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Anna-Lena Carlsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-02-06

Datum för anslags uppsättande

2012-02-13

Datum för anslags nedtagande

2012-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Torsby

Underskrift

...~..... ?~
Emelie Ollen
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§ 14

KST 2012/25

Ändringar i föredragningslistan
Följande ärende tillkommer
Barn- och utbildningsnämndens budget 2012

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisad ändring.
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§ 15

KST 2011/688

Betänkandet Händelseanalyser vid självmord
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
(SOU 2010:45)
Torsby kOlmnun har beretts möjlighet att lämna yttrande över slutbetänkandet
Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och social~änsten (SOU
2010:45).
Utredningen har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för att inom hälso- och
sjukvården och social~änstens område utveckla och förbättra händelseanalyser av
inträffade självmord. Utredningen har även haft i uppdrag att utreda och lätnna förslag
på hur man kan föra över kunskaper som framkommer till relevanta verksamheter eller
aktörer på regional eller lokal nivå i det självmordspreventiva arbetet. I utredningen har
man övervägt förutsättningarna att införa en skyldighet att göra händelseanalyser vid
självmord inom social~änsten och även inom andra verksamhetsområden. Man har även
övervägt att ge verksamheter som genomför händelseanalyser vid självmord möjlighet
att ta in uppgifter från andra verksamheter som de eller den avlidne haft kontakt med.
Syftet är att få en så heltäckande bild som möjligt av händelseförloppet före självmordet.
Torsby kommun anser att utredningen behandlar ett mycket viktigt område som i många
delar är tabubelagt. Det är positivt om utredarens förslag kan medföra att man kan ge ett
bättre stöd till personer som har en suicidalproblematik och till dess närstående. Samtliga
vård-, hjälp- eller stödgivare behöver bli bättre på att uppmärksamma risk- och
stödfaktorer och vidta åtgärder för att minska risken för självmord. Förslaget att man ska
utreda de fall då personer har bragt sig själv om livet kan vara ett sätt att få bättre
kunskap om personernas problematik, och hur man kan stötta personer som befinner sig
i riskgruppen på ett bättre sätt. Det är dock mycket viktigt att den funktion som skall
ansvara för en sådan utredning måste vara ytterst noggrann med integritets- och
sekretessfrågorna. Uppgiften att utreda bakgrunden till ett suicidfall är mycket känslig
och kan vid fel hantering leda till icke önskade effekter i förhållande till vad utredarens
förslag syftar till. Det är därför mycket viktigt att de funktioner som skall ansvara för
denna typ av utredningar har en bred kompetens och lätnplighet. Rapporterna får inte
innehålla personuppgifter som kan vara kränkande eller utlätnnande och som kan
härröra sig till den enskilde eller till dennes närstående. Det är även mycket viktigt att
inte utredningarna tenderar till att bli något juridiskt dokument där någon skall
skuldbeläggas eller någon ansvarig skall utpekas.
Torsby kommun är starkt kritisk till utredarens förslag om att det är kOlmnunen som ska
ansvara för denna typ av utredningar. KOlmnunen är av den uppfattning att
utredningsansvaret ska ligga på en statlig myndighet vad gäller dessa ärenden. Det kan
inte vara rimligt att Sveriges små-och medelstora kOlmnuner ska upprätthålla en
kompetens inom detta område. Risken är alltför stor att merparten av kommunerna inte
kOlmner att skaffa sig kompetensen och i de fall de gör det så är det mycket tveksamt hur
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts. Ks 2012-02-06 § 15, Betänkande Händelseanalyser vid självmord
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SO U 2010:45)
de ska kunna upprätthålla kompetensen. Det är alltför stor risk att bristen på kompetens i
kommunerna kommer att medföra negativa effekter mot utredarens intention. Det är
bättre att de kommunala resurserna läggs på preventivt arbete för att förhindra personer
i riskgruppen att begå suicidala handlingar. Det är därför logiskt att det är en statlig
myndighet som har utredningsansvaret, det bör därför kopplas till en statlig myndighet
med regionalnärvaro. Torsby kommun vill även understryka vikten av att utredningarna
kring den enskilde ska begränsas till de samhällsaktörer som den förolyckade personen
har varit i kontakt med . Anhöriga eller närstående ska inte behöva utsättas eller
medverka i någon utredning om de inte uttryckligen så önskar. Det ska även klart framgå
att den begångna händelsen är ett självmord innan någon utredning inleds.

Handlingar i ärendet
Remiss: Betänkande Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten (SOV 2010:45) 2011-11-22
Yttrande av bitr. kOlmnunchef Anders Björck 2012-01-25

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakonl förslaget till yttrande avseende
Händelseanalyser vid självmord inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten (SOV
2010:45) .

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Socialdepartementet

Justerarnas sign

Utd"g,be,ty,'"de
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§16

KST 2009/482

Motion om trygghetsboende Inger Laren (FP)
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen om
trygghetsboende (Kf 2009-11-05 § 162) från Folkpartiet genom Inger Laren. Motionen
lyder;
"Torsby Kommun har i motsats till många andra kommuner ett överskott på platser
inom särskilt boende, men vi har många gamla som har behov av ett tryggare boende än
vad de idag har hemma. De känner sig otrygga ensamma och har behov av regelbundna
kontakter, men de uppfyller inte kraven för omsorg. Vi i Folkpartiet i Torsby tror att
många skulle må bra av att bo i det, som nu kallas trygghetsboende. Det är en typ av
äldreboenden som inte ska vara behovsprövade utan som man själv som äldre kan söka
sig till. Där finns tillgång till gemensamhetsutrymmen samt stationerad
personal/hem~änstteam, aktiviteter, mathållning, trygghetslarm med mera . Den enskilde
b etalar inte en dyr insats utan lägenheterna förmedlas som hyresrätter.
Det kanske vore möjligt att göra om några av våra särskilda boenden till
trygghetsboenden. För närvarande satsar regeringen 500 miljoner kronor årligen på
investeringsstöd för äldres boende. Stödet är tillgängligt såväl för nybyggnad som för
ombyggnad till särskilt boende och trygghetsbostäder.
Jag yrkar därför på att Torsby Kommun
- tar fram en plan för olika slags boende för de äldre
- ser över möjligheterna att söka investeringsstöd för förändringen av boendeformerna".
Motionen hanterades vid kommunstyrelsens satmnanträde den 10 januari 2011 § 6. Vid
detta satnmanträde fick förvaltningen i tilläggsuppdrag att utreda frågan om en
etablering av ett trygghetsboende i kommunen. Under 2011 har förvaltningen sett på
olika alternativa lösningar där man har funnit att den fastighet som är bäst lämpad i
kommunen är Valbergsgården.
Under hösten har det genomförts en projektering och under december månad lämnades
det in en ansökan till Länsstyrelsen om investeringsbidrag för ombyggnation av
Valbergsgården. Ansökan omfattade dels renovering av befintliga lägenheter men även
tillskapande av några nya lägenheter inom befintlig fastighet.

Handlingar i ärendet
Motion om trygghetsboende, Inger Lat"en (FP) 2009-11-05
Omsorgsnämnden 2010-12-13 § 185
Kommunstyrelsen 2011-01-10 § 6
KOJmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17 § 7

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

6(13)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-02-06

forts. Ks 2012-02-06 § 16, Motion om trygghetsboende Inger Laren IFP}
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Utifrån ovan anförda skäl föreslås att motionen med tiUäggsuppdrag anses
bifallen.

Beslutet expedieras till
Komm unfullmäktige

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

KST 2011/161

Kommunstyrelsens detaljbudget 2012 med
beslutsattestanter och ersättare
Kommunstyrelsens delegeringsordning är en följd av kOlmnunfullmäktiges beslut om
upphandlingspolicy 2004-05-27 § 46 och kOlmnunstyrelsens beslut om riktlinjer för
upphandlingsområdet 2004-05-10 § 105.
Delegeringsordningen är inte komplett utan bilagan över beslutsattestanter. Denna lista
föreläggs årligen kommunstyrelsen för beslut när det gäller ersättarna, för kännedom när
det gäller de ordinarie attestanterna, eftersom det är en naturlig följd av den internbudget
kommunstyrelsen beslutar om.
KOlmnunstyrelsen har redan tidigare genom olika beslut tagit ställning till
detaljbudgeten. I de allra flesta fall är också beslutsattest31'lterna och ersättarna desanuna
som de varit tidigare.
Beslutsattestanterna och dess ersättare är befattningar som kommunstyrelsen ger ansvar
för att använda medlen i angivna verksamheter på angivet sätt. Vilka personer som
sedan bemannar befattningarna är en verkställighetstråga.

Handlingar i ärendet
Förteckning över beslutsattestanter från 1 januari 2012

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar 2012 års förteckning över beslutsattestanter enligt bilaga, att
träda i kraft 1 januari 2012.

Beslutet expedieras till
Samtliga avdelningar inom kommunstyrelsen

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§18

KST 2012/53

Ramar tör nyupplåning och omsättning av lån
samt borgen under 2012
Kommunfullmäktige har den 29 november 2011 fattat beslut om nyupplåning och
omsättning av lån för kommunen under 2011. Sammanlagt har kommunstyrelsen haft
rätt att teckna nya lån om 86 150000 sek, samt att sätta om lån som under året förfaller till
betalning. Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en
generell borgen om 184 257 000 sek.
Sedan detta beslut har kommunstyrelsen ökat kommunens låneskuld med 15 000 000 sek.
Detta gör att ramen för nyupplåning under 2012 belöper sig på 71150 000 sek. Övriga
poster är oförändrade.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein 2012-01-16
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17 § 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. KOlmnunstyrelsen har under 2012 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under 2012 med 71 150 000 sek.
2. Kommunstyrelsen har under år 2012 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.
3. Kommunstyrelsen har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 184 257 000 sek, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Rune Mattsson (S) och Hans Lindberg (V) deltar inte i beslutet av punkt 3.

Beslutet expedieras till
KOlmnunfullmäktige

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

9(13)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-02-06

§ 19

KST 2012/2

Meddelanden, redovisade i arbetsutskottet och
kommunstyrelsen
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2011-12
02 - 2012-01-09

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2012-01-09

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

KST 2012/3

Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. 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 avanmälda delegeringsärenden för tiden 2012-01-16 - 2012-01-23

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

KST 2012/33

Aktuella ärenden i kommunstyrelsen
Håkan Laack informerar om:
• förhandlingar pågår med fjärrvärmeleverantören Värmevärden, avtalet går ut 2014.
• den skrivelse som näringslivet och kommunen har överlämnat till Trafikverket och
dess generaldirektör Gunnar Malm

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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§ 22

KST 2009/315

Aterrapportering: Motion om stöd till barn i
ekonomiskt svaga familjer (FP)
2011-04-26 biföll kOlmnunfullmäktige en motion från Inger Laren (FP) om stöd till barn i
ekonomiskt svaga familjer. Samtidigt beslöts att en arbetsgrupp utses med ansvar för att
ta fram ett årligt aktivitetsprogram som vänder sig till barn och ungdomar.
Arbetsgruppen består av representanter från kulturavdelningen, socialförvaltningen,
Inger Laren (FP) samt fritidsavdelningen.
Arbetsgruppen har inventerat vilka lovverksamheter som finns i dagsläget och diskuterat
hur man kan utöka lovverksamheten under sOlmnarlovet. Man har sett på mÖjligheten
att genomföra kolloverksamhet med övernattning sommaren 2012 vid Kallnäs Lägergård.
Programmet ska vara brett och bland annat innehålla kulturinslag, teambildning och
fysiskt aktivitet.
Fritidschef Kicki Velander presenterar förslaget att sommarkollot ska rikta sig till barn
som ska börja åk 6 på Frykenskolan, Kvistbergsskolan, Stölletskolan och Transtrand
Friskola. Kollot ska hållas veckan innan skolan börjar, tisdag 14/8-fredag 17/8 och man
ska vara vid Kallnäs som ligger ca 3 km söder om Torsby centrum. 15-20 barn kommer
att få del ta.
Kicki Velander redogör även för kostnadsberäkningen gällande mat, personal, hyra och
transfer.

Handlingar i ärendet
Motion om stöd till barn i ekonomiskt svaga familjer, Folkpartiet genom Inger Lat·en,
2009-06-24
Tjänsteskrivelse av fritidschef Kicki Velander 2012-01-26
Årliga barn- och ungdomsverksamheter fritidsavdelningen och kulturavdelningen

Kommunstyrelsens beslut
1. Finansieringen av sommarkollot ska behandlas i kOlmnunstyrelsens arbetsutskott.
2. Förteckning över lovverksamheter som finns i dagsläget ligger som bilaga till
paragrafen.

Beslutet expedieras till
Inger Lat·en
Kicki Velander
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

Datum

2012-02-07

Arliga barn-och ungdomsverksamheter
fritidsavdelningen och kulturavdelningen
Fritidsgården Stjärnan
Januari:

Vargnatta ett stort SuTo HaMu-arrangemang, innebandyturnering för
ungdomar i högstadieålder (7-9), har spelats varje år sedan starten 1985.
Engagerar ca 300 spelare och ledare varje år.

Februari:

Sportlovsprogram med speciella aktiviteter som t.ex. utomhus-aktiviteter i
Valberget, skidresa och extra halltider på dagtid för bollsporter.

Mars:

Disco 56, en aktivitet för ungdomar årskurs 5 och 6, arrangeras i
samarbete med ungdomsrådet.

April:

Speciell aktivitet för ungdomar i högstadieåldern (7-9)

Maj:

Förberedelser för Green Team och Lisebergsresan

Juni:

Lisebergsresan för gårdsbesökare, åkband lottas ut till 10 stycken
deltagare som vinner både resa och åkband. Övriga bjuds på resan men
betalar själva åkbandet.

Augusti:

Green Team startar två veckor innan skolan börjar. Vänder sig till
ungdomar som börjar i årskurs sex under hösten. Föreningslivet i Torsby
visar sin verksamhet varje tisdag under 7 veckor. Sju olika föreningar
med det gemensatmna att det handlar om friluftsliv och
utomhusverksamhet. I denna ålder odlas intressen som många gånger
varar livet ut.

September:

Brännbollsfesten arrangeras direkt efter skolstart för barn i årskurs 5-6 och
i samarbete med Barn-och Fritidsprogrammet på Stjerneskolan. Samtliga
kommunens klasser deltog under premiäråret 2011.

Oktober:

Speciell aktivitet för högstadiet (7-9)

November:

Spöknatta, aktivitet för högstadiet Frykenskolan (6-9)

Kicki Velander
fritidschef
Besöksadress

Fabriksgatan 7, Torsby

Torsby kommun
6. Fritidsavdelningen
68580 Torsby

0560
070
0560
0560

-

166
313
160
166

90
60
00
95

direkt
09 mobil
växel
fax

kicki.velander@torsby.se
fritid@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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December:

Förberedelser inför Vargnatta.

Fritidsgårdarna Hole Tranan
Januari:

Vargnatta innebandyturnering för högstadieelever åk 7-9.

Februari:

Sportlovsprogram speciella aktiviteter både utomhus och inomhus,
spöknatta och lan

Mars:

Årligt besök av fritidsgård från Göteborg mycket uppskattat med trevlig
samvaro och gemensamma aktiviteter.

April:

Boxning, innebandyturnering pingis och minidisco

Maj:

Brännboll och beachvolleyboll

Juni:

Gemensam Lisebergsresa alla fritidsgårdar

Augusti:

Brännbolt beachvolleyboll

September:

Brännbollsfesten, friidrottstävling i samverkan med Sysslebäcksbadet

Oktober:

Poolparty, innebandy

November:

Maskerad och halloweendisco för de minsta, halloween med
övernattning för de större.

December:

Träning inför vargnatta, julmys, juldisco, bakning mm.

Under verksamhetsåret utnyttjas GA-Hallen flitigt för innebandy kombinerat med bad.
Stöllet Fritidsgård är föreningsdriven och drivs av Nordvärmlands FF
enligt avtal. Stöllet deltar på alla arrangemang som är gemensamma som
vargnatta, sportlovsarrangemang, Lisebergsresa, brännbollsfesten,
poolparty, minidisco samt alla SuToHaMu- arrangemang.
Fritidsgårdsföreståndaren för fritidsgårdarna Hole och Tranan har
löpande kontakt med föreningen gällande verksamheten på gården.
Vad kan man övrigt göra på fritidsgårdarna
Se på film, använda datorer, spela spel av olika slag, läsa tidningar utöva
en hobby, prata med en vuxen om livets allvar med mera, med mera.
Genom sin vardagliga närvaro kan fritidsledaren vara en av de
yrkesgrupper som kan främja besökarnas utveckling. Det gäller att skapa
och upprätthålla goda relationer med dem och uppmuntra till en hobby
eller annat meningsfullt. Alla kan besöka fritidsgårdarna och de allra
flesta har möjlighet att delta på våra aktiviteter då aktiviteterna är
kostnadsfria. Vi säljer gårdskort som kostar 20 kr för ett kalenderår detta
är mest en symbolisk summa, ordningsregler med mera skrivs på.
Gårdskortet visar både e-post och mobil vilket gör att vi snabbt kan
påkalla uppmärksamhet när någon hastig påkommen aktivitet erbjuds.
"Utlottning" på diverse attraktioner förekommer också exempelvis
Lisebergsresan.

2

Fritidsgårdarnas verksamhetsmål:
•

Att bekräfta och synliggöra de ungdomar som besöker
fritidsgårdarna och skapa goda relationer.

•

Att försöka hjälpa ungdomarna att hitta sitt intresse/hobby, som för
dem innebär meningsfull fritid.

•

Att se till att friluftsliv och motion, i möjligaste mån, regelbundet
finns med i utbudet av aktiviteter.

•

Att i samarbete med skolorna identifiera grupper av ungdomar eller
enskilda som blir mindre sedda och bekräftade av vuxenvärden och
hjälpa dem att hitta en berikande fritid och hälsoinriktat liv.

•

Att aktivt och gärna i samarbete med föreningslivet verka för att
söka upp kommunens ungdomar, så att de ska få pröva på olika
hälsofrämjande friluftsaktiviteter.

•

Att aktivt och gärna i samarbete med andra kommuner, andra
förvaltningar och föreningar ordna drogfria aktiviteter, till exempel
SuToHaMu- arrangemang.

•

Att aktivt delta i kommunens förebyggande arbete med ANDT
frågorna. Speciellt i det Tobaksförebyggande arbetet har
fritidsgårdarna en uttalad viktig roll. Detta arbete aktualiserades i
och med kommunens satsning på" Tobaksfri nu".

•

Att personalen regelbundet ska erbjudas kompetensutveckling.

Övergripande målgrupp:

10-20 år

Prioriterad målgrupp:

12-16 år

Återkommande aktiviteter för barn Torsby bibliotek
•

Barnens första bok (samarbete med BVC)

•

Barnens andra bok ( alla förskolebarn får en bok och lånekort när de
börjar förskoleklass)

•

Sagostunder (september-maj)

•

Läseklubb (september-maj)

•

Sommarlovsläsning

•

Barnteater någon/några gånger per år
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-02-06

§ 23

KST 2011/161

Barn- och utbildningsnämndens budget 2012
Barn- och utbildningsnämnden anmäler att de inte kommer att klara 2012 års budget och
att underskottet kommer att ligga på minst 3 miljoner kronor om inte
kommunfullmäktige tillskjuter medel via omställningsbudget.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-01 § 7
Kommunfullmäktige 2012-01-23 § 12

Kommunstyrelsens beslut
Barn- och utbildningsnämnden bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet expedieras till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
KOlmnunstyrelsens at'betsu tskott

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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