KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll

Plats och tid

2012-06-11, Stora sammanträdesrumn,.~t, kl 10:00-16:30

Besiutande

Håkan Lo .~ck (S)
Yvonne Broberg (S)
Håkan L:ndh (S)
Rune Jvlattsson (5)
Marianne Ohlsson (S), ers för SLmley
Nilsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Anna-Lena Carlsson (M)
Per-Arne Ludvigsson (M)
Alf Larsson (C)
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
Hans Lindberg (V)

Övriga

Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Peter Lannge, IT-chef, § 78-80
Emelie Ollen, sekreterare
Thomas Stjerndorff, kommunchef § 7177,84-91
Inger Laren, (FP) , ej tjg ers kl.1 0-12

Ulf Johansson, socialchef, § 77
Jan Larsson, fastighetsingenjör, § 81
Lena Eriksson, ekonom, § 81
M:!ts Ågren, fastighetschef, § 81
Jan Espillg, teknisk chef, § 76, 81-86

Utses c:lt jut;[el d
Justeringens plats och tid
Avser paragrafer

Kommunkontoret 2012-06-19
71- 91
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Anna-Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tlilkånr.:lgivi;;:;
Nämnd/Styrelse

Kommunstyrel3Gn

Sammanträdesdatum

2012-06-11

Dat'!IT1 röj an,,:cgs uppsättande

2012-06-'19

Dc;fum för anslags nedtagande

2012-07-11

Fö:varingsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

...

~..

Emelie Ollen

(
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ger~om
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

KST

201~/25

Ändringar i föredragningslistan
Följande ärenden tillkommer
•
•
•

Investeringsbudget för höghastighetsnät
Val av representant i styrgrupp för projektet Fri Sikt - Klarälven (FRISK)
Norra Ny Utveckling ekonomisk förening protesterar mot nedläggningsförslag

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar godk;~nns.

I

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkandc:
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

§ 72

KST 2012/350

Utdebitering 2013
Handlingar i ärendet
Ksau201l-04-23-24, 05-14 §r;R, Utdebicering 2013

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad utdebitering för år 2013 till 22:50 kr.

Beslutet expediE~ras till
Ekonomiavdelningen
Komn~ unfu llmäktige

!Jl.sterarnas

I

sig~
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11
?..DI

KST Z811/383

§ 73

Delårsuppföljndng

'J-/ J..-DCf, 03

p,~r

2012..04..30

Nll p;,:' f·.:-:nulJer och kommunstyrelsen stäp,t av sma verk',amhder i sbmb<l'ld med
delårsuppfoljning per 2012-04-30. En prognos har lämnats över hur verksamheterna
kOlmner att klara tilldelad budget för innevarande år.

Resultatet för rapportperioden uppgår till 5,6 mkr vilket är ca 4,9 mkr bättre än
periodbudget.
De största avvikelserna redovisas av barn- och utbildningsnämnden som a\'viker -1,8
mkr mot periodbudget. Avvikelsen kan främst hänföras till gymnasieskolan.
Omsorgsnämnden redovisar en avvikelse på -1 mkr till och med 2012-04-30 vilket främst
beror på att försörjningsstöd, institutionsvård, hemtjänst, personlig assistans och
avlösarservice utförs med mer insatser på grund av större behov än budgeterat.
Kommunstyrelsens verksamheter ligger sammaniaget Cä +7,3 mkr rnot periodbudget De
största avvikelserna avser kommunstyrelsen med +3,8 mkr där största delen avser EU
projekt där det i slutet av året bedöms ligga i nivå med budget. Tekniska avdelningens
positiva avvikelse på 2,5 mkr beror frärnst kostnader som är årstidsberoende.
Kust- och städavdelningen redovisar en avvikelse på +0,9 mkr. Överskottet återG ;ms på
intäkter som kommer att utjämnas under sommarmånaderna och på personalkosh1ader
där det kommer att utjämnas i samband med semestervikarier och löneökningar.
Enligt prognos spås skatteavräkningen ge en positiv avräLLing på ca +3,2 rnkr i år och
prognosen för stats- och utjämningsbidrag spås ett överskott på +4,2 mkr rnot budset.
Den Fwgnostiserade ökningen av intäkterna täcker nätt ochjänmt upp den
progHc:.~:!~2rade ökningen av nettokosh1aderna för klam ett plusresultat.

Handlingar i ärendet
LIeiarsuppföljning 2CJ2-04-30, daterad 2012-06-04

Kommunstyrelse;lS beslut
1. Barn- c-ch utbildningsnElmnden och omsorgsnämnuen som red.c·:~sar avvikelser i ;ll'ets
första delårsuppföljning, sk<:.Jl till kOlmnunst;.rrelsens sammanträde 3 september redovisa
iH;änier för att eliminera prognostiserade underskott.
2. Ekonomid:,~f Angela Birnstej(l och kommunchef ThomJs Stjerndorff får fortsatt
1.1ppdr?0 :Ht stötta omsorgsnämnden i deras arbete att nå 2..1 budget i balans.

r Juslerarnas sign

! UtdragsbestYi":L'nde
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

Forts ks 2012-06-11 § 73, Delårsuppföljning per 2012-04-30
Kommnnstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delår"hokslutet lämnas till fullmäktige för kännedoui.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

'Justerarnas sign

--rutdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

§ 74

KST 2012/235

Budget 2013 samt plan 2014-2015
Ekonomichef~n informerade 0111 :1r!::-'2{ct med budget och plan för 2013-201:1_ Ett stort
arbete har lagts ner och budgeten har gjorts med stor omsorg. Alla förvaltningar och
nämnder har redovisat sitt arbete och lämnat konsekvenser. Den konsekvens som visade
sig vara av stor betydelse för hela kommunen och därmed en fråga för fullmäktige är det
av BUN antagna strategidokument för gymnasieskolan. Därför inbjöds skolchef Fredrik
Norlin att presentera dokumentet för kommunstyrelsen. I samband med presentationen
framfördes också BUNs äskande om ytterligare 1,5 mkr för att kunna genomföra
förändringen enligt strategidokumentet i lugnare takt än planerat.

Kommunstyrelsen tackade för presentationen men valde att inte ändra i de föreslagna
budgetramarna.

Handlingar i ärendet
Bilaga: Budget 2013 samt plan 2014-2015
Bilaga: Strategidokument för Stjerne~kolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
J _ Befolk!~:ilp;sutve('klingen

beräknas bil -lOG personer per år över planpeliud..~n

2. Vi följer SKL:s intäktsprognoser.

3. Vi följer SKL:s pris- och löneindex för beräkning av budget enligt tabell:
--

Arbetskr2ft
-

2013

1,029

2014

1,029

2015

1,03S

--------

Övr~ga
1,01
1,013
--1,01 (,
.. _.

Index
1,023
1,024
1,028

--

._-~

4. Soci.:1la avgifter för 2013 skall beräknas med 39 % (Detta förutsätter att vårt nya
system PA system löpande under aret beräknar och bokför semesterlöneskuld,
pension~,l~~stnader, övertid- och övriga personalkostnadec·. Med angiven procentsocs
finn.:; inga utrymmen och reserver.)
5. Kfi-protokoll 07 10-25 § 124 om avsättning av l % av 1önesumman upphävs härmed.
6. Internränta för 2013 är oförändrad; 4,2 %
7. Internpriser får höjas med verklig kostni:l:1sökning dock max 2,3 % om inte båda parter
är överens om annat. Transparens, i"ppenhet och samförstånd skall känneteckna
öv,,,renskommelsen. Avtal skall upprättas.

Justera;;;a::; sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

Forts ks 2012-06-11 § 74, Budget 2013 <;)amt plan 'Z014-2015

8. B::lfn- ud, utbildningsnämndel1 får i enlighet med äskanden riktade bidrag som ,ngär i
genf'rella bidrag med 1 mkr för 2013. Finansieringen tas i samband med
detaljbudgetberedningen. Medel för 2013 och 2014 ska äskas på nytt varje år.
9. Resultatbudget/plan 2012-2015 antas enligt nedan

Fullmäktige
Revision

Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Kom munledningskansliet
Ekonomiavdelningen
IT-avdelningen
Personalavdelningen
Tekniska avdelningen
Fritidsavdelning
Kulturavdelning
Kost- o städavdelningen
Skogsförvaltningen
arn- o utbildningsnämnden
IO"n<::n,rn"nåmnden
Ijö-, bygg och räddningsnämna
Miljö- och byggförvaltn
Räddningstjänst

-7460
-34500
-14400
-10800
O
600
-231 000

-54640
-5300
-3200
-7460
-34400
-14400
-10800
O
600
-231000
-273000
-18320
-2790
-15530
-500

-131 900
-2300
-54640
-5300
-3200
-7460
-34400
-14400
-10800
O
600

10. Investerings'ltrymmet för 2012 ElI· värdet av avskrivningar }~lu~; resultat.

Justerarnas sign

Uldr3gsbeslyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

Forts ks 2012-06-11 § 74, Budget 2013 samt plan 2014-2015

11. Finansiella mål för 2013
~

Nettokosmadsande1 skall /013 uppgå till högst 99 % och bör senast 1.015 uppgå
~~li högst 97 c;:,
Kommunens soliditet skall 2013 uppgå ti1l'-::-I)nst 36 % och bÖl senast 2015 appgå
till minst 38 %

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-·l4

Ks au § 59

Budget 2013 samt plan 2014-2015
KST dm 2012/235.03

Inledning
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om budgetprocessen. Under våren tas beslut
för kommande år samt en plan för ytterligare två år. Detaljbudget för kommande år
beslutas under hösten i nämnderna för att sedan överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för kännedom.
Taxor och avgifter samt eventuella budgeljusteringar tas under hösten.
Kommunfullmäktige beslutar om budgetförutsättningar såsom skciltesa~s,
befolkningsprognos, internpriser, sociala avgifter och internränta för att ge nämnder
och kommunstyrelsen förutsättningar inför höstens detaljbudget.

FÖiuisätb':lngar för beräkning av

budg.:;:·~

2013 och plan 2G14-2!J16

Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund för
beräkningen av budget/plan 2013-2015
Befolkningsutvecklingen beräknas minska lT.2d 100 pemor.er per år under
planperioden
Oförändrad skattesats 2012; 22:50 kr
,

Internpriser far höjas med verklig kostnadsökn~ng dock max 2,3 °lr, om i11.:': båda parter
är överens om annat. Transparens, öppenl1et och samförstånd -':,;(~~ känr..~teckna
överenskommelsen. Avtal skall upprättar;.
Internriintan för 2013 föreslås bli oföräp.drad, 4,2 %
Det rekommenderas att följa SKL:s pris- och löneindex för beräkni!Lg av budget enligt
tabell:
_.-_ .... -

lArbetskraft
1 1,029
._-
1,029
1
1,033

Övriga
1,01
1
1 ,0J.3
1,016

Index
1,023
1,024
1,02E

,I

,----------+---+--~,------------------------------------_._----_.-

J",I'''''"~ .

Uld"g,b'~yrl<a"d'

TORSBY KOMMUN

sid 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-04-23--24,Ot:-'14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014
2015
PO-påslaget för 2013 är inte antaget. För 2012 var det 38,46 % och i planerings
underlaget för 2013 bör ett något högre procenttal användas; förslagsvis 39 % tills
annat blir känt. (Detta förutsätter att vårt nya PA-system löpande under året beräknar
och bokför semeste;löneskuld, pensionskostnader, övertid och övriga
personalkostnader. Med ovan angiven procentsats finns inga utrymmen och
reservationer.)
KF protokoll 07-10-25 § 124 om avsättning av 1 % av lönesumman upphävs härmed.

Konsekvenserfsynpunkter från nämnderna och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
.Ä.skanden 2013-201')
....

_-_.

_.- r -

Avdehiing

2013

2015

2014

Kommunalråd

O

O

O

Kommunledningskansliet

O

-300

O

O

-300

O

O

O

O

-300
-- _.
-1 \40

-500

O

-570

O

-1900

-1600

-1800

O

O

O

-100

O

O

O

O

O

-500

O

O

-3940

-2970

-1800

Turismavdelnillgen
EkonorniavdehUngen
IT-avdelningen

i
I

Personalavdelningen

I

--'-

Tekniska avdelningen
Fritidsavdelningen
Kultura vdelningen

--t

Kost- och städavdelningen

I

Skogsförvaltningell
Summa äskanden

Utöver detta äskar arbetsmarknadsavdelningen 2 00':; tkr från det kommunala
handlingsprogrammet som återfinns under kornIDunledningskansliet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05- i 4

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014
2015
Konsekvenser
Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsstrategen vill att det kommunala handlingsprogrammet tas bort och
en långsiktig budget för lönebidragsanställda införs som en arbetsmarknadsåtgärd.
Detta kommer att påverka det sociala försörjningsstödet på ett positivt sätt. Det är
mycket svårt att vara en bra arbetsgivare med en kort framförhållning på max ett år
som har varit fallet med handlingsprogrammet. Man vill inte ha ett centralt
handlingsprogram ut.m avdelningen vill ha tillgång till sin del direkt.
Avdelningen anser att de står inför en svår uppgift 2013 med en oförändrad ram,
ökade kostnader och minskade/osäkra intäkter. Marginalerna är mycket små i
förhållande till rambudget och tål ine<l extra utgifter.
Turismavdelningen

Vill ha en utvidgad ram 2014 för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå (personal,
öppethållande) samt utveckling av informationssystemet (info-databas, online
bokning, telefonsystern).
Konsekvensen aven oförändrad ram för verksamheten är en minskning på
personalsidan och f~xr~ timmar öppet på turistbyråerna. Sysslebäcks turistbyrå kan
eventuellt end,·:~t ha s?130ngsöppet, det vill säga under högsäsong sommar och vinter.
Möjlighet till extern, ~'perativ verksamhet försvinner om inte medel tillförs.
IT-avdelningen

Konsekvenserna av den minskade ramen från 3500 till 3200 blir höjda supportavgifter,
eventuellt införande av avgifter på skoldatorer samt att väntetiden på S'J.pport ökar.
Personalavdelningen

Äskar medel för vikarieanslag till utbildning CV (Creare Vivere). CV-projektet ska
utveckla och hjälpa till att behålla de medarbetare som redan finns i organisationen.
Bidrag är sökt men täcker inte lönekostnaden för vikarier.

Justerarens signatur

Utdrags bestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-04··23--24,05-'14

forts ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014..

2015
Tekniska avdelningen

Äskar medel för följande:
I

..

Askanden

2013

Gatustandard och brounderhåll

2014

-200

2015

-300

-600

Åtgärda stora skador på gatunätet och broar som ett
resultat av flera hårda vintra.
_

Inre underhåll skolor

.. _ _ l......- _ _ _ _- l -_ _---l

-.::00

-500

-500

lYtskiktsunderhåll av skolmiljöer utan att
intemhyran påverkas.
----_.
j

Led,rdrlgss)Tstem extremt väder

-600 !

Sanering och förstärkning av ledningssystem för att
klara stora nederbördsmängder.
Attraktiva centrummiljöer
I

--

-JOO

i

-1UO

I

I
-300

Fortsatt om- och utbyggnad av centrummiljöer för
tillskapande av säkra och attraktiva miljöer för
oskyddade h'afikanter, säker skolväg och
utryckningsväg.

-200

-200

,
__ •....J. _ _ _.

"

Attraktiva fritidsmiljöer

-300

<'/)0

-300
I
I

Slyröjning och iordninghållande av
näravattenmiljöer samt utveckling av
friluftsområden
1--------

I

II
..

Summa äskande tekniska avdelningen

-19001-

-160G

-1800

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---_._.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-23--24, 05-14

fortsks au § 59; Budget 2013 samt plan 2014 ..

2015
Konsekvenser

Tekniska avdelningens ram räcker för att klara uppdragen men kan betyda att man blir
tvungen att tillfälligt minska på underhållsarbeten. Visst underhållsarbete kommer att
göras i samband med EPC projekt. Personalkostnader får ej öka, fokus på
återhållsamhet och vardagsbesparingar. Detta förutsätter att inga oförutsedda
kostna,der tillkommer.
Kulturavdelningen

Avdelningen äskar 100 tkr i ansla~ till kulturprogricm, då ramen varit oförändrad
under många år.
Sänkningen av ramen på 500 tkr för verksamheten kommer att bli tuff och får följande
konsekvenser:
• Två tjänster kommer att tas bort för 2013. Biida är pensionsavgångar. Den ena har
varit planerad att inte återbesättas beroende på automatiseringen av in- och
utlåning. Den andra tjänsten är bibliotekschefstjänsten. En konsekvens av den
neddragningen är att kulturchefstjänsten kan urholkas då tjänsten kan bli indragen
i det dagliga biblioteksarbetet.
• Från halvårsskiftet 2013 eller tidigare, ben~ende på beslut, föreslås även att
biblioteket i Stöllet läggs ner. Detta för att klara 2013-2014. Skolan är liten och
folkhögskolan khtrar sig med en mindre :~!.)ats. f.j·~b1ioteket kan sluta avtal med
folkhögskolan cm biblioteksservice för skolans f.·lever.
Skogsförvaltningen

När det gäller skogens åldersstruktur så är 70 % under 50 år. Den minskning av uttag
från 1,1 mkr till 600 tkr gör att skog0n säkras framöver, det vill sä8a vi tar inte ut mer
än vad återväxteit ger.

r\ (l .1. Utdragsbestyrkande
Iii l~_

Justerarens Si9natu
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

20i2-04-23--24,05-014

foti& ks au § 59, Budget 2013 samt plan 2014-
2015
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildrungsnämndens äskanden till första delen av budgetberedningen är
11,5 mkr för 2013. Arbetet med att se över konsekvenser pågår i förvaltningen enligt
skolchef Fredric Norlin. Då bristen är stor är det ett svårt arbete att ta fram seriösa
konsekvenser. Budgetbehov för förskolan och grundskolan är fastställt i barn- och
utbildningsnämnden. En preliminär beräkning har gjorts för S*rneskolan utifrån
avveckling av Barn och fritid (BF), El och Energi(EE) och hockeyprograrrunet. Behovet
för Stjerneskolan hänger samman med det strategidokument som håller på att tas fram.
Nämnden :1ar beslutat att a·.' vakta med gymnasiets budgetbehov till d2ss att
strategidokumentet är behandlat och ber att få återkomma när det gäller nämndens
totala budgetbehov.
Nioinmden får i uppgift att <trbeta fram ett nytt förslag på budget/plan för 2013-2OJS.
Vid fortsatt budgetberedning den 14 maj presenterades det framtagna
strategidokumentet för Stjerneskolarl. Där behandlas frågor om vilken
programstruktur Stjerneskolan ska erbjuda inför läsåret 2015/2016, hantering av
specialidrott och hur uppbyggnaden av Stjerneskolans budget ska se ut.
i<örslag på åtgärder:
Avveckla EE (El och energi) och BF (Barn och fritid) (-12)
Avveckla hockey (_lo:,) .och fL jdrott (-13)
Avveckla ytterligare 2-3 program (ht-13)
Nytt resursfördelningssystem
Utreda allmän idrottsprofil
T:'.fter dessa föreslagna åtgärder har en omräkning gjorts för budget/planperioden 2013
2015. Nimmden ryms trots åtgärder inte inom föreslagen ram.
KonSekvenser anpassning till föreslagen ram

Trots avveckling av två progranl och hockeyn inför ht- 2012 och ytterligare tre
program och .frjjnrott ht-2013 finns det en brist i nämnden.

Justerarens

Q,
lA j , -::c~/
~ignatur

CV,(\~

IUtdragSbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-04-23--24,05-14

forts ks au § 59, Budget 2013

sa~l1t

plan 2014

2015
Barn- och utvecklingsnämnden ser inga möjligheter att anpassa verksamheterna så att
deras behov ryms inom nuvarande ramförslag.
Föreslagna konsekvenser som behöver utredas ytterligare:
•

Kulhuskolan 2,7

•

Kvällsbarnomsorg 0,2

•

Samt utreda gymnasiets utveckling vidare

•

Slå samman tre mindre förskolor till e!l stor (Småfolk, K!.åsen och Kyrkv2cken)

Omsorgsnämnden
Utifrån budgetberedningens förslag har nämnden arbetat fram ett förslag på
bttdget/p!c.n rör 201:)-2015 inklusive konsekvenser.
Omsorgschef Ulf Johansson presenterar konsekvenser för att nå den förslagna
budgetramen.
Konsekvenser anpassning till föreslagen ram 2013

I Driftskostnader äskade 2012-04-24 (totalt)

L__. .

All~reomsorg, anpassning/minskning

_

___

---=r-~-~ 700

II Vl~<:arieanslaget sänks (hinder for schemalagd personal att medverka på
I kommungemensamma aktiviteter; t ex introduktiun.
I Ej utveckling ay sociala aktiviteter genom avveckling av delade turer. (
Svårt att forbättra kundnöjdhet på särskilt boende Oäl rist.. for sämre
personalhållbo.rhet på sikt.)

I Särskil'.boenc:~ ~ avveclding 1 avdelning m",u ; f,latE,-,,_ he.I!lr~e.:fekt.
Bedoms mOJllgt l verksamheten men andra hznder kan finnas. Osakerhet om
hur helårseffekt blir.

Utdragsbestyrkand;

t/''''
\.

1'---:./

7600
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sa~nt

plan 2014

2015
LSS, minskning; senareläggning

2400

Driftstart av gruppbostad senareläggs
Driftstart daglig verksamhet senareläggs

Aktuella brukare kan komma att erbjudas alternativ temporär hjälp. Risk for böter for ej
verkställda beslut.

2700

Äldreomsorg'och LSS, effektivisering
Bemanningsplanering för effektivisering. Årsarbetstid,
TimeCarerrimePool, central planerare mm. Rationaliseringseffekt är osäker.

-_._-_ ..
Anpassning av driftskoshlader (totalt)

-267000

Behov för 2014
Driftskostnader befintlig verksamhet

-269400

Ram enligt 2013 -267000 och -2400 för LSS (Grupp bostad och daglig

verksamhet senarelagd från 2013)
-

LSS  gruppboende för 6 personer

-4200

I---~-----'---------'_.- -----~

Socialpsykiatri, SOL-boende, Solliden, samutnytlia perH'nal och lokaler
_.

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..- - - - 

-1800

Vikariatanslag äldreom sorg

Sociala aktiviteter särskill: boende, delade turer bort

-.---------

__ o

-4200
_.

Driftskostnader (totalt)

(exkl kostnadsuppräkningar för 2014)

Kommande utmaningar för 2015

Sta.tlig styrning av bemanning för särskilt boende (förväntad statlig
bemanningsstyming)
Bemanning och hållbarhet (Kommunr~vision.~n)

j. ,

C~~

._---
-283400

L ____________ . __________ _

Justerarens S~g J atur/ )

-3800

Utdragsbestyrkande

-
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2015

t'~014-

Öppenvårdsmottagning IFO (Tidigt förebyggande stödmöjligheter avseende beroende
av alkohol och droger

Miljö-, bygg och räddningsnämnden
Räddnirlgstjänstens äskande

Rakelabonnemang

-.

-285 tkr

-285 tkr

-------~-----------r--------~

Kapitalkostnad för rakelterminaler

Kapitalkostnad för övriga investeringar

-142 tkr

-142 tkr

-98 tkr

-98 tkr

-525 tkr- -

-525 tkr I
i

I

Konsekvenser
Konsekvensen aven besparning på 525 tkr är att dra ner på personalkostnaderna,
vilket innebär att räddningsstyrkorna måste minskas.
Stöllets räddningsstyrka dras ner med 1 brandman/grupp = 1 befäl + 2
brarldmän/grupp. Ger en bespamingpå 200 tkr.
Vb;ands räddningsstyrk~1 el tas nel' med 1 brandman/grupp = 1 befäl + 2
br,mdmän/grupp. Ger d l besparn.:ng på 200 tkr.
Den beräknade kapitalkostnaden kan minskas med 115 tkr/år om man lägger
avskri'v1:i:tgstiden på tankbilen på 20 år istället för 10 år. Konsekvensen blir att det
total l sett blir dyrare då internräntan beräknas under en längre period.

Valnämnden
Valnämnden äskar medel att ha till förfoganden även de år det inte är valår, då det
även dessa år finns utgifter.

Justerarens igpatur
, !

!

Utdragsbestyrkande
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~~alnt

pian 2014- .

2015
Överförmyndarnämnden
Äskande för 2013-2015

Djupgranskning

-80

-80

-20

Övriga kostnadsökningar

-200

Överförmyndarnämnden äskar 80 tkr extra 2013 som ska användas till
djupgranskning. Summan innefattar personal under 1,5 månad samt en
kompletteringsmodul till datasystem. Äskande för 2014 innefattar fortsatt
djupgr:::""'ll.skmng 80 tki' c.i::h '20tkrf0r <,llmänn:1 koshladsökrJllg;:1T Inför 2015 är
önskemål om utökad budget till 1500 tkr vilket innebär ökning med 200 tkr från
nuvarande ram.
Konsekvenser

Konsekvens om inte äskande beviljas är att djup granskningen inte kommer alt kunna
genomföras. Djupgranskningen är en säkerhet för huvudmännen att allt sköts på ett
korrekt t,itt.

;..'wbetsu'(skottets förslag till beslut till kommunstyrelsen
1.

BefolJ<-11ingsutveckJingen beräknas bli -100 personer per år över planperioden

2. Det rekommenderas att följa SKL:& pris- och löneindex för 'beräkning av budget
enligt tabell:
2013
?014

[2015-

--

Arbetskraft
1,029
1,029
1,033

Övriga
1,01
1,013
1,016

!
Index
1,023
1,024 - 1,028

TORSBY KOMMUN
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2015
3. Sociala avgifter för 2013 skall beräknas enligt SKL' s prognos; 39 %
(Detta förutsätter att vårt nya system P A system löpande under året beräknar och
bokför semesterlöneskuld, pensionskostnader, övertid- och övriga personalkostnader.
Med angiven procentsats finns inga utrymmen och reserver.)
4. KF-protokoll 07-10-25 § 124 om avsäi:tning av 1 % av lönesumman upphävs
härmed.
5. Internränta för 2013 är oförändrad; 4,2 %
6. Internpriser fåt höjas med verklig kostnadsl;~,ning dock max ~,3 % om inte båda
parter är överens om annat. Transparens, öppenhet och samförstånd skall känneteckna
överenskommelsen. Avtal skall upprättas.
7. Barn- och utbildningsnämnden får i enlighet med äskanden riktade bidrag som
insJ.r i geh€'rellabidrag med 1 mkr tt,.1.Ul3 ..Mede1 ska äskas på nytt varje ?!.:t Qch
finansieringen tas i samband med detaljbudgetberedningen.

8. Föreslagna 1,4 mkr till arbetsmarknadsavdelningen tas upp i höstens
deltaljbudgetarbete i kommunstyrelsen.
9. Föreslagna ramar för budget/plan 2013-2015 enligt ovanstående justeringar
Avdelning

"20:'-4

2013
-

-

Kommunfullmäktige

-1480 ,

2015

!

-::-:-+- ....

-~ ~BO

-1480

--

Kommunstyrelsen
Kommun.o.:r2.n
._.
Kommunledningskamliet

~-

Ekonomi~~delningen I

I
I

L

-

II-avdelningen

-132000

-131900

-131900

-2300

-2:3CO

-2300

-54640

-54640

-54640

--1------

-5300
-3200

-5300

-5300

-3200

-3200

i

_ _ _o

Personalavdelningen

i

-~-

-7 460L-~ 460 ~

--

.:7460
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t

Tekniska avdelningen

-34500

-34400

-34400

Fritidsavdelningen

-14400

-14400

-14400

Kulturilvdelningen

-10800

-10800

-10800

O

O

O

600

600

600

-231000

-231000

-229 UOO

-266000

-273000

-281000

Kost- och städavdelningen
Skogsförvaltningen

,
,-

,

-

Barn- och utbildningsnämnden

I

Omsorgsnämnden

-18290
, Miljö-, bygg- och_..:..räddningsnämnd
.:.:..~~--_. ____I - _ _ _ ~ ...
t-------

-18 :120
_-._-~-

-18320
__-____ ~_J

Miljö- och byggförvaltrdng

-2760

-2790

-2790

Räddningstjänst

-15530

-15530

-15530

-50

-500

-50

-1380

-1380

-1380

-650200

-657580

-663130

-

Valnämnden
-

Överförmyndarnämndea

---1

~umm~_~t'iftlleUO
10.

,
----_.

FFlansiella mål för 20J ~

Nettokostnadsandel skall 2013 uppgå till högst 99 % och bör sena5t 2015 uppgå till
högst 97 %
Kommunens soliditet skall 2013 uppgå till minst 36 % och bör senast 2015 uppgå till
mills-:: 38 °lv
11.

Investeringar

l.nvesteringsutrymmet för 2013 ar värdet av avskrivningar plus resultat

Utdrags bestyrkande

TORSBY KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-04-23--24, 05-14

...~ fortsks au·§ 59; Budget 2013 samt plan 2014

2015
Beslutet expedieras till
Konununstyrelsen
ekonomiavd.

Justerare~"
i?/najtm c.~ IUId",'be,,,,''"''
(

';

l

,

I\..J

sid 16

Datum

2012-05-03

Strategidokument för Stjerneskolan
Detta strategidokument ligger med som grund för en diskussion om vilken
Stjerneskola Torsby kommun ska ha hösten 2015, då läsåret 2015/16 börjar. Syftet med
dokumentet är belysa de olika strategier som behövs för en långsiktig planering.
Det behövs strategier för följande områden:
Vilken programstruktur ska Sljerneskolan erbjuda inför läsåret 2015/2016?
Hur ska specialidrotten hant~ras? Vi!ka

disciplin,~r,

finansiering m.m.

Hur ska det system som bygger upp Stjerneskolans bud.get se ut?
Frågan om Sljerneskolans framtida organisation är väldigt komplex. Barn- och
utbi~dllingsnämnden har fått kommunfullrnäktiges uppdrag att ansvara för
S*rned'_'Jlans verbamhet. Samtidigt är SljerncskCllan inte enbart en fråga för barn
och utbildningsnämnden, eftersom kommunfullmäktige i sina "Vision och mål 2020"
har understrukit vikten av att ha en attraktiv gymnasieskola av hög kvalitet. Många
fler aktörer är beroende av Stjerneskolan och Sljerneskolan är beroende av många fler
aktörer. För att fungera som ett incitament bör även ett nytt resurstilldelningssystem ta
.hänsyn till elevantalet och strukturen.
Det system som idag finns för resurstilldelning fungerar heller inte om man ska se på
Stjerneskolan som ett flaggskepp för kommunen_ Stjerneskolan äl" oCH
idrottsgymnasium med ett brett programutbud och därigenom många devel 'hån
andra konununer - f.n. över 320 elever från över sextio sVenska !<";·;1:. c tUno, samt
elever från Norge och Baltikum. För att forma den framtida Stj.::meskolan mbste en rad
olika parametrar beaktas.
Eftersom elever som har påbörjat ett gymnc;L;Jeprogram har rätt att fuliiölja studierna
fram till studentexan1en tar det minst tre år ntt genomföra en omstrukturering och
anpassning till framtidens krav.
Strategidok1 .mentet är utgångspunkt för den fortsatta diskussionen och en hjälp för
barn- och utbildningsnämnden att fatta nödvändiga beslut i rätt tid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - _.. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - Fredric Norlin
skolchef
Sesöksadre::;s

Fabriksgatan 3, Torsby

Torsby kommun
50. BUN
685 80 Torsby

05GJ  162 96 direkt
070 61048 R1 mobil
0560 - 160 00 vaxel
0560 - 162 95 fax

frednc.norlin@torsby.se
bun@torsby.se
www.torsby.se

Utöver dokumentet finns ett antal bilagor. Dessa har bl.a. legat till grund för den
diskussion som undertecknad haft med skolledningen och nämndens arbetsl~'i"b,tt,
samt kommunkansliet under förbereJ,-:lsema fu: stl'ategidokumentet

Bakgrund
Det kraftigt ';;!cande ~ll::'vilrlderlClget för de sven:;ka gymnasieskolorna ,- sb även för
Stjerneskolan - innebär stora anpassningar av verksamheten. Anpassningar har skett,
men inte i proportion till den elevminskning som varit. Då Stjerneskolan får största
delen av sin budget utifrån en elevpengsmodell innebär det att verksamhetens
kostnader överstiger den budget som elevpengen medger.

Processen
Förvaltningschef är ansvarig för att dokumentet tas fram. Detta har skett bLa, med stöd
av f.d. utvecklingsledaren Bo Arne Nilsson ocn förvaltningsekonom Mikael Westin,
Med i processen har också skolledningen för Stjerneskolan och barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott varit
Parallellt med processen har diskussioner förts med företrädare från kommunkansliet

Tidsplan
Tidsplanen är att ett förslag till strategidokument ska diskuteras med barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott, skolledningen och kommunledningen innan Barn
och utbildningsnänmden tar beslut den 31 maj.

Frågeställningar
Att arbeta fram ett strategi dokument innebär mycket processarbete, Några av de
frågeställningar som funnits med i processen kan ses i bilaga 1. Där anges också kort
en del av svaren S0m kOlrunit fram.

Elevstatistik
Babyboomen under slutet av -80 och -90 talets första hälft gjorde att de svenska
gymnasieskolomr. under 2000-talets första decenr.i.\liTI ökade sitt elevantaL Under den
här tiden dök det också upp flera o!ikil {~;~,:~olea}, törer smn konkurreradi~ med de
korrununala gymnasieskolorna om elever. Läsårt:, 2007/2008 hade Stjerneskolan sitt
högsta elevantal, därefter har det för 7arje år n,inEl<at
Läsår 2007/2003

824 elever

Läsår 2008/2009

807

Läsår 2009/2010

~,.,

Läsår 2010/2011

701

Läsår 2011/2012

660

Läsår 201212013

630

Prognos

Läsår 2013/2014

600

Prosnos

.' '!J

2

Trots det vikande elevunderlaget har S~erneskolan fortfarande lika många program
och sarruna lokalytor som tidigare. Det är en avon ,kerna till att kostnaderna per elev
ökat kr<i.ftig i.. InfeT l-,:'-sten 2012 finns beslut om avveckling av både FC-programmet1
och specialidrotten Hockey. Ant;varig rektor Lu också beslutat att skolan mte ska zöra
intag till baw- och fiiri6prG5Tanunet. hvyttrinp; av lokaler ske, inför höster. 20J2. Två
bY3gnnder avyttras mars 2013.

Perspektiv
Ett strategidokument som ska ligga till grund för framtidens Stjerneskola har stor
betydelse för hela Torsby kommun. Det finns kOlmnunövergripande vinster med
Stjerneskolan som också behöver beaktas. De många specialidrotterna kostar mycket,
men bidrar också till att 180 av skolans elever har eget boende i Torsby. Något som ger
intäkter för Torsby bostäder och övriga hyresvärdar. Elever i eget boende konsumerar,
vilket bidrar till ökad handel.
De olika specialidrotterna innebär också att kommunens idrottsanläggningar håller
hög standard. Något som kommer även andra till del.
S~erneskolan

är en stor arbetsplats. Närmare 140 personer arbetar här. De flesta av
dem bor i TOisby kormnwl, vilket innebär att deras arbete generar skatteint:'ikter och
deras bosJ.ttning ger statsbidrag. BUN har totalt 126 anställda på S~erneskolan, 79 av
dem bor i Torsby kommun. Personalminskningar konU11er sannolikt att få berörda
lärare att söka arbete på annan ort med förlust av skatteintäkter och statsbidrag till
följd. Tillkommer gör kost-, städ- och tekniska avdelningens personal.
Stjerm:skolan år ett starkt vanunärke. IdrG::~seleverna3 prestationer har lett till alt
uttrycket "Medaljfabriken" myntats. Elever från S*rneskolan har till dags dato samlat
ihop inte mindre än 116 meda~er i Juniorvärldsmästerskap, Ungdoms-OS och OS.
Både S~erneskolan och Torsby kommun får uppmärksamhet i media med anledning
av idrottselevernas prestationer.

Gymnasiereformen Gy- 11
En ny gymnasierclorm har trätt i kraft. Enli lo:f regeringen ska den innebåri:!. be:;paringar
för kommunerna då anu,let byten och avhopp ska minska, vilket i förlängning(~n Eka
innebära fle,- jffSOner i arbete tidigare. Enligt SKL finns det inget i regeringens
beräkningu.f som kan antas stärruna med detta. Tvärtom, innebär Gy 11 en merkosh1ad
under tiden då det gamla gymnasiet fasas ut. Gymnasierefom1en är kraftigt
underfinansierad eller rättare sagt, den är inte finansierad alls.

GymnasiesamvE:rkan Värmland
Snmtliga kommuner j Värmland har i samarbete med Region Värmla,xi
ett gemensamt samverkansavtal för gymnasipckolan i Värmland.

;,~~ehlITan

Avtalet innebär dels att eleverna ges möjlighet att fntt välja gymnasieprogram i hela
regionen och bli förstal1andsmottagna, oavsett vilken kJmmun de bor i. Dels ett nytt
arbetssätt för kommunerna;3tt kOlnma överens om gernensamma
--------------1

I dagligt tal k~loas EC-programmet för EI-prog'ammel.

3

skolutvecklingsfrågor. En politisk styrgrupp med representanter för samtliga
kommuner i länet leder arbetet. Avtalet trädde i kraft läsåret 2010/2011.
Inon;' ramen för SCU11<1rbetet har bl.a. ett gcrnens'1.mt sy to ten, fö,. elevantagning tIll
:.;ymnasieskolan utvecklats. Det tOg,8 i drift januari 2010. Vkare har en g~:llensarTl
irdonnatlOmiportCll. utvecklats. Uen togs i dritt februari 20n.
Den ökande konkurrensen från friskolorna och samverkansavtalet i Värmland har
inneburit att fler elever från Torsby än tidigare sökt sig ut, dock trots frisök inom länet
i regel till program/ -inriktIlingar som Stjerneskolan inte erbjuder. Friskolorna kan
kommunen inte göra så mycket åt. Att säga upp srunverkansavtalet skulle kanske
innebära att fler egna elever stannar kvar, men kan också innebära att Stjerneskolan
tappar elever från övriga Värmland. Den egna elevkullen är inte tillräcklig för att
bibehålla den progrcunstruktur som idag finns. Att s;~ga upp samverkansavtalet i tron
att de egna eleverna ska stanna kvar är en lite för enkel tolkning av verkligheten. De
elever som vill söka sig ut, gör det ändå genom att välja program som inte films på den
egna skolan.

Programutbud
Nuvarande strategi för programdiskussion
l början av 2011 antog Bam- och utbildningsnämnden ett strategidokument som skulle
ligga till grund för de fortsatta diskussionerna om programavvecklingar. Enligt det
dokumentet är strategin den att rektor har delegation på att vid ett lågt sökantal välja
att iilte giira intag på. programmet under ~tt år. Om ~::,::;rycket ~iven året därpa är
fortsatt lågt kan nämnden välja att avveckla progrcunmet. Det är utifrån den strategin
som EC-progranunet nu har avvecklats. Srunma strategi ligger till grund för rektors
beslut om att inte ha ett intag för BF hösten 2012.
Det finns både för- och nackdelar med nuvarande strategi. En sv~righ(Jt med detta är
att lokal- och personalavvecklingar inte går att hantera innan ett progwm är avvecklat.
Att frysa intaget ett år innebär att Lex. lokalkostnader per elev på programmet blir
ärmu högre, eftersom kosmaderna ska bäras av färre elever.
En fördel med nuvarande strategi är att StjerneskoJ:m har möjlighet att göra
prioriterade satsningar för att ändra på ett vikande elevintI'esse 10r ert r ;I"~~ra.ln Det är
utifrån den strategin som den Internationella sv{'tsspecialistutbildninw~n på
lndustripregrcunmet utgår från. (Bilaga 2).

Satsningar
På samma sått som ett företag, måste Stjemeskolan också våg:::. sahil, trots de
ekonotEi~ka svår::gheterna. Med målmedvetllEi satsningar bn. ,!<,)Ian fortfarande
bibehålla ett högre elevantal än vad skolan rent matematiskt utifrån de minskande
elevkullarna skulle ha. Någon ny babyboom som gör att nuvarande programutbud
utifrån ett framtida elevantal är berättigat har till dags dato inte ägt rum.
För tillfället arbetar Stjerneskolan med två nya satsningar. Den ena är att erhiuda ski·
cross som specialidrott. Den andra är att se på en internationell svetssp';2ialist
utbildning som kan attraherit flera elever till industriprogratnmet. En ~3dan

svetsutbildning kan också innebära ökade intäkter i fonn av uppdragsutbildningar
lokala små och medelstora industrier är i stort behov av svetskunniga
medarbetare framöver.
E'ft~rsom

Framtida strategi fnr programdiskussion
Nuvarande srr,ategi fungerar som den är tänkt, men den strategin är inte
ändamålsenlig för en långsiktig planering. Istället för att ta beslut från läsår till läsår, är
det mera lämpligt att ta beslut över vilket programutbud som S*meskolan ska ha
hösten 2015. Vilka teori- och yrkes program ska erbjudas för de elever som vill börja
Jäsa på Stjerneskolan läsåret 2015/20167
För Torsby kommuns del kan andra aspekter vägas in vid en finansiering av
S~erneskolan än de aspekter som barn- och utbildningsnämnden kan väga in.
Om eleverna som tänkt gå Ffogrammet som avvecklas, stannar kvar på S~erneskolan
och går ett annat program eller om eleven väljer en annan skola kan endast beräknas
under vårterminen då de söker både 1: a hand och 2: a handsval. Någon långsiktig
planering kan inte göras utifrån detta perspektiv.
Oavsett vilka program som skolan ska ha kvar, är det de program som attraherar
elever som de facto kan linnas kvar. ;:::U program som in ~,~ får tillräckligt med elever
innebär en förlustaffär för skolan och för barn- och utbildningsnämnden. Strategin att
politiskt "freda" vissa program fungerar inte om man inte samtidigt ändrar
principerna för resurstilldelning. Ett alternativ kan vara att skolledningen får en
baspeng som finansierar rJP h\:r:aktärsämnen som varje program inn~bär. P8i' de kurser
s6n, kan samlasas av elever fr;l" olIka program sker resurstilldelning utfrat, ett
elevpengssystem. På samma sätt kan driftspengarna fördelas. På sa vis kan kommunen
markera vilka program som ska ingå i Stjerneskolans utbud, samtidigt som ett
resurstilldelningssystem som är hållbart kan användas.
Strategin förutsätter ett nytt resursfÖrdeJmn,;ssystem. Jag återkommer till detta senare
i rapporten.
Förslag

Sh'ategin över progran"strukturen bör vara:
1. Ett antal program tas fram som det basutbud skolan ska ha inför läsåret
2015/16. Här bör söktrycket de senaste åren beaktas. Även kosh13.d för att
bedriva prograa.met bör vägas in i beslutet. Likaså kan det göras poliliska
prioriteringar.
2.

För andra progr2m kan del vard aktuellt med I:·pslut om avveckling.

3. Om verksamheten och bam- och utbildningsnämnden ser möjligheter 'ltt med
en medveten satsning ändra trenden med vikande elevunderlag bör dessä
program ges den möjligheten under nä3till;;såT. Om elevtrpnden i!lJ~ i:indns
kan beslut om avveckling tas inför läsåret 2013/14. Till ~.;onna kategori hör bl.a.
Industriprogrammet där en satsning på svetsspecialistLttbildning görs.
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4.

Det som också behöver beaktas är inom vilka utbildningsområden ett program
kan erbjudas för vuxenstuderande. Om ett progran . inte attraherar tillräckligt
med ungdc!lnsstudenter, kanske programmet ska avvecklas, rnCfl 'l.t delar av
utbildningen ändå sk.'. erhjudas rÖl komv11Xelev<"r eller som
uppdlagsufbildning. En lämpligt progr2lY! för detta är t.ex.
Omvi\rdnaclsprogrammet.

Hyror
Yrkesprogrammen har specialanpassade lokaler för sin verksamhet. För vmje elev som
programmet minskar med, ökar kostnaden per elev för att bedriva verksamheten
eftersom lokalerna inte kan avyttras så länge programmet finns.

Specialidrott
Sljerneskolan har alltsedan början av 1970-talet haft specialidrott'3verksamhet. Skolans
tidigare och nuvarande elever har till dags dato samlat ihop inte mindre än 116
medaljer inom Juniorvärldsmästerskap, Ungdoms-OS och OS. (Bilaga 3.)

RIG (RiksidrottsGymnasium)
Stjernesko:an har RIG-utbildl:ingar för längdskidor och skidsky"rE:.

NIU
Från och med läsåret 2011/12 infördes möjlighet alt ersätta de tidigare regionala
'+ulLsgymnasiema, (REG) lY'<ed NatiuiH::lla IJfutlsUtbi!dningdf, (NID). Des'3{\ ska ink
blandas ihop med de rLl(sidrottsgymnasier som finns, (som förkortas RIG.)
NID ska godkännas av respektive specialidrottsförbund. En NIU-certifiering är inte
Fermanent, utan omprövas efter ett antal år. Torsby har följande NID-utbildningar
Friidrott
Fotboll
Ski-cross
Alpint
Längdskidor
Skidskytte
F',tt antal höga krav måste skolan uppfylla för att få en certifiering. Det innebär också
att en elev S0m går en NID· <:ertifierad utbildning också kan generera en extra intäkt via
p-n NITJ-r:2ngsersättning. Detta förutsätter i nuläget ett avtal mellan hemkommUll2n
och den mottagande kommunen.

NID-ersättningen är enligt Skolverkets [pkommenclRtiorter följande:
15 000 kr per elev och läsår för individuella idrotter
12 500 kr per dev och läsår för lagidrotter
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SpeciaUdrotterna ger ett extra elevtilIflöde till skolan. Av skolans elevantal på ca. 660
elever är 180 specialidrotter. Söktrycket till specialidrotterna har inte 11'unskat d:~
senaste åren.

p, tt bedriva special;~rott är kostsamt. Kraven från lZiksidrotisförhlnden fot' al t fi:
bedriva IliG· och NID-utbildningar är höga. Enbart tränarkoshlaJerna motsvarar
närmare 9 miljoner per år. De intäkter som specialid; .)Uernd får är bidrag från
Riksidrottsförbundet samt den NIU-ersätming som hemkommunerna ger.
Sammanlagt ger detta årliga intäkter på 2,2 miljoner. Intäkterna tör NID konuner att
öka eftersom det för tillfället endast finns en årskurs med NIU-elever. Läsåret 2015/16
bör NIU-intäkterna ligga på ca. 2 miljoner beroende på vilka idrottsdiscipliner som är
kvar. Den differens mellan kostnad och intäkt som uppstår ska ses i proportion till att
det högre elevantalet innebär stordriftsfördelar, marknadsföring, bättre
idrottsanläggningar, hyresintäkter, ökad konsumtion i Tors}JY m.m.
Trots alla fördelar som specialidrotterna ger, är det ändå ett fa krum att nuvarande 660
elever tillSalmnans ska bära den merkostnad för idrotten som tidigare 824 elever
gjorde. Då flera progralTl trots specialidrottseleverna ändå inte kan få tillräckligt med
sökande för att det ska innebära en stabil ekonomi för programmet behöver något
göras. Det är en svårt att kunna göra en tillfredsställande beräkning på vad en
a v "eckling aven specialidrott innebär. Att eleverna då vi:(ijer att söka åndra skolor är
högst troligt. De flesta idrottseleverna läser Samhällsprogrammet, Naturvetenskapliga
programmet, Teknikprogranunet samt Byggprogrammet. Trenden de senaste åren har
varit att idrottseleverna läser teoretiska program. En avveckling aven idrott ska då
~ittas i relati0Il. till om mal1 slår undal1 benen från ett prograII~ am färre elever väljpl
att gå progranunet. ::iOlnhälls- oCl, Naturvetenskapliga prograrlunet är inte hotade av
att någon enstaka idrottsdisciplin tas bort.
Färre elever på ett program iru1ebär högre kostnader. Koshlader som inte alltid kan tas
ut genom den interkommunala ersäthling som hemkonur,unen får betala. AU- avveckla
specialidl'Otter leder till färre ele\7e1'. Och kan innebära en fördyming av verksamheten
eftersom enbart ett fåtal idrottselever styr en stor del av schemaläggningen. Därför bör
antalet program som specialidrottseleverna kan erbjudas ses över.
Allmän idrottsprofil

För elever som är inhesserade av idrottsutövning, men som inte vill eller kan [;;) e,'
RIG-- eller NIU-utbildning ser S*meskolan nu på en lörning där de i det ord:marie
prograrrunet ges möjlighet till att träna idrott. Genom att ,,:rbjuda detta kan en del
elever som idag siJker skolor utanför kommunen lockas <:fl stanna kvar. Skolledningen
ser just nu på dennd möjlighet. I så fall kan start ske hösten :,;"013.
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Strategi

Beh:Ul idrottsdif:,-';plinema: Skidskytte, Längdskidor, Alpint, Ski-cross, Fothnll
Avveckla: Friidrott
Starta. Allmän lLlrottsprofil
Testcentret
Se på möjligheten att öka testcentrets försäljning av externa lester.

Ekonomi
En gymnasieskola kan rent krasst liknas med ett fÖl~etag. För att gå runt ekonomiskt
ska det finnas en efterfråga på det utbud man har, så att intäkterna överstiger
kosh1aderna. Om utbudet är stöue än efterfrågan går skolan med förlust. Då
Stjerneskolan fortfarande erbjuder ett stort programutbud, trots att elevantalet är drygt
170 elever färre än topp året innebär det att ekonomin i dagsläget in te går ihop.

Standardkostnader - nettokostnader
Standardkostnader visar vad vår verksamhet borde kosta i förhållande till andra
jämförbara kOlmmluer.
Nettokostnader är vad vår verksamhet faktiskt kostar.
Nettokostnaderna för Stjemeskolan har de senaste åren börjat avvika mer och mer från
standardkostnaderna. Det finns först och främst 3 orsaker till ctetta:
Stjerneskolan har drygt 180 specialidrottselever som gilr ett fjärde år. För dessa har
skolan 17 tränartjänster.
Stjerneskolan har dyra yrkesp;·ogram.
Stjemeskolan har i förhållande till siU elevantCll för många program.

Lokalminskning
Anpassning av lokalytor är et\" sätt att hanter" det vikande' elevunderlaget. För
gymnasiets del är det en fördt:")jning i tid innan de här åtiCirderna ger effekt. Ä ven om
ett program avvecklas ska eJeverna S0111. påböljat ui:~"jdningen gå klart programmEt.
Yrkesprogrammen har lokaler som är specifikt anpassade för programmet. Det innebär
att dct inte går att flytta runt v(,rksamheterna för att få till en snabbare effekt D~ elever
som går sista året får i princip bära den lokalkostnad sorr; tidigare var utslagen rå 3
årskullar.
Inför hösten 2012 minskar SkOJ.:-'Tt på den lokalyta som hyrs vi;-: skidhmneln. Mars 2013
försvinner två byggnader där ECfivfedia och Rörlig bild idag finn::..
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Minskat utbud av inriktningar
Förutom Medieprogral11:~nei som försvann i samband med gym!-,asierefol111en är i~C
ywgral1unet det första program bai'1- och utbildr.ingsnämnden tag:t beslut om att
avvecHa_ Pr'Jgrammet har fryst intag [te t här läsåret. inför hösten 2012 har rektor tattat
beslut om att inte göra intag på Barn- och fritidprogrammet.
Istället för program har inriktningar tagits bort i takt med elevminskningar och
krympande ekonomi. Att bedriva ett program innebär dock ett antal kurser och
inriktningar som inte kan tas bort. Att fortsätta med att minska antalet inriktningar är
därför inte tillräckligt.
Systemet med elevpeng har resulterat i att Stjerneskolans budget har minskat de
senaste åren. Däremot har inte beslut kring vilka åtgärder som behövs för att möta den
minsbde ramen tagits i samma utsträckning. Det innebär att ekonomin för
StjernesJwlan inte går ihop. För 2012 års budget fimls därför en sparrad på 3,2 miljoner
kronor under nämnden. Även Stjerneskolan har direkt i sin budget flera sparrader.
Förvaltningen har en beräkningsmodell där det går att simulera elevantalet på de olika
programmen och därmed se på hur kostnaderna för ett program ändrar sig utifrån
elevantalet. Den modellen kan också se på vilken besparing som Stjerneskolan 1:;ör
utiirån avveckling av program. Det som inte kan ses i modellen är de kringeffekter
som en avveckling innebär, Lex. minskat behov av boende, konsumtion, arbetstillfällen
Dl.m.

Då de elever som påbörjat sin utbildning har rätt att gå kvar fram till studenten,
imlebL' l er, avveckling av både program och Idrotter förd!öjmngar i dc effekter en
avveckling ger.
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Strategi

Genom att besluta om vilka progran1 ,svm ska finnas ~ 'ar i Stjerneskolans utbud infö,
F-isåret 2mS/16 går det ocks;\ att ta ;'ram en kostnad för att beuriva de här pmgrammen.
na~peng

Den beräkningsmodell som finns framtagen skiljer på vad ert programs
karaktärsämneskurser kostar och de kurser som kan samläsas med elever från andra
program. Den kostnaden bör ses som en baspeng som skolledningen får sig tilldelad.
Till den här pengapåsen ska den tidigare baspengen ingå. Det är den som finansierar
elevhälsa, administration, institutionstekniker.
Rörlig elevpeng
Den rörliga delen ska bestå av de kostnader som ska användas till kurser som kan
samjäsas och till driftskostnaderna, dvs. materialpengar, leasingkostnader m.m. Denna
del ska vara direkt kopplad till det faktiska elevantalet. På så vis finns fortfarande ett
incitament att locka elever, men också att hålla nere de ÖVliga kosTI1aderna.
Omställningsbudget
Fr;-;m till det fullständiga genomförandet av Stjerneskolaus omsli'llkturering behöver
den tilldelas en årlig omställningsbudget som täcker merkostnaderna.
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Sammanfattning
Häl' ncdal1 g;;.:" /:;jr kort Sa111111!lHfattning över strategidokumentd. De olika strategierna
redovi<;as också. For att få en !Jjtt,.e förstå~ke (l7J c;amm:11ifatt11il1gen kUt] du läsa hela
!lokun;c:; tet.
S*rneskolans elevantal har sjunkit sedan läsåret 2006/07. Enligt prognos kOl1uner det
fortsätta att minska fram tiIl201t;. Elevminskningen är generell för hela Sverige och
beror på att det föddes färre barn för 16-19 åT sedan än tidigare. Om Stjerneskolan
fortsätter tappa elever efter 2015 går inte att säga i dagsläget. Elevkullama planar ut,
men programutbud, konkurrens m.m. är faktorer som påverkar elevutvecklingen.
Skolans nettokostnader per elev har de senaste åren ökat. Detta beror främst på tre
orsaker:
Specialidrottens kostnader
Dyra yrkesprogram
Anpassningar har gjorts, men inte i den grad att det har vägt upp
elevminskningen. Stjerneskolan har i förhållande till sitt elevantal för många
program. Allt färre elever ska bära koshladerna för en relativt oförändrad
programsh·ukhu.
Det system med elevpeng som tillämpats de senaste åren fungerar inte om inte barn
och utbildningsnämnden parallellt med detta ser över programutbudet och
specialidrotterna. Det går inte behålla befintlig struktur med en ständigt minskande
1::iudgettilldelnine; Det som kan göras Jånz,siktigt, är ritt J.:,~'slllta '_'no Fon
ptvgramstruktur, samt att se på vilka specialidrotter som ska finnas på Stjerneskolan
hösten 2015. Utifrån detta kan sedan en koshlad tas fram för vad verksamheten skulle
kosta att bedriva. De progranl och idrotter som inte finns med i den framtida
organisationen får därefter börja avvecklas. På så vis kan en framförhållning finnas
avseende lokaler och personal. Full effekt på detta kommer dock inte att ske förrän
tidigast 3-4 år efter att beslut om avveckling är taget.
Istället för att största delen av Stjerneskolans budget ska grundas på elevpeng, bör
istället en kostnad för att driva programmet tas frarIl. Något 30n, ka..l ?öras med den
lY'odell som arbetats fram under vc'\r'~n. El~vpengsmodellen kall ii.llliCli kvar, men inte i
nuvarande tappning. Utifrån ett jJ:Citamenttänk är det bra r\n~ jet fin,IS en koppling
mellan elevantal och tilldelad bud~set för skolledningen.
Effekten av de eventuella beslut som t'lS kommer att blir fördröjda. S~erneskolan
behöver därför ha en omställningsbt:dg-et t.o.m. 2015. Alt:.>.rnativcL till detta är att gå
med förlust till dess att anpassningeji är tullt ut genomförd.
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Strategin över programstrukturen
1.

Ett antal program tas fråm som det basutbud skolan ska ha inför liisåret
2015/16. Här bör söktryckpt Of' senaste åreT'. beaktas. (Bilap Sj Även kostnad
tör att bedriva pro~amlT,.",.t bÖl" ;;i: 6 .35 i:; i beslutet. Likaså kelr. det göras
politiska prioriteringar. Program i kateg'Jri I, kcn varje år hrunna i btegOli 3.
a.

l'-faturvetenskapliga programmet

b. Samhällsvetenskapliga programmet
c.

Teknikprogrammet

d. Handelsprogrammet
?.

2.

Ekonomiprognuwnet

För al"!dra program kan det vara aktuellt med beslut om avveckling.
a.

Barn och fritidprograrrunet

b. Hit hör även Ee, där är beslut redan taget.
3.

Om verksaJ11.heten och barn- och utbildningsnämnden ser möjligheter att med
en medveten satsning ändrct lrend"n med vikande elevunderlag bör dessa
program ges den möjligheten under nästa läsår. Om elevtrenden inte ändras
kan beslut om avveckling tas inför läsåret 2013/14. Till denna kategori hör bl.a.
Industriprogrammet där en satsning på en Internationell svetsspecialist1\~hildnil1g görs. OBS' Aven ProS;"'·.·nrnen i ;:;r!'pp.l l,;)! analyspras utifrAn
denna aspekt. Pt:()gramråden bör involveras i detta arbete - viktigt med en
tydlig koppling till näringslivet.
a.

IndustriprograJnmet

b. Restaurang- och livsmedelprogrammet
c.

Bygg- vch 3nläggningspt"ograJmnet

d. Omvårdnadsprosrammet
e.

FordonsprograJnnk:
i. Tävlingsmekanikerinriktning

4.

D",~

som också behöver beaktas är inom vilka utbildningsomraden ett program

käl. erbjudas för vuxenstuderande. Om ett program inte attraherar tillräckligt
med ungdomsstudenter, kanske programmet ska avvecklas, men delar av
uthildningen ändA ska erbjudas mr komvuxelever 2Iler som
uppdragsutl:dJning
5.

Gymnasiesärskola och träningssärskolan behöver utredas ytteiligare. Ska
Stjerneskolan ha en "kostymstorlek" som bygger på att plats.,r säljs till aJ'dra
kODlmu ner eller ska orgaJ.1isationen anp,,"s.'.·;iS till vår egen kOlYonuns behov?
Får vi täckning för våra kostnadr::r 0:'-'. dr frågor soel behöver utredas.
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Strategi för special idrotten
Behåll idrottsdisciplinerna: Skidskytte, Längdskidor, Alpint, Ski-cross, Fotboll
Avveckb: Friidrott
Starta: Allm2Jl idl'0ttsprofil
T estcen het
Se på möjligheten att öka testcentrets försäljning av externa tester.

Strategi över resurstilldelning
Genom att besluta om vilka program som ska finnas kvar i Stjerneskolans utbud inför
läsåret 2015/16 går det också att ta ham en kostnad för att bedriva de här programmen.
Modellen kan beräkna programkostnad utifrån en tänkt elevprognos för ~ren 2013
2015. På så vis kan både behovet av driftbudget samt omställningsbudget tas fram.
Baspeng
Den beräkningsmodell som finns framtagen skiljer på vad ett programs
karaktärsämneskurser kostar och de kurser som kan samläsas med elever från andra
prograrn. Den kostnaden bör ses som en baspeng som skolledningen får sig tilldela(i.
Till den här pengapåsen ska den tidigare baspengen ingå. Det är den som finansierar
elevhälsa, administration, insti tu tionstekniker.
Mervärde för kommunen
Den merkostnad SOUl finns försper:ialidrotten hör också hantf'E\s clin'kt i
budgetsammanhang. Vilket krontal ska mervärdet för Stjerneskolans specialidrott
vara?
Rörlig elevpeng
Den rörliga delen ska bestå av de kostnader som ska användas till kurser som kan
.samläsas och till driftskostnaderna, dvs. materialpengar, leasingkostnader m.m. Denna
del ska vara direkt kopplad till det faktiska elevantalet. På så vis finns fortfarande ett
incitament att ineka elever, men också att håIJa nere de övriga kostHaderna.
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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla Barn- och fritidsprogrammet,
(B1') samt El- cd" energiprogr;,mmet, (EE) inför höstpl1 201L
Barn- och ucbildningsnämndcJi beslutar att avve,:v.la idrottsC:il>ciplinen frii:,iroli
inför hösten 2013,
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolchef Fredric Norlin tillsammans
med förvaltningsekonomen arbetar vidare med den nya modellen för
resurstilldelning,
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uh'eda vidare hur Allmän idrotts profil
ska kunna erbjudas fr,o,m, läsåret 2013/14,

Fredric Norlin
skolchef
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Bilaga 1. Några av frågeställningarna
Vilka program har lågt antal 1:a 1';mLlssökande inför hösten? .Hur hm de' sdt ut de
SenäS(e J åren med söktrycket?

F6:- LilU'ällä ff;' det bar il vch fritid, industn samt handd
och frifid har haft vikande e!c-u)n:derlag tiriigm'e.

,,@i.

hill' få sökande. Handel odl Bl1 r 11

Till vilka progranl söker idrottseleverna? Vilka program behövs för att säkerställa
NIU-certifieringen?

Idrottselevema läser först och främst Naturvetenskap, Samhäll och Bygg. Det går inte att
fastställa vilka prog1'rt11l som krävs eftersom certifieringen görs 7 år i taget.
Vilka program har störst ojämnhet i elevtillströmningen sett under de senaste 3
åren?

Omvårdnad
Vilka program har en jämn tillströmning? Har det varit så dc senaste 3 åren?

Samhäll och Natur
Vilka progranl har egna byggnader?

Bygg, Fordon, Industri samt Restaurang och Lvsmedd.
Vilka program har de högsta driftkostnaderna?

YrkeSp1'Ogra11l711eJl har samtliga höga driftskostnader.
Ekonomiska perspektiv

Om samtliga kommunens egna eleyer giCk utanför kOITlmUnen, vad skulle det
kosta jämfört med att ha dem kvar?

Går inte att fram nå,".'Tfl tillforlitliga s~lJi·or. Alltför många faktorer ska räknas med och som inte
lcank1'011sättas utifrrn Bun 's budget. Tcx. hyresintäkter, skatteintäkter, marknadsvärde 111.111.
Vad är kostnaden för att driva ett progranl?

FinIls en kalkyl d/il' detta /can simuleras.
Vi;ka program har Stjerneskolan ett my :i<~t I,ögre kostnadsläge än ovriga
Värmland?

Det finns en gemensam prislista för kommunerna i samverkansavtalet där samtliga ]';ostnader
för programmen fti1,~1S med. Se bilaga. 4
Utifrån en fOltsatt elevminskning samt strukturförändringar. l\Tär kan förändringar
ske även på kringkostu;}der?

Det finns en plan for hur administrationen ska förändras; lakl llted pensimzscrugållgal'. När det
gälle! organisationen av skolledningen är detta något som kan iimiras ejier att be::;lut om
skolans struktur är taget.
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Kommunperspektiv
Hur många arbetstillfällen har Stjerneskolan? Hur många är skrivna i kommunen?
StatsbiJJ ag, sbtteeffelcter?

Hur många av våra elever bor l eget boende?

180 elever har eget boende.
Handel och konsumtion. Stjerneskolan har 660 elever, om de inte bodde i
kommunen, hur skulle detta påverka handeln och konsumtionen?

Har haft samtal med Halls Nilsson. Om vi utgår från den lägsta turismkronan spenderar varje
person minst 100 kr/dygn i konsumtion.
Kan varumärket Stjerneskolan värderas i kronor, i så fall hur?

Går inte atl göra någon faktiskt värdering. Det handlar mer om att besluta om vilka proö'ram
och vilka specialidrotta som ska finnas och dänned också finansiera dem.
Vad skulle en minskning av antalet specialidrottet innebära för våra
idrottsanläggningar?
Hl/! :!aJt ~mJ11tai med Kicki Velander om d.etta. Utan specialidrottsclevema ;;1(1) Ile inte F."lberget
vara det som det iiI' idag. Hur det blir med idrottsanliiggllinganlll vid mins/ming av
specilllidrotter är en ekonomisk prioritering~fråga.
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9(28)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

§ 75

KST 2012/197

KO~l1munens

svar på revisionsrapport
granskning av kO~1(nnUnens engagerriang
Valbergsområdet
Deloitte AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens engagemang i
Valbergsområde. Efter granskningen har det lämnats ett antal synpunkter som vi vill
härmed kommentera:
• De olika aktörerna på Valbergsområde arbetar idag tillsanunans med kommunen i
olika utvecklingdrågor. Det är dock riktigt att det fortfarande finns en del otydliga
gränsdragningar samt diskussioner kring byggnader, som inom kort kommer att få sin
lösning. Det är också viktigt att komma ihåg att Valberget fritidsområde (Torsby
Sportcenter) i sin helhet ägs och drivs av kommunen som en allmän idrotts- och
friluftsanläggning. Kommunstyrelsen är huvudman för verksamheten.
• Inom lamell för det långsiktiga måJ- och,isionsarbete har fullmäktige gett uppdrag
och medel till KS för att bedriva och utveckla Torsby Sportcenter, där bland aImat Torsby
Skitunnel ingår. Efter påpekan från revisorerna kommer vi i det nya plan-, mål- och
visionsarbete förtydliga strategin för området.
• För att effektivisera och för att ta bort parallella organisationer har Torsby Sportcenter
inrättats som egen verksatnhet. Förutom Torsby Ski Tunnel ingår även idrottsplatser,
skidspår, skjutbanor, rullskidspår, ]öp- och cykelbanor, ute-gym, skoterleder,
vandringsleder m.m. Må!sättn\ngen har varit att i så hög utsträckning som möjligt
reglera förhållandet till övriga aktörer med avtal och en stor del av detta arbete har gjorts.
Som revisorerna påpekar bör och är må1et att förena ännu flera verksamheter under
begreppet Torsby Sportcenter.
• Precis så som revisorerna har k(,:T'lJn"~ntei:clt kommer vi vid nedbrytning av
fullmäktiges nya långfristiga mål att särskild beakta Torsby Sportcenter och Valberget. Vi
anser att just .-letta område är en viktig framgångsfaktor i kommunh,dlmäktiges mål- och
visions arbete.

Handlingar l ärendet
Revisionsrapport - gr<.ln~bling av kommunens engagemang i -valb~rgsområdet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2012-05-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter s'Irn ges i revisionsrap~1ort - granskning av
kommunen:> engagemang i ValLergsområdet och kommer aH genomgöra åtgärder f~nligt
ovan.
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

Forts ks 2012-06-11 § 75, Kommunens svar på revisionsrapport 
.granskning av kommunens engagemang i Valbergsområdet
Beslutet :expedieras till
Deloitte AB
.
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

~usterarnas
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

KST 2012/125

§ 76

KOnlmUl11enS svar på revisionsrapport 
granskning av projekt inom teknikområdet i
Torsby kommun
Teknisk chef Jan Esping redogör för svar på på revisionsrapport - granskning av projekt
inom teknikområdet i Torsby kommun.
På uppdrag av kommunrevisorerna har Deloitte AB genomfört en granskning av projekt
inom teknikområdet i Torsby kommun. Detta har föranlett ett antal påpekanden som vi
härmed vill bemöta och besvara.
• Kommunens styrdokument "Ekonomistyrning i Torsby kommun" innehåller
instruktioner och regler kring de flesta områden inom ekonomistyrning och så även
instruktioner kring investeringar. Vi kan dock hålla med revisorerna om att det finns
behov att utveckla just denna punkt och vi kOlmner därför att förtydliga den på flera
områden. Vi kommer häI att ge anvit>JlingaL kring frågor om ansvar för upphandling och
beslut samt hur rapportering gentemot politisken skall ske samt vad denna rapportering
skall innehålla.
Här komnwf vi även "tt föreslå att förstudien cch kostnadsberäkninga.c :;Ulll skal: ljg~';d
till grund för äskanden av investeringsmedel hädanefter skall vara (:'n del av protokollet
och bifogas där som en bilaga.
En annan viktig punkt som kOlTIlller att stipuleras är hur slutredovisningen inför
politiken skall ske och vad den skall innehålla_
Vi kommer att uppdatera dokumentet innan sommaren och efter antagande av
fullmäktige kommer vi distribuera ::lokume'-ttet till revisorerna.
• Vi kommer i fortsättningen att särskild kommentera i årsredovisningert och/eller
del årsboksluten för större investeringar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birmtein, 2012-05-09

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som ges i revisionsrapport - granskning av
projekt inom teknikområdet i Torsby kommun och kommer att genomgöra åt(';icirder
enligt ovan.

Beslutet expedieras tili
Kommunfullmäktige, ekonomiavdelningen, Deloitte AB

I

Uldragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

§ 77

KST 2012/198

Kommunens sv::ar på !ievis~onsrapport 
granskning av omsorgsnämnden
Yttrandet fokuserar de fyra frågor som ställs till Omsorgsnämnden.
1. Förvaltningen har för avsikt att fullfölja det påbörjade arbetet med ledningsstrukturen.

Det kan inledningsvis nämnas att förvaltningens ledningsorganisation för närvarande
består aven äldreomsorgschef, en medicinskt ansvarig sjuksköterska (1/2-tidstjänst) samt
en socialchef. Förvaltningens administration består av tre handläggartjänster.
För kvalificerat stöd och konsultation inom ekonomiområdet kan förvaltningen få
support av kommunstyrelsekontoret (ekonomiavdelningen). Detsamma gäller för
avancerat personaljuridiskt, personaladministrativt eller rehabiliterings-stöd
(personalavdelningen).
• Omsorgsnämnden har 2012-03-20 beslutat bifalla en av förvaltningschefen upprättad
"Handlingsplan - utveckling av omsorgsförvaltningen". Planen beskriver i punktform 15
förbättringsområden, vem som är ansvarig för respektive fråga samt en översiktig
tidsplan.
.. Oinsorgsnämnden har även 2012-03-20 beslutat begara kODlil1uns~relsens stöd för
finansiering av verksamhetschef för LSS
• samt tagit beslut för att säkerställa framtagande och genomförande av ledningssystem
enligt Socialstyrelsens krav (SOSFS 2011:9; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om ledningssystem för systematiskt knlitetsarbete - Detta är en grundförfattning.)
2. Omsorgsnämnden äger inte själv frågan om tillgängliga analysverktyg för uppföljning
av sjukfrånvaron; df't gör kommunstyrelsekontuL't. Ett nytt personal- och
löneadministrativt system har up~)handICl.ts ,w k~/:ununstyrelsen och detta är precis
under införande. Bnligt uppgift komme I ,l.etta fmmöver, tidpunkten kan ej anges idag,
att medföra att res~~)ektive arbetsledare kOlnmer aU kunna få tillgång till efterfrågad
uppföljning. Konlm1.~l1styrelsekontorets personalavdelning är ansvarig för nu pågående
genomförande.
3. I möjligas:.~ ",ån h;-\) nämnden for avsikt att följa sjukfrånvaron och dess utveckling
(verksamhetssystemet). Orsakerna till sjukfrånvaron är känd och presenteras av
kOlnmunstyrelsekontorets rehabsamordnare, men kommer sannolikt senare under året
att kunna tas fram av respektive arbetsledare.
En jämförelse kan kOlnma att gör;]:,; mf'd hknande verksamheter \ andra kommuner,
vilket kan komma ått göras inom ran~2n för det nya verksamhetssystemets möjligheter.
Den jämförelse SOIn i rapport'2n görs med kontorsarbete måadag-fredag gent:::mot
schemalagt arbete som bedrivs dygr,Pt runt alla årets dagar anser nämnden icke vara
Utdragsbe<;tyrkande
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Forts ks 2012-06-11 § 77, Kommunens svar på revisionsrapport
granskning av omsorgsnämnden
jambrbal'. Deh fysiska och p::,ykiska påfrestningen för personalen b:doms vara större i
såväl äldreomsorgen som LSS-verksamheten. Det är erfarenhetsmässigt och i forskningen
kJnt att de förutsättningar som gäller för skiftesarbete leder till större
"personalslitage"/ohälsa - och därmed sjukfrånvaro.
Det är för nämnden angeläget av såväl verksamhets-, personal- som ekonomiska skäl att
ständigt verka för förbättringar i arbetshälsan. Nämnden har i pågående budgetarbete
tagit upp frågan om att ta bort så kallade delade turer (ett arbetsschema där ledighet
under några timmar kan inträffa under en arbetsdag, på grund av att behovet av
arbetsinsats ser olika ut över dygnets timmar). Ett annat exempel är en viss höjning av
vikariatsanslaget för att schemalagd personal i någon omfattning ska kunna delta på
kommungemensamma aktiviteter (som kommunstyrelsekontoret bjuder in till).
4. Vid såväl nämndens som arbetsutskottets sammanträden hitintills i år har ekonomisk
uppfölj:"'ing redovisats med månadsresultat i de olika verksamhctsområdpr,a på olikct
verksamhetsnivåer med intäkter, personalkostnader och övriga kostnader samt med
totalsummor. Det totala budgetutfallet för respektive månad, har månad för månad
hitintills medfört ett positivt resultat och för var och en av månaderna varit ett bättre
,,=sultat än motsvarand<:: peri0d förpgående ;\r. Den första årsprognosen kOPlJl1P! att
göras i slutet av maj månad. Några faktorer som är oroande för årsprognosen har nyligen
inträffat; varav den viktigaste enskilda posten är det löneavtal som häromdagen slöts
mellan SKL och Kommunal. Detta ger en tillkOlmnande, ej budgeterad, kostnadshöjning
beräknad till ::a 1,3 miljoner kr. Budgetförutsättningarna för löneuppräkning för 2012 var
2,25% fr o m l april mot avtalets 3%.

Handlingar i ärendet
Revisionsrapport - granskring av omsorgsnämnden
Tjänsteshivelse ZiV :~~'ciiikhef Ulf Johansson, 2012-05-04
Omsorgsnämnden 2012-03-20 § 45, Handlingsplan - utveckling av omsorgförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut
:.. Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som ges i revisionsrapport - gr3.:skning av
omsorgsnämnden och ställer sig bakom omsorgsnämndens yttrande och handlingsplan.
2. I f.arnhalld med ornsnrgsnämnden<> InEmatliga rapportering till kcn·,rnuns~.vrelsen
kommer ekonomi, nyckeltal och sjukfrånvaro eltt rapporteras.

Beslutet expedieras till
Ulf Johansson
OmsorgsIlämnden
Kommunfull;'1äktige
Angcla Birnstein

Justerar;~3S
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§ 78

KST 2012/332

Bi'edbandsstrategi för Torsby Kommun
IT-chef Peter Lannge har under våren 2012 informerat kommunstyrelsens arbetsutskott
om det stora intresset för breJbandsfrågor i kommunen. Peter har även informerat om
vad som händer i övriga kommuner i Värmland avseendE denna fråga. Vad som kan
konstateras är att det finns ett stort intresse hos vissa byalag att få tillgång till bredband
med bra bandbredd.
En utbyggnad av bredband i kommunen kräver en strategi och planering för att vara
vägledande för kOlmnunala beslut men även utgöra ett underlag för gemensamma
projektansökningar med övriga Värmland. Med bakgrund av detta har IT-chef Peter
Lannge tagit fram ett förslag på bredbandsstrategi för Torsby kommun som han
presenterar på dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av bitr. kommullchef Andel's Björck, 2012-0~-09
Bilaga: Bredbandsstrategi för Torsby Kommun, 2012-05-15

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. K(.mnnmstyn~lsen ställer siE; bd~um den föreslagna breJbandsstrcti:etjin. MAld är ati. .

100% av befolkningen ska ha tillgång till höghastighetsnät före utgången av år 2020.
Utbyggnadstakten är behovsprövad och beslutas av kommunstyrelsen efter analys av
behov och kostnadsförslag för aktuell sträcka/område.
2. Den mer långsiktiga strategin förutsätter regional och/eller statlig medfinansiering.
3. Förvaltningen får i uppdrag aU utarbeta en modell för kostnadsfördelning.
4.som stöd till bredbandsprojektet ska en styrgrupp utses vilket kOlmnunchef Thomas
Stjerndorff ansvarar för.
5. En resurs ska tillsätt&s för att förbereda införandet av hÖ8hasti~hetsnätet.

Beslutet expedieras till
Komn\unfullmäktige

Utd"g'be~,:,"~e

I Justerarnas sign
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§ 79

KST 2012/332

~nvesteringsbudget

för hredband

l'å dagens sammantri:ide imOrmpfi'1, P,_'te:
kommun.

~;)nnge

om bredbandsstah~gi fil Torsby

Kommunstyrelsen diskuterar på dagens sammanträde investeringsbudget för bredband.

Kommunstyrelsens beslut
1. En första delfinansiering, 2 mkr, avsätts för utbyggnad av stamnät och finansieras
inom kommunens investeringsutrymme. Utbyggnadstakten behovsprövas och beslutas
av kommunstyrelsen efter analys av behov och kostnadsförslag på sträckan.
2. Den mer långsiktiga strategin förutsätter regional och/eller statlig medfinansiering.

Beslutet expedieras till
Thomas S*rndorff
Peter Lannge
Angela 0irnstein
Ekonomiavdelningen

-l

Utdragsbestyrkanrle
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KST 2012/332

§ 80

Handlingsplan för

br~dband

I samband med att f)'·chef rrci2r ~,annge informerat om Bredbands~;Fafegi för Torsby
kommun påtalas behovet aven handlingsplan.

Kommunstyrelsens beslut
IT-chef Peter Lannge får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för bredband.

Beslutet expedieras till
Peter Lannge

Justerarnas sign

Utdragsbestyrlzande
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§ 81

KST 2012/20

Information om EPC
F2c:tislle:,;mgenjör Jan Larsson informerar OF.

kommunen~' ener8:isparr;rojek~,

EPC.

Mål
Förbättra inomhusmiljön för våra hyresgäster avseende temperatur osv.
Minska miljöbelastningen.
Garanterad energibesparing.
Reducera underhållskostnaderna från 2014.
Öka kunskapsnivån på driftpersonalen för att uppnå en högre servicenivå.

Fas 1 -Inventering
Inventera och kartläggning av miljöåtgärder samt teknisk standard på fastigheterna.
Byggnadsrapporter upprättas som underlag för bedömning om fastigheten uppfyller de
krav som gemensamt parterna har tagit fram gemensamt.
Det icir som till exempel energianvändning, underhållsbehov, arbetsmiljö samt
k)lrun,mens plan för fastigheten.

Fas 2 - Genomförande
Detaljprojektering av leverantören med byggnadsrapporten som underlag, de levererar
ptt gtunsknin3sunderldf, "om vi granskar, kOlnmenterar: j',~,::t::tl äLSctmi gudkdilne.L',
N;ir underlaget blivit godkänt blir det en bygghandling som används som
besiktningsunderlag.
Ett verktyg för detta är kommunens projektportal där man kan följa dokumentHö6et.

Fas 3 - Besparingsgaranti
Uppföljning sker månadsvis/kvartalsvis samt slutrnöte en gång per år då de garanterade
målen som satts upp kontyolleras och avstäms ekonomiskt.
Ent1":~p"enören kontrollerar även löpande att vi sköter ar,J,äggningarna enligt anvip;lir~>!"tr '
,:'.;;l~lt korrigerar om det upptäcks brister.

UtförandeItidplan
Tic,planen är upprät~E1d i 8 områden med start i Syssleb::i!:K och går sedan söderut llled
avdut i Torsby tätort. Varje fastighet delbesiktigas när d,:n En klar men den slutliga
besiktningen sker i slutet av 2013 varvid garantierna börjar enligt avbL
Omfattningen är 69 st fastigheter (objektnr) och är på c:a 120 OOOm2.

Omfattning
Konvertd'mg av olja till fjärrvärme/pellets mestadels i SysslEbäcksområdet.
Kon vertering av olja till värmepumpar.
Jastallation av värmeåtervinning på ventilation.
Byte av fläktar och pumpar till mer energidfektiva.
Injustering av flöden för ventilation och värme.
istGrarnas sign

!

l

,Il
:
I
\

cU
,ii

.

,I'

/

i'

t1
l,',! J
')
'

v"

/

'

/

18(28)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

forts ks 2012-06-11 § 81, Information om EPC
Byte och k.omplettering av styr och reglersystem.
Belysmng och vattenbe.sparande Mgär,-ler g6rs på samtlig r1 hstighctc·.
Låsullsisolering utföres på c:a 5 500m2 ..
Installation av 'l. st solfängaranläggningar.
Ett webbaserat energiuppföljningssystem installeras.
Utbildning av kommunens personal.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-05-15 § 82

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

I Justerarnas sign
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KST 2012/261

§ 82

Fastighetsförsäljn!ng Överbyn 2:121
Kåre }\.)hanLLe:.::..jl: :,ar ansökt om att få köpa angr:l' ,sande fastighet TOt'~;by C.vprbyn '2:12'!
som ägs av Torsby kommun i avsikt att utöka sin tomhnark. På fastigheten finns idag två
mindre byggnader (förråd) som står på ofri grund.
Fastigheten är på ca 1550 m 2 och ligger inom detaljplanelagt område avsett för
bostadsbebyggelse.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-05-15 § 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Exploateringsavtal tecknas med Kåre Johannesson där försäljning av fastigheten Torsby
Överbyn 2:121 villkoras med att bostad byggs på fastigheten inom 2 år, alternativt att en
minde del av fastigheten säljs så att förrådsbyggnaderna kan fastighetsregleras till Torsby
Överbyn 2:1'22.
Tomtpriset är fastställt till 25 kr/m 2 för år 2012.

Beslutet

t:xpedieta~

Konm llmfullmäktige

Justerarna::; sign
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§ 83

KST 2012/96

PS 110 % AB erbjuder Torsby kommun att köpa
hangaren på flygplatsen
PS 110 procent AB har erbjudit Toroby kommun att köpa den hangarbyggnad som
företaget äger på kommunens fastighet Torsby Rergeby 1:40 vid Torsby Flygplats.
Hangarens yta är 36m * 20m = 720 m 2 •
Byggnaden uppfördes 2006.
PS 11 0% AB har p.ga konjunkturförsämring inom flygbranschen minskat sitt innehav av
flygmaskiner. Då företaget inte ser någon närapåliggande konjunkturförbättring avser
man att på sikt avveckla verksamheten. För närvarande finns behov för hangarering av
ett flygplan. Halva hangaren står därför tom. PS 110 % AB tecknar ett tillsvidareavtal för
hyra av halva hangaren med tre månaders uppsägningstid.
Hangaren ligger inom flygplatsområdet där det är viktigt att kommunen som
flygverksamhetsansvarig har kontroll över vilka som bedriver verksamhet inom
området. Den kontrollen är enklast att upprätthålla genom ägande av inom fastigheten
belägna byggnader.
FIY;?~3tsbolaget

har tidigare påtaht ett hehov av att väderskyddi'l de tyngre f()r90!" o-:h

. de redskap som inte kan garageras i flygplatsens garage/verkstad. Planer på atfbY8i;::i ett
skärmtak finns. I och med planerad chartertrafik på flygplatsen har en brandbil inköpts
och behovet av att garagera den torde vara stort. Detta behov kan täckas genom hyra av
hangaryta.
Vintertid finns behov av avisning av flygplan som står under bar himmel med glykol
vilket medför en miljörisk för omgivande mark och vilket är regler3.t i en miljödom. Att
kunna erbjuda hangarering av flygplan vid svår väderlek medför en Hl;lji:,! ;skminskning.
Förfrågningar om säsongshyrning av större garageytor h:d slällts till tekniska
avdelningen, varvid möjlighet att hyra ut hangarytor, om inte flygplatsen själv behöver
Y1:or, bedöms som stora.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chpf Ian Esping, 2012-06-·01

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Torshy kommun köper hangaren på flygplatsen av PS 11()% AB för en köpeskilling av
2200000 kronor 30m finansieras genom upplåning.
2. Tekniska avdelningen får i uppdrag: aU inleda hyresförh,.,,,dlingclf med intresse-rade.

Beslutet expedieras till Jan Esping

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KST 2012/111

§ 84

Fortifikationsverket erbjuder Tor'sby knmmun att
köpa Torsby Tallen 7
Fortifikationsverket har för avsikt att avyttra fastigheten Taflen 7. Kommunen har
påkallat företrädesrätt enligt SFS 1996:1190.
Fortifikationsverket har beviljat kommunen företrädesrätt till värderat pris.
Fastighetsvärdering till 400 000 kr är utförd.
Fastigheten Tallen 7 omfattar en markyta på 7272 m 2, bebyggd med 6 byggnader. Fyra
byggnader nyt~as av Försvaret och två byggnader hyrs av Torsby kommuns
Räddnings~änst som förråd. Byggnaderna är av mycket enkel standard och ett visst
eftersatt underhållsbehov finns. En byggnad är varmbonad med putsad fasad och
betongplatta. Resterande byggnader utgörs av träbyggnader uppförda under 40- och 50
talet och inrymmer kallförråd. Hela området är i1Opägnat.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagd mark avsedd för industriverksamhet. Området
gränsar i norr till Sqerneskolans Fordonsprogram och i väster till idrottsplatsområdet vid
Badh::;~:d / Sljernes~olan, varför det är vi1<tigt att kommunen har rådighf't 0V P t ny
induslLiell verbctnmet på fastigheten.
Förfrågan från expanderande industriverksamhet om behov av att få etablera sig på del
av fastigheten genom hyra eller köp har inkommit.

.

Räddnings~änsten

har inkommit till Kssu med skrivelst: (KST 2012/222) om behov av
fortsatta förrådsutrYlmnen samt nytt övningsområde vilket kan tillgodoses inom
fastigheten.
AME (Arbetsmarknadsenheten) har l.<:amfört önskc 'nål om fh'f;- ,1'/ "'2rkstad från Orren 2
till Tallen 7 vilken är lämpligare belägen.

He.mdlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Espi1LS, 2012-06-01
~(ornmunstyrelsens förs!~s

till kvmmunfulhnäktige

Torsby kommun köper Torsby Tallen 7 för en köpeskilling av 400 000 Kronor som
finansieras inom kommunstyrelsens investeringsbudget.

Beslutet expedieras tm
Tekf:iska avdelningen
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

KST 2011/633

§ 85

Förtydligande till ma.xtaxa inoiil barnoHlsorgen
Fullmiikhge hat 2011-1?-?0 § 143.. ldstställt avgiften för maxtaxa inol{1 barnomsorgen
2012.
Tidigare har barn-och utbildningsnämnden varit huvudman för kommunens barnomsorg
men från 2012-01-01 är även omsorgsnämnden huvudman för en del av
skolbarnomsorgen.
Omsorgsnämnden ansvarar för verksamheten för de barn som efter beslut enligt lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har rätt till skolbarnomsorg även efter
tolv års ålder, så kallad korttidstillsyn.
För att kunna debitera enligt maxtaxan även för den förlängda skolbarnomsorgen måste
ett förtydligande göras till fullmäktiges beslut om maxtaxa inom barnomsorgen att
skolbarnomsorgen även innefattar den förlängda skolbarnomsorgen enligt LSS.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2012-05-29

Kc,;nmunstyrelsens förslag till

kommw~fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förtydliga beslutet från 2011-12-20 §
143. Maxtaxan inom barnomsorgen innefattar även den förlängda skolbarnomsorgen för
de barn som beviljats den insatsen enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, 9 § punkt 7.

Beslutet expedieras tili
Kommunfullmäktige
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

§ 86

KST 2012/131

Ombyggnad och utbyggnad av
vid T~;Jrsby 5ki Tunnel

v{~rksamheter

Allsport bygger ut sin butik och det tidigare cafeteriautryrnmet cjlwandl""s till ed
träningscenter vid skidtunneln i Torsby.
Allsport bygger ut på nedervåningen av skidtunnelarenan och på övervåningen kommer
ett träningcenter öppna efter ombyggnad. Lokalen byggs om och anpassas till
träningscentrets behov och de befintliga omklädningsrummen i anläggningen kommer
att nyt~as även av träningscentrets besökare.
Fritid i Nordvärmland äger anläggningen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2012-04-16 § 58

Kommunstyrelsens beslut
1. Tekniska avdelningen får disponera 1000000 kronor ur befintlig investeringsram för

att finansiera om- och utbyggnad av verksamheter vid Torsby Ski Tunnel.
2. Hyresavtal
tecl<n3s med hyreSi!"i8ter.
• -.
-~!,..!

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

§ 87

KST 2012/2

Meddelanden
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2012-04-06 - 2012-05-02

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Utdragc.l·estyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

§ 88

Redov~sning

KST 2012/3

av

delegeringsbe~lut

Kommunstyrelsen har över]iltit sin b~dutanrlerätt :j11 vfdförande och ljänstemän enHgt
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 2012-06-01

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

§ 89

Aktuella lirenden i

KST 2012/33

k9mrnunstyrel~en

Håkan L3arJ~ informerar om:
Dagens Ljus har öppnat second hand-affären Remix i Tingshusparken
Företagarträff Värnäs
A vies möte med Trafikverket

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

§ 90

KST 2012/184

Val av representant i styrgrupp för projektet Fri
Sikt .. Klarälven (FRISK)
Torsby konunun är projektägare för leaderprojektet Fri sikt - Klarälven (FRISK).
Projektet har som målsättning att undersöka förutsättningarna för att röja upp och
långsiktigt bibehålla öppna vyer ner mot Klarälven, till gagn för bygden, markägarna och
besöksnäringen. Ett arbete tillsammans med olika intressegrupper skall leda fram till
vilka områden som är mest angelägna att öppna upp som försöksobjekt.
Klarälven, Klara, Femundselva och Trysilelva (Norge) utgör en och samma flod som är
omkring 460 kilometer lång. Nästan 300 kilometer av floden är belägen i Sverige, främst i
Värmland. Efter inflödet i Sverige i nordligaste Värmland följer Klarälven en rak
sprickdal söderut Klarälvdalen, där den bildar imponerande meaderbågar, på en sträcka
av 90 kilometer. Vid Edebäck har dalgången fyllts igen av stora isälvsavlagringar, och
Klarälven har tvingats in i en ny västligare fåra med flera vattenfall och forsar.
Främst i norra delarna av området är bebyggelse och jordbruk starkt koncentrerat till
dalgången längs Klarälvens stränder. Jordbruket präglas aven splittrad ägobild och
skiftena är små och smala vilket försvårar ett rationellt brukande. Sviktande lönsamhet
och minskad djurhållning ökar risken för ytterligare igenväxning av åkermarker som är
av primär betydelse för landskapsbilden. Man måste hitta nya infallsvinklar och
samverkanslösningar för att öka lönsamheten i basnäring/komp-'letter-'ande
verksamheter (ex turism) samt hålla landskapet öppet till gagn för boende och besökare.
Syftet är att öka bygdens attraktionskraft för boende och landsbygdsföretagare, vilket
kommer att gagna den bofasta befolkningen samt skapa ökad sysselsättning och nya
arbetstillfällen. Att öppna upp landskapet rund Klarälven kan öka turismen i bygden.
Gösta Kilhgren är projektledare.

Handlingar i ärendet
konununstyrelsen 2012-03-15 § 36

Kommunstyrelsens beslut
Per-Arne Ludvigsson (M) utses till representant i styrgrupp för projektet Fri Sikt 
Klarälven (FRISK) .

Beslutet expedieras till
Gösta Kilhgren, Per-Arne Ludvigsson,Thomas Stjerndorff
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Protokoll
2012-06-11

KST 2012/357

§ 91

Norra Ny Utveckling ekonomisk förening
protesterar mot nedläggningsförslag
Norra Ny Utveckling dwnomi"k [öre:iling har i en skrivelse protesterat mot de
nedläggningsförslag som kOlmnunstyrelsen och kommunfullmäktige har att ta beslut om
i samband med att budgeten tas.
Norra Ny Utveckling vill ha Klarastrand och biblioteket kvar i Norra Ny. Man begär att
konsekvensbeskrivningarna av de föreslagna neddragningarna ska utredas mer innan
beslut fattas.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Norra Ny Utveckling ekonomisk förening, 2012-06-10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunchef Thomas S~erndorff får i uppdrag att tillsanunans med kulturchef Ingemar
Nordström ha ett möte tillsammans med Nurra Ny Utveckling ekonomisk förening.

Beslutet expedieras till
Norra Ny Utveckling ekonomisk förening
rhoinas Stjerndorff
Ekonomiavdelningen
Ingemar Nordström

Utdragsbestyrkande
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