dock kan man ald‐
rig via en förening, råd, eller annan organisationen lämna ett förslag. Vad det gäller
beredning av medborgarförslag så gäller samma regler som beredning av övriga ären‐
den. Enligt § 33 kommunallagen så bör medborgarförslaget beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år, detta regleras dock ytterst i fullmäktiges arbetsordning.
Kommunfullmäktige äger rätt att besluta överlämna hanteringen av medborgarförslag
på nämnd eller av ärendet berörd nämnd (prop.2001/02:80).
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medborgarförslag
Olika dimensioner på medborgarförslag.
Det finns olika dimensioner på hur man ser på medborgarförslag och som bör beaktas
då man står inför valet att införa medborgarförslag eller ej. En dimension är att man
väljer att den representativa demokratin är den styrelseform som skall gälla avseende
ärenden som skall hanteras i de politiska organen, dvs. man inför inte medborgarför‐
slag. En annan dimension är att man väljer att ett större mått av direktdemokrati skall
råda, dvs. man väljer att införa medborgarförslag. Det finns både för‐ och nackdelar
med de bägge formerna. Vissa förespråkare anser att man skall hålla fast vid den re‐
presentativa modellen ur ett rättviseperspektiv. Medan det finns andra som anser att
direktdemokrati är en mer rätt styrelseform utifrån medborgarens perspektiv.
Man anser att samhällsutvecklingen sker så snabbt så att det är viktigt att både politi‐
ker och medborgare är aktiv och tillsammans leder samhällsutvecklingen. Medborgar‐
na blir allt viktigare i styrningen av samhället då det blir alltmer komplext, och vikten
av fånga upp en bredare kunskap om medborgarnas värderingar, som underlag för
beslut i viktiga frågor. Man anser även att den enskilde individen skall få ett större
inflyttande över samhällsutvecklingen och den egna vardagen än vad som är aktuellt i
den representativa modellen. Samtidigt finns det de som anser att direktdemokratin är
ett hot mot just demokratin då de ”starkaste” i samhället har möjlighet att få driva ige‐
nom sin vilja på de andra medborgarnas bekostnad. De som på olika sätt är resursstar‐
ka tränger undan de som är resurssvaga. Det är dock viktigt att påpeka att även om
man är förespråkare för representativ demokrati och väljer att avstå från medborgar‐
förslag innebär det inte i normalfallet att man har ett ”ointresse” av medborgarnas
åsikter. Man anser att det går att skapa andra forum där man kan fånga upp medbor‐
garnas åsikter och viljor. I Torsby kommun har vi sedan ett antal år tillbaks allmänhe‐
tens frågestund i fullmäktige, som är en form för medborgaren att kunna framföra sina
åsikter.

Utvärdering av medborgarförslag
Under 2004 genomförde Stig Montin (docent i statsvetenskap) en uppföljning av med‐
borgarförslag i kommunfullmäktige i en rad olika kommuner på uppdrag från Justi‐
tiedepartementet.
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I denna uppföljning konstaterar Montin att många av de frågor som lämnas in som
medborgarförslag saknar politisk dimension. Absoluta merparten av förslagen rör
ärenden i vardagen som går att lösa direkt med berörd förvaltning genom att ta kon‐
takt med verksamhetsansvarig. Enligt Montins undersökning så rör merparten av de
inkomna förslagen olika tekniska frågor som t.ex. kommunikationer, fysisk tillgänglig‐
het och lokala trafikfrågor. Övriga förslag som utgör en betydligt mindre del har in‐
riktning mot vård, skola och omsorg. Det finns även ett antal förslag som ligger utan‐
för den kommunala kompetensen vilka man därmed inte kunnat bereda. Montin kon‐
staterar att många förslag har sin grund i specifika områden som rör en viss intresse‐
grupp eller ett visst geografiskt område och som drivs genom enskilda personer.

Behovet av en ökad dialog
Svenskarna efterfrågar alltmer en dialog med politikerna om den politik som förs
främst inom kommunerna och landstinget. I en internationell (World Value Survey)
studie visar det sig att svenskar skiljer sig från övriga medborgare. Svensken är gene‐
rellt mycket nöjd med att det finns politiker som styr kommunen eller landstinget ända
tills det att något beslut drabbar den enskilde, som t.ex. nedläggning av någon verk‐
samhet som man är berörd av eller t.ex. någon etablering som man upplever som nega‐
tiv för sin egen person. Det är i protestskedet som genomsnittsmedborgaren i Sverige
efterfrågar dialog med politiken, dvs. precis innan beslutet skall fattas eller då beslutet
redan är taget. Av studien framgår det att genom att ha en dialog på ett tidigt stadium
så kan man få en ökad förståelse varför vissa beslut måste fattas och man känner en
delaktighet i processen.

Erfarenheter från andra kommuner
Kontakt har tagits med andra kommuner där man som medborgare har möjlighet att
lämna in medborgarförslag så instämmer representanter för dessa kommuner att Mon‐
tins undersökning står sig än idag. Flera kommuner anser att medborgarförslagen krä‐
ver en för stor administration för att de skall upplevas som en påverkansmöjlighet för
den enskilde medborgaren. Vad man menar är att handläggningstiden av ärendena
upplevs ta för lång tid från det att ärendet är inlämnat till slutligt behandlat.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 15

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-03-15

forts ks § 31, svar på motion från Roger Ericsson (M) om införandet av
medborgarförslag
Beredningstid inkluderat beslutsprocessen tar någonstans från tre månader upp till ett
år, innan förslagsställaren får ett beslut i sitt ärende. Karaktären på ärendena är den
samma som redovisas i Montins undersökning, det vill säga huvuddelen rör frågor
inom det tekniska området.
Det stora flertalet av kommuner som har medborgarförslag har infört andra former för
dialog eller möjlighet för påverkan för medborgaren. Exempel som kan nämnas är
dialog med medborgaren genom olika former av medborgargrupper. Vissa kommuner
kallar dessa grupper för medborgarpaneler som är en mer fast grupp och som utgör en
referensgrupp för en mängd olika frågeställningar. Personerna som ingår i en sådan
grupp väljs slumpvis utifrån vissa kriterier, syftet är att de skall representera ett tvär‐
snitt av invånarna i kommunen. Det finns även de kommuner som ger möjligheten för
vem som helst att delta dessa medborgargrupper. Diskussionerna i grupperna kan
variera från gång till annan, vid vissa tillfällen styrs diskussionerna av en på förhand
bestämd agenda medan andra gånger är det fria diskussioner.
Om man tar Arvika kommun som exempel så diskuterar man framtids‐, utvecklings‐
och varumärkesfrågor i medborgarpanelen. Man har en regelbundenhet i sina träffar,
det får inte gå för lång tid mellan mötena för då tappar deltagarna intresset, och det får
inte vara för ofta för då upplever deltagarna att det kräver för mycket tid. Erfarenheten
ifrån Arvika och andra kommuner att man skall använda sig av IT‐teknologin i större
utsträckning i sin kommunikation med medborgarna. En ökad möjlighet till kommu‐
nikation via socialmedier på webben kommer ytterligare att förbättra möjligheten att
föra en aktiv dialog med var och en som har ett intresse av samhällsfrågor.
Det finns även andra former av grupperingar där politiker och medborgare möts för
dialog. Exempel är fokusgrupper, dialog via webben, öppna möten i samband med
fullmäktiges sammanträde och så vidare.

Handlingar i ärendet
Motion inlämnad
2009‐04‐29
Kommunfullmäktige
2009‐04‐29 § 80
Bitr. kommunchef Anders Björcks tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010‐02‐23‐24 § 12
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-03-15

forts ks § 31, svar på motion från Roger Ericsson (M) om införandet av
medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen anser att frågan om dialog med medborgarna är mycket viktig, och
att kommunen skall ta ett större grepp om hur man utvecklar denna dialog. Detta är ett
arbete som redan är initierat av kommunfullmäktiges presidium.
Det är viktigt att man ger medborgarna möjlighet att komma till tals och framföra sina
åsikter i olika skeden. Dialogen med medborgarna skall ske på ett enkelt och naturligt
sätt varför man bör se på olika lösningar som man kan använda sig av. Exempel på
sådana lösningar kan vara att man kan lämna sina åsikter via kommunens hemsida, e‐
post, SMS eller via vanliga skrivelser.
Motionen anses därmed besvarad.

Beslutet expedieras till
Fullmäktige
_______
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PROTOKOLL
2010-03-15

Ks § 32

Revisorernas svar på övergripande granskning
2009
Kst dnr 2010/79.15

Som en del i den årliga revisionsprocessen genomför revisorerna årligen den så kallade
övergripande granskningen. Granskningen som metod syftar i första hand till att utgö‐
ra underlag för revisionen att kunna bedöma om nämnden eller styrelsen har skapat
förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och uppföljning.
Den övergripande granskningen utgör också ett underlag för såväl revisorernas utta‐
lande i ansvarsfrågan som för revisorernas risk‐ och väsentlighetsbedömning av kom‐
munens verksamheter, som vidare utgör grund för att fastställa de fördjupningsprojekt
som revisorerna ämnar genomföra under revisionsåret 2010.
Revisorernas har mot bakgrund av ovanstående fokuserat mot nämndernas och kom‐
munstyrelsens arbete, väsentliga styrnings‐, lednings och uppföljningsprocesser. Den
huvudsakliga inriktningen för granskningen är nämndernas och styrelsens självbe‐
dömning, dialogen mellan nämnd och revisorer samt revisorernas bedömning och
analys.
Revisorernas rapport är en sammanfattning av den information och de intryck som
revisorernas sakkunniga biträden inhämtat och tolkat utifrån inkomna svar och dialog
med respektive nämnd och styrelsen.

Handlingar i ärendet
Revisorernas rapport från övergripande granskning 2008 daterad 2010‐02‐18.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rapport.

Beslutet expedieras till
Revisorerna
_______
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-03-15

Ks § 33

Nytt inriktningsbeslut om grafisk profil för
Stjerneskolan
Kst dnr 2010/56.60

Kommunstyrelsen beslutade den 15 februari 2010 § 17 om en inriktning för en grafisk
profil för Stjerneskolan.
Vid sammanträdet diskuterade kommunstyrelsen kring förslaget och sände med två syn‐
punkter för eventuellt införande i profilen: Dels att varumärket Torsby bör framgå än
tydligare, t.ex. genom att det står torsby.se på baksidan av alla kommunens fordon, även
Stjerneskolans, dels att undertexten ”Torsby gymnasieskola” till Stjerneskolan eventuellt
istället skulle kunna vara ”Torsby gymnasium”. (Den första frågan avgörs av informa‐
tionssekreteraren, den andra av barn‐ och utbildningsnämnden.)
Efter sammanträdet har informationssekreteraren ändrat profilen så att ”torsby.se” ska
finnas på samtliga fordon.
Dessutom har barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott den 4 mars föreslagit barn‐
och utbildningsnämnden den att komplettera ”Stjerneskolan” med ”Torsby gymnasium”
istället för ”Torsby gymnasieskola”.
Med anledning av barn‐ och utbildningsnämndens ändrade beslut måste profilen tas upp
i kommunstyrelsen igen.

Underlag för den grafiska profilen
Kommunstyrelsen beslutade 14 maj 2007 § 102 om en grafisk profil för Torsby kommun
som företag/organisation och dess verksamheter. Av detta beslut framgår bl.a:
•

Torsby kommuns samtliga verksamheter skall använda kommunens vapen som sin
officiella symbol och följa de grafiska riktlinjerna i sin visuella kommunikation. Det
gäller allt från interna brev och PM till information till kommuninvånare och mark‐
nadsföringsmaterial till företag, turister och nya invånare m.fl.

•

Vissa kommunala verksamheter och bolag, t.ex. där marknadsföring till externa parter är
mycket väsentlig, kan tillåtas att få använda annan logotyp än kommunens vapen för att
marknadsföra sig. Beslut om vilka dessa verksamheter är fattas av kommunstyrelsen. Kommu‐
nens inställning är dock ytterst restriktiv. Torsby kommuns övergripande grafiska profil skall
återspeglas även i denna profilering.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-03-15

forts ks § 33, nytt inriktningsbeslut om grafisk profil för Stjerneskolan
•

Informationssekreteraren får i uppdrag att ta fram förslag på vilka kommunala verk‐
samheter och bolag som kan tillåtas använda annan logotyp än kommunens vapen.
Hon får också i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer och anvisningar för hur
kommunens grafiska profil skall återspeglas i deras profilering.

Stjerneskolan har kontaktat informationssekreteraren med önskan om att ta fram en ny
logotyp för skolan och att utarbeta en grafisk profil där denna ingår. Stjerneskolans repre‐
sentant, Gertrud Rydén och informationssekreteraren Annette Lauritzen Karlsson har
arbetat med uppgiften och utifrån förslag från illustratör Birgitta Brorson tagit fram för‐
slag till ny logotyp och underlag till ett inriktningsbeslut om grafisk profil.

Värdeord
Några värdeord som varit vägledande i arbetet med att ta fram utseendet på den nya
logotypen är: mångfald, glädje, framåtsträvande, människor i rörelse, aktivitet, berg, sol, skid‐
spår, löparbanor, slalomsväng, puck, boll, dans, tunnel.

Viktiga grundförutsättningar
Alla kommunens olika verksamheter skall i sin visuella kommunikation visa samstäm‐
mighet och tillhörighet med Torsby kommun.

Samstämmighet
Samstämmighet med Torsby kommuns övergripande grafiska profil skall ske genom att
följa reglerna i kommunens profilmanual. T.ex. färger, teckensnitt och layout.

Tillhörighet
Tillhörighet med Torsby kommun skall visas genom att på olika bestämda sätt för olika
sammanhang göra synligt att Stjerneskolan är ett kommunalt gymnasium i Torsby.

Kommunstyrelsens beslut
1. Stjerneskolan ska i sin visuella kommunikation vara inriktad på att visa
samstämmighet med Torsby kommuns grafiska profil genom att följa reglerna i
kommunens profilmanual, t.ex. vad gäller färger, teckensnitt och layout.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-03-15

forts ks § 33, nytt inriktningsbeslut om grafisk profil för Stjerneskolan
2. Stjerneskolan ska också i sin visuella kommunikation vara inriktad på att visa
tillhörighet med Torsby kommun, att Stjerneskolan är ett kommunalt gymnasium.
3. Stjerneskolan använder från och med februari 2010 bilagd huvudlogotyp som sin
officiella symbol. Tidigare framtagna logotyper etc. ska inte längre användas utan
skyndsamt ersättas av den nya logotypen. Huvudlogotypen är överordnad de övriga
varianterna på logotyper som tagits fram.

4. Stjerneskolans logotyp består dels av en grafisk symbol, dels av en text under.
Symbolen får inte användas utan texten. Logotypen får heller inte förändras, skevas
eller liknande. Logotypen får inte beskäras så att bara en del av den syns, eller på
annat sätt förvanskas. Symbolen har i färgutförandet tre färger; ljusblå, mörkblå och
gul, texten ”Stjerneskolan” är i svart och undertexten är i grått. Färgkoder anges i
profilmanualen.
5. Stjerneskolans samtliga verksamheter ska använda Stjerneskolans logotyp som sin
officiella symbol och följa de grafiska riktlinjerna i sin visuella kommunikation. Det
gäller allt från interna brev och PM till information till kommuninvånare och elever och
marknadsföringsmaterial till potentiella elever m.fl.
6. Huvudlogotypen är den med undertexten ”Stjerneskolan Torsby gymnasium”. Därtill
finns en logotyp med undertexten ”Stjerneskolan Torsby idrottsgymnasium”, att
använda i de fall enbart idrottsgymnasiet skall profileras. I de fall båda logotyperna
skulle kunna vara aktuella att använda, skall den med ”Torsby gymnasium” väljas.
7. Logotypen finns i två varianter – en stående och en liggande. Det är den stående som är
huvudvarianten. Den liggande används enbart när det av platsskäl lämpar sig bättre
med den.
8. Frizonen, luften runt om logotypen måste respekteras. Frizonen definieras i
profilmanualen.
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forts ks § 33, nytt inriktningsbeslut om grafisk profil för Stjerneskolan
9. Logotypens placering på ytan och i förhållande till annat såsom text och bild är viktig
och finns definierad i profilmanualen. Grundplaceringen är övre högra hörnet.
10. Stjerneskolan ska i all sin information och marknadsföring också ange sin webbadress,
som en väg för besökare och intresserade att ta del av skolans utbud och tjänster. Som
ett andra grafiskt element i Stjerneskolans profil används därför webbadressen
”stjerneskolan.se” angiven utan ”www”. Hur och i vilka sammanhang
”stjerneskolan.se” ska användas framgår av profilmanualen.
11. Sponsring av andra varumärken på Stjerneskolans fordon och kläder m.m. kan
förekomma tillsammans med logotypen och webbadressen. Hur dessa kan samexistera
framgår av profilmanualen.
12. Kommunens informationssekreterare får i uppdrag att, liksom när det gäller
kommunens grafiska profil, vara ansvarig för Stjerneskolans grafiska profil och ge
vägledning när det gäller tolkning och tillämpning av profilen.
13. Kommunstyrelsen beslutar att Stjerneskolans grafiska profil ska ha den inriktning som
presenteras vid dagens sammanträde. De områden som ännu inte är färdigberedda
delegeras till informationssekreteraren att besluta om. Ansvaret för att ta fram
underlaget vilar på Stjerneskolan.
14. Kompletterande riktlinjer och anvisningar som behöver stadfästas genom beslut i, ska
före beslut i kommunstyrelsen beredas av informationssekreteraren.
15. Stjerneskolan ledning ansvarar för att den egna personalen får nödvändig information
och utbildning för att kunna tillämpa profilmanualen, använda elektroniska mallar
samt känna till ansvarsfördelning och rutiner som i övrigt finns, för t.ex. beställning av
marknadsföringsmaterial, kuvert, visitkort m.m.

Beslutet expedieras till
Annette Lauritzen Karlsson
Gertrud Rydén
Barn‐ och utbildningsnämnden
_____
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Ks § 34

Bidrag till Kvinnojouren
Kst dnr 2010/77.01

Vid arbetsutskottets sammanträde 2010‐02‐22 deltog representanter från Kvinnojouren
Torsby‐Klarälvdalen för att informera om kvinnojourens verksamhet.
Under åren 2007‐2008 erhölls statliga medel som gav möjlighet att projektanställa en
person på deltid. I övrigt är arbetet i jouren helt ideellt.
Kvinnojouren hyr en lägenhet där utsatta kvinnor och barn kan bo under kortare peri‐
oder tills man hittat en permanent lösning.
Under 2009 har Kvinnojouren inte erhållit några bidrag alls. Nu är deras ekonomi an‐
strängd och eventuellt måste verksamheten läggas ned.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010‐02‐22 § 13

Kommunstyrelsens beslut
1. Kvinnojouren beviljas 60 000 kr i bidrag för 2010.
2. Pengarna tas från ansvarskod 0211, verksamhet 13040 medlemsavgifter.
3. Kvinnojouren bjuds in till ett kommunstyrelsemöte under hösten 2010 för informa‐
tion om verksamheten.

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kvinnojouren
Ks
_______
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Meddelanden
Kst dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2010‐01‐19—2010‐02‐16

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av inkomna meddelanden läggs till handlingarna.
_____
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Ks § 36

Anmälan av delegeringsbeslut
Kst dnr 2010/32.01

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Redovisning av anmälda delegeringsärenden för tiden 2010‐02‐01 – 2010‐03‐08.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2010-03-15

Ks § 37

För kännedom; Uppföljning av verksamhetsplan för 2009 samt ny verksamhetsplan för
2010 inom milöjöbalkens och livsmedelslagstifningens område
Kst dnr 2010/57.40

Enligt förordning om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900) skall tillsynsmyndigheten
varje år uppdatera den första tillsynsutredning som gjordes när miljöbalken trädde i
kraft 1999. En samlad tillsynsplan för tillsynsarbetet skall upprättas varje år och verk‐
samheten skall regelbundet följas upp och utvärderas.
Planen har delgetts kommunstyrelsen då den även tar upp arbetsområden som ligger
under kommunstyrelsens ansvar.

Handlingar i ärendet
Miljö‐ och byggnämndens protokoll 2010‐01‐27 § 16.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av uppföljning och verksamhetsplan.

Beslutet expedieras till
Miljö‐ och bygg
_______
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