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§ 35 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
•

Val till styrelsen för Klarälvdalens vattenråd.

•

Remiss, åtgärdsprogram för havsmiljön.

•

Bostadsfråga, Björkholmen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 36 Verksamhetsredovisning -socialnämnden
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, har
företrädare för socialnämnden inbjudits till dagens sammanträde för att berätta om sin
verksamhet.
Socialnämndens ordförande Åke Gustavsson (S), vice ordförande Monica Olsson (C)
och socialchef Ulf Joh ansson ger en bred översikt av socialnämndens verksamheter
som innefattar tre huvudområden:
•

Vår d och omsorg

•

LSS (handikappomsorg)

•

IFO (individ- och familjeomsorg).

Handlingar i ärendet
Beskrivning av socialnämndens verksamhet, som biläggs paragrafen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar Åke Gustavsson, Monica Olsson och Ulf Johansson för
redovisningen.

Beslutet skickas till
Åke Gustavsson
Monica Olsson
Ulf Johansson
Angela Birnstein, ekonomichef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

l
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Socialnämnden
Möte med kommunstyrelsen
2015-03-02

torsby.se

Lite siffror ...
3:e året med budgetbalans (Sverige-unikt)

Tu senta ls kro nor

Intäkter

l

Budge t
201-l

Utfa ll 201-l

l

\

Avvikelse

l

UtfJII 2013

l
72033

63834

8199

66169

Kostnader

-350 021

-341959

-8062

-330 709

Personalkostnader

-243 060

-251595

8535

-235 915

Övriga kostnader

-106 917

-90 243

-16 674

-94738

Kapitalkostnader
Driftnetto

-44

-121

77

-56

-277 988

-278125

137

-264540

Positiv budgetbalans även 2014!

torsby.se
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Socialnämndens verksamhet
Socialnämndens verksamhet innefattar tre
huvudområden:
• Vård- och omsorg
• LSS (handikappomsorg)
• IFO (Individ- och familjeomsorg)
Den största delen av socialnämndens verksamhet är
insatser till äldre och funktionshindrade.
torsby.se

Bild på proportioner...

37 617; 14%

torsby.se

2

2015-03-02

Uppföljning av mål och
verksamhetskrav
Socialnamndens mal
Aldreomsorg: Nettokostnad per plats i
äldreboende
Aldreomsorg: Nettokosinad per utförd
Hemtjänsttimme
Antal utförda hemtjänstlimmar
Aldreomsorg: Nöjd-kund-Index l procent
IFO: Nettokostnad stöd per Invånare
IFO: Utbetalat per hushåll med stöd
Antal langtidsberoende bidragslagare 18-26 ar

Utfall 2014
440 285

Mal2014
457 283

Utfall 2013
444 492

526

544

533

84 500
l.u
830
28 524
37

85 000
i. u
722
22 910
30

88 612
l. u
735
27 813
41

IFO: Nöjd kundindex l procent
Handikapp: Nettokostnad per plats i gruppboende

i. u
763 837

i. u
793 317

i. u.
771 743

Handikapp: Kostnad per timme personlig
assistans
Antal utförda LASS-tlmmar
H ana IKapp: NOJO·Kuna· naex 1 procent

270

295

274

57168

52 000
.u

52 626

I.U

I.U •

•ingen uppgift ( i.u)
.,. avser särskilda boenden

Vård och omsorg, VO
64% av socialnämndens verksamhet för 2014
Motsvarar 178,5 mkr, varav;
Särskilda boenden

55%

Hemtjänst

35%

Hälso- och sjukvård

10%

Personer

> 80 år
> 65 år

< 65 år
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Verksamheter, VO (vård o
omsorg)
• Förebyggande verksamhet
• Hemtjänsten
• Korttidsvård
• Särskilda boenden
• Hälso och sjukvård,

(hjälpmedel och bostadsanpassning)

Förebyggande verksamhet VO
• Demensteamet -utbildar, stödjer, handleder från nationella
riktlinjer. BPSD utredningar 337 st

• Lingonskogen
• Dagverksamhet för dementa personer
• Anhörigstöd
• Hjälpmedel

4
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VO, hemtjänst, larm och
matdistribUtiOn
... "skälig levnadsnivå", Sol
• 280 personer med hemtjänst och delegerad
hemsjukvård
• 178 personer med matdistribution
• 378 personer med larm --- larmcentral 55-60% åtgärdas

1. Ansökan inkommer ~ Behovsprövning ÄBIC
2. Planeringsenhet planerar genomförandet ~
Verkställande grupper (8st) samt nattpatruller
3. 1063 besök planeras ut varje dag

~

Särskilda boenden i Torsby
kommun
Säbo

Antal lgh

Dalbygården

32

420 617 kr

Finnskogahemmet

14

489 870 kr

Gömmanberg

22

438 514 kr

Klarastrand

22

467 273 kr

Linden

48

358 160 kr

Lövenstrand

39

369 339 kr

solliden

15 (+7)

659 070 kr
ink/. 7 extra platser fr. 1 sep

J

Kostnad lägenhet/plats/år
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Aktuellt ärende VO (säbo) 2015•

"Kö till särskilt boende" sedan andra halvåret 2014 (olagligt,
bötespliktigt). Inte inträffat på 1O år.

•

Betalningsansvaret till sjukhuset högt av samma skäl

•

Betalningsansvarslagen föreslås ändras till 3 dagar och 6.000
kr/dygn. Om detta genomförs krävs en högre kompetens i
kommunen.

•

Socialnämnden äskar tilläggsanslag för att finansiera att öppna
Solliden fullt ut vilket skulle avhjälpa problemen. Personal 3,1 milj kr
2015 samt inventarier 0,45 miljoner kr

torsby.se

Solliden, behov av utökning
PLANERING SOLLIDEN 1 våningsplan korttidsplatser {141gh.
=16 pers.) (nu= 71gh =9 p)
• Samlad kompetens
•

Kortare vårdtider på sjukhus {25-30 vårdplaneringar/tmnad.

1 våningsplan permanentboende plus växelvårdsplatser
• Ej verkställda beslutsä-bo (mer än 3 mån.)
• Önskemål både av redan boende samt nya- om centrala Torsby
Socialnämnden 2015-02-1 O äskar tilläggsanslag (framfördes även till
budgetberedningen i november 2014)
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Öppna jämförelser - vård och
omsorg om äldre 2014 jfr med
2013
Totalundersökning av publicerad av SKL 2015-01-23
-genomförd 2014 genom brukarenkäter (kommunen ej
inblandad)
-statistik och ekonomi rapporterad från respektive
kommun

torslJy.se

standardkostnad i vård och
Omsorg (Källa: SKL Öppna jämförelser)
Kommunen får i skatteutjämningssystemet ersättning motsvararande
kommunens "standardkostnad". l budgetbeslut så prioriterar kommunerna
sedan själva hur man fördelar sina medel (behöver inte användas till det
som avsågs=kommunalt självbestämmande)
Avvikelse (%)

Torsby

2014

2013

2012

-14,2

-12,2

-12,5

Sunne

-2,4

+11,3

+8,7

Hagfors

-1,7

+5,0

+8,7

Riket

o

o

Värmland
Öppna jämförelser - vård och om so r om äldre SKL
torsby.se
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Vård och Omsorg
•

Verkställigheten av lägenhet inom tre månader, Jagstadgad tidsram,
klaras ej i ett antal fall. Rapport till kommunfullmäktige, och anmälan
gjord till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Bötesrisk.

•

Trygghetslarm utbytta till digital teknik. Denna satsning i mer
framtidssäker teknik innebär att trygghetslarmen kan användas i
mobiltelefonnätet där telenätet är borta samt även i framtida fiber för
höghastighetsbredband.

•

Byte till nyckelfri hantering av lås i delar av hemtjänsten.

•

Larmbyte på samtliga särskilda boenden.

•

Fortsatt kompetensutveckling för all vårdnära personal

•

2014 frisknärvaron 95%, bland de högsta i riket enligt SKL

to rshy.se

Öppna jämförelser 2014 hemtjänst, Torsby vs riket
2014

Torsby

Länet

Riket

Helhetsbedömning

94%

90%

89%

45 (112)

Bemötande

85%

75%

76%

21(103)

Påverka tid

51%

54%

61%

244(273)

Tillräcklig tid

82%

78%

82%

169 (177)

Trygghet hemma

46%

46%

43%

105 (201)

J

Ranking
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Öppna jämförelser 2014, särskilda
boenden, Torsby vs riket
2014
Helhetsbedömning

l Torsby
81%

l Länet

l Riket

l Ranking

83%

83%

170 (235)

Bemötande

69%

61%

57%

20 (179)

Påverka tid

63%

59%

60%

87 (147)

Tillräcklig tid

70%

74%

72%

183 (235)

Möjlighet att komma ut

37%

51%

58%

245 (243)

Sociala aktiviteteter

46%

58%

63%

229 (211)

Mat

71%

81%

75%

198 (159)

Måltidsmiljö

74%

71%

68%

71 (86)

Trygghet

48%

53%

50%

169 (222)

Tillsyn
• Inspektionen för vård och omsorg, IVO
• Kommunens miljö och hälsoskyddinspektörer
• Arbetsmiljöverket

9
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Individ- och Familjeomsorg
(IF O)
• Många ungdomar under 29 år med försörjningsstöd
• Projekt inom FINSAM (FK+AF+kommun)
• Samverkan med AME påbörjad
• Långtidsberoende av försörjningsstöd är fortsatt högt,
men "normalt" jämfört med riket
• Många personer aktuella för tvångsvård, avser vuxna
drogberoende (LVM)
• Fortsatt utökning av hem för vård och boende för
ensamkommande barn
• Kompetensutveckling inriktad på barn- och familj

LSS

(vård och stöd för personer med
funktionshinder)
• Boendestöds-team inom socialpsykiatrin
• Daglig verksamhet - nya och bättre lokaler
• Kompetenshöjning all personal
• Dagliga verksamheten tvättstugan flyttas till
Valbergsgården
• Växande behov av stöd inom socialpsykiatrin
• Ett tillkommande boende behövs (för SoL-beslut)

torsby.sc
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Framtidsfrågor 2016-•

Solliden/utökning av särskilt boende (brist)

•

Finansiering av "nationellt bemanningskrav"

•

pa säbc·

Finansiering av teknikskifte; dolum1en!ationsprojei<i, larmbylen,
"ii!X-'J!', hjälpmedel, utbildning, mm

•

Kompetensutveckling

•

Biståndsutredningar; individuella behov ("AD!C")

•

Boendeutredning; särsidida boenden r.:iol

•

Socialpsykiatrin; boendestöd , SoL.-boende?

•

Förebyggande arbete; IFO bam och familj, beroenclev8rd

•

Anhörigstöd behöver utvecklas Sol och LSS

•

Bemanningsenhet - Rekrytering

•

Lokaler
torsby.se
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 37 sollidens lokaler
Dnr KST 2015/132

Sammanfattning av ärendet
Särskilda boendet Solliden i Torsby har två våningsplan med 28lägenheter. Av
besparingsskäl har ett våningsplan stängts sedan några år då andra av nämnden
föreslagna besparingsalternativ avvisats av kommunfullmäktige. I huvudsak bedrivs
numera korttidsvård på Solliden. Det finns sedan flera år ett behov av fler lägenheter i
särskilt boende i Torsby och under 2014 har dessutom trycket från Torsby sjukhus ökat
på boende för patienter som är medicinskt färdigbehandlade/utskrivningsklara och
behöver korttidsvård.
solliden nedre plan

På Sollidens nedre plan finns 14lägenheter varav 10 används till korttidsvård.
Omsättningen på lägenheter i särskilt boende har varit låg under 2014, vilket medfört
att personer som beviljats särskilt boende blivit kvar på sollidens korttidsenhet d å de
inte kunnat återgå till egen bostad.
För att att förbättra boendesituationen för de som nu bor på Sollidens korttidsvård och
står i kö till särskilt boende, har socialnämnden beslutat 2015- 02-10 att omvandla åtta
lägenheter på sollidens nedre plan till permanent boende. Intäkter i form av
omvårdnadsavgifter och hyresintäkter bedöms ge 65 000 kronor/månad eller 780 000
kronor på årsbasis på nedre plan.
solliden övre plan

För att täcka behovet av korttidsvård och trycket på utskrivning från Torsby sjukhus,
har sju lägenheter öppnats upp på övre plan. Finansiering i budget för denna
akutåtgärd finns för de fyra första månaderna 2015.
Den kostnad som kommunen betalar tilllandstinget för patienter som väntar på
korttidsvård är avsevärt högre än om kommunen själv arrangerar korttidsvård.
Andra delen av våningsplanet, sju lägenheter, hyrs ut tillfälligt till Torsby Bostäder AB
till och med31mars 2015. Det finns behov av att även öppna upp denna del för
korttidsplatser.
Socialnämnden begär nu tilläggsanslag med 3,1 miljoner kronor plus
engångsinvestering med 0,45 miljoner kronor för att bedriva korttidsvård i nödvändig
omfattning med hänsyn till förändrat behov.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 37 forts. sollidens lokaler
Tilläggsyrkande
Gustav Olsson (M) yrkar att socialnämnden får i uppdrag att se över möjligheten till
alternativa driftsformer för att därigenom minska kostnaderna.

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2015-02-10 § 8.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till eventuella tilläggsäskanden i
samband med att socialnämnden har lämnat en tillförlitlig prognos vid aprils
delårsbokslu t.

2. Kommunstyrelsen förutsätter att socialnämnden vidtar de åtgäJ:der som man
bedömer behöver göras för att uppfylla lagens krav när det gäller tillgången på
platser i särskilda boenden. Kommunstyrelsen poängterar vikten av att
socialnämnden även fortsättningsvis fokuserar på att lösa finansieringen av sin
totala verksamhet inom den av fullmäktige anvisade budgetramen.
3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Gustav Olssons tilläggsyrkande och ger
socialnämnden i uppdrag att se över möjligheten till alternativa driftsfonner
för att därigenom minska kostnaderna.
Detta får dock inte störa frågan om Solliden och andra akuta åtgärder man
bedömer som viktigt att göra för att upprätthålla en bra service och för att
uppfylla lagens krav.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 38 Månadsuppföljning till och med januari
2015 för Torsby kommun
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljningen för nämnder och
kommunstyrelsen till och med januari 2015.
Nämnder och kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Då det
är i början av året har kapitalkostnader ännu inte kommit in i redovisningen.
Kapitalkostnad för perioden januari är budgeterad till5,1 miljoner kronor. Det kan
även finnas andra kostnader som ännu inte har hunnit belasta verksamheterna.
Kommunfullmäktige redovisar ett överskott på grund av att kostnaderna för revision
varit lägre än budget.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4,8 miljoner kronor. Prognosen för 2015
är i nuläget ett utfall i nivå med budget.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på närmare 1,5 miljoner
kronor. Det är tidigt att uttala sig om en prognos för helåret, men nämndens
sparbeting på 4,5 miljoner kronor kommer inte att kunna få full effekt under 2015.
Socialnämnden redovisar ett underskott på 200 000 kronor. En prognos för helåret är
tidigt, m en som det ser ut nu befaras ett större underskott inom individ- och
familjeomsorgen och finansiering om drygt 3 miljoner kronor saknas för drift av
solliden om 14 platser på övervåningen ska beläggas från l april.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar ett resultat i nivå med budget.
Nämnden prognostisera!· också ett resultat för helår i nivå med budget.
Valnämnden redovisar ett plusresultat på 15 000 kronor. För helår bedöms ett resultat i
nivå med budget.
Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat i nivå med budget. För helår bedöms
ett resultat i nivå med budget.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 38 forts. Månadsuppföljning till och med januari 2015 för Torsby
kommun
Handlingar i ärendet
Ekonomiavdelningens månadsuppföljning 2015-03-02 för Torsby kommun till och med
januari 2014.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 39 Bokslut 2014
Dnr KST 2015/146

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om bokslut för 2014.
Resultat för 2014 är på 9 346 tkr vilket är 2 616 tkr bättre än budgeterat. Årets resultat
innebär att nettokostnadsandelen uppgår till 98,6 %. Målet är satt till att
nettokostnadsandelen 2014 ska uppgå till högst 99 %. Det innebär att målet är nått för
2014. När det gäller målet att kommunens soliditet den 31 december 2014 ska uppgå
till36 % så nås inte det; soliditeten uppgår till 35 %.
Värdet på beviljat investeringsutrymme för 2014 som ej utnyttjats eller överskridits
under 2014 förs över till2015.
Vid ekonomidagarna 16-17 februari 2015 har nämnder och kommunstyrelsen lämnat
redogörelser för sina verksamheter angående bokslut 2014. Under ekonomidagarna
har också verksamhetsbeskrivning, viktiga händelser under året, uppföljning av
verksamhetsmål, nyckeltal och avvikelser mot budget diskuterats.
Enligt lag om det kommunala aktivitetsansvaret har kommunen ansvar för ungdomar
som inte har ett arbete efter avslutad skolgång. I Torsby kommun är det oklart vem
som har ansvaret för detta. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till
kommunstyrelsen om vem som har ansvar för detta.
Då det är ny mandatperiod med flera nya politiker föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott att HR-chef/biträdande kommunchef Anders Björck får i uppdrag att
anordna en personaldag för presidier under 2015.
För att få en uppdatering gällande internkontroll får ekonomichef Angela Birnstein i
uppdrag att under 2015 ordna utbildning i detta. Utbildningen ska rikta sig till både
politiker och ~änstemän.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 § 46.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 § 47.
Arbetsmaterial bokslutsberedning.
Driftsredovisning.
Finansrapport

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 11

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 39 forts. Bokslut 2014
Kommunstyrelsens beslut
l.

Kornmunstyrelsen ställer sig bakom redovisat bokslut och skickar det vidare
till kommunfullmäktige.

2. Kornmunstyrelsen överlämnar finansrapport per 2014-12-31 till
kornmunfullmäktige för kännedom.
3. Kornmunstyrelsen överlämnar internkonh·ollrapporter för
2014-12-31 samt planer för 2015 till kornmunfullmäktige för kännedom.
4. HR-chef/biträdande korrununchef Anders Björck får i uppdrag att anordna
personaldag för presidier under 2015.
5.

Enligt lag om det kommunala aktivitetsansvaret har kommunen ansvar för
ungdomar som har avslutat sin skolgång men inte fått ett arbete.
Kornmunchef Thomas S*rndorff får i uppdrag att till kornmunstyrelsen ta
fram ett förslag om vilken förvaltning som ska ha ansvaret för detta.

6. Ekonomichef Angela Birnstein får i uppdrag att under 2015 ordna utbildning i
internkontroll både för politiker och ljänstemän.

Beslutet skickas till
Kornmunfullmäktige
Anders Björck
Thomas Sljerndorff
Angela Birnstein

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-03-02

§ 40 Projekt Finnskogscentrum, överkostnad
Dn r KST 2015/109

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-03, § 155, att anslå 4 miljoner kronor för en
omlokalisering av Torsby Finnkulturcentrum från Torsby herrgård till Lekvattnets
skola. Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-08, § 65, att påbörja projektering och
kommunen tecknade ett samverkansavtal om Finnkulturcentrum med stiftelsen
Värmlands museum 2013-07-03.
I och med omlokaliseringen bytte Finnkulturcenh·um namn till Finnskogscentrum.
Finnskogscentrum invigdes 2014-06-14. Totalt kostnadsutfall för projektet blev
5 920 700 kronor. Kostnaden översteg budget med totalt l 920 700 kronor, fördelat på
utställningen med ca 600 000 kronor och träpalissaden med ca l 400 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10, § 35.

Kommunstyrelsens beslut
Överskjutande kostnader om l 920 700 kronor redovisas som en investering under
kommunchefen. Finansiering sker med eget kapital av inom ramen av
kommunfullmäktige beslutat investeringsutrymme. Framtida projekt i samverkan med
externa parter behöver ha en annan utformning.

Reservation
Hans Lindberg (V) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Gustav Olsson (M) och Mikael Persson (M) lämnar en protokollsanteckning som
biläggs paragrafen.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

\'Vfiffioderaterna
TORSBY

ProtokoBsanteckning
Kommunstyrelsen

Torsby den 2 mars 2015

Projekt Finnskogscentrum, överkostnad
Med anledning av att Finnskogscentrum har överstigit budget med
totalt 1 920 700 kronor vill Moderaterna understryka att bättre
rutiner för sådana typer av projekt behövs i framtiden. Det är inte på
något sätt acceptabelt att sådana summor överstiger tilldelad
budget, framförallt eftersom det är skattebetalarnas pengar som det
handlar om. skattepengar ska hanteras varmsamt, vilket gör att
händelser likt ovan inte får upprepas. Det handlar om respekt mot
våra medborgare i Torsby Kommun.
Med god kommunikation mellan politik och förvaltning kan vi i
framtiden se till att hålla ordning och reda i ekonomin, vilket är
grundläggande för att en kommun långsiktigt ska ha en stabil
eknomi och budget i balans.

c:-:!d?{(}lv!l2~
Gustav Olsson

Mikael Persson

Moderatema i Torsby

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 41 Familjecentral
Dnr KST 2015/131

Sammanfattning av ärendet
Det har under en ganska lång tid pågått en diskussion mellan Torsby kommun och
Landstinget i Värmland om att starta en familjecentralsverksamhet i kommunen.
Parterna är överens om att starta en sådan verksamhet, men det har varit svårt att hitta
en lämplig lokal. Efter att parterna har inventerat befintliga lokaler i Torsby tätort, har
man kommit fram till att Torsby Herrgård är lämplig lokal som kan inrymma
verksamhetens samtliga delar.
Det pågår rekrytering av en samordnare samt ansvarig för den öppna förskolan.
Rekryteringen av samordnare är snart klar och tjänsten ska besättas från och med maj
månad. Tjänsten som ansvarig för den öppna förskolan ska vara tillsatt senast under
juni månad.

Handlingar i ärendet
Biträdande kommunchef/HR-chef Anders Björcks tjänsteskrivelse 2015-02-19.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att familjecentralen ska inrymmas i Torsby
H errgård.
2.

Tekniska avdelningen får i uppdrag att samordna en anpassning av lokalerna
så att de motsvarar de krav som finns på en familjecentralsverksamhet

Reservation
Hans Lindberg (V) reserverar sig mot beslutet. Reservationen biläggs paragrafen.

Beslutet skickas till
Anders Björk

Jan Esping, teknisk chef
Landstinget i Värmland

Utdragsbestyrkande

Reservation Torsby kommunstyrelse 2015-03-02.

Vänsterpartiet reserverar sig under ärende nr 6 Diarienr. KST 2015/131 mot att
Familjecentralens lokalisering förmodligen kommer att ske på Tors by herrgård, med stora
ombyggnadskostnader som följd.
Vår ambition var att herrgårdsbyggnaden skulle bli ett allaktivitetshus till nytta för många av
kommunens innevånare. Därmed skulle hela området förbli offentligt, vilket ju är väldigt
viktigt för kommunens innevånare.
Herrgården är ju kärnan i "området" och då bör man väl sätta in det i ett större sammanhang
som har med framtidsplaneringen att göra.

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 42 Övningen SAMÖ 2016, avsiktsförklaring
Dnr KST 2015/152

Sammanfattning av ärendet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har tillsammans beslutat om att genomföra projektet SAMÖ 2016, som
är en övning för att pröva och beskriva den gemensamma nationella förmågan att
hantera en kris i samhället.
Att planera, genomföra och utvärdera en övning av denna omfattning kräver en bred
samverkan över en längre tid mellan de myndigheter och organisationer som ska delta
i övningen. För att formellt starta samarbetet behöver de aktörer som vill delta skicka
in en avsiktsförklaring, vilket för Värmlands del ska göras senast 30 mars.
säkerhetssamordnare Susanne Thellberg informerar om att Länsstyrelsen i Värmland
kommer att delta i övningen som främst kommer att handla om höga flöden. Om
kommunen beslutar sig för att delta i övningen ska en lokal övningsledare utses.
Susanne kommer att delta på ett informationsmöte för potentiella värmländska
deltagare som äger rum den 4 mars i Karlstad. Kommunstyrelsen skickar med henne
några frågor som behöver besvaras innan slutlig ställning tas om eventuell medverkan
i övningen.

Handlingar i ärendet
Information om SAMÖ 2016 från Länsstyrelsen Väsh·a Götaland och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap MSB.

Kommunstyrelsens beslut
Beslut om evenh1ell medverkan i övningen SAMÖ 2016 delegeras till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Susanne Thellberg

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 43 Budget 2015, barn- och
utbildningsnämnden
Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2014 beslutade barn- och utbildningsnämnden att äska ett tilläggsanslag
inför 2015 på 5 miljoner kronor för att kunna täcka volymökningar i verksamheterna.
Till följd av ett ökat behov av barnomsorg i Torsby tätort har nämnden utökat med två
avdelningar inom förskolan på området S*rnebacken. Ett ökat elevantal på
Holmesskolan har även lett till att antalet inskrivna barn på fritids har ökat, och fritids
har utökats med en avdelning.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 § 192 att skolutredningen ska inväntas
innan beslut tas om barn- och utbildningsnämndens äskande. En avstämning ska göras
i samband med delårsuppföljningen per den 30 april2015.
Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat att 4,5 miljoner kronor ska läggas
som ett sparbeting på nämndens kostnader för gymnasieskolan eftersom det inte är
möjligt att göra fler besparingar inom förskolan eller grundskolan. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade 2015-02-05 att Stjerneskolan får ett sparbeting på 4,5
miljoner kronor som ska vara genomfört senast inför budgetåret 2017.
Barn- och utbildningsnämnden informerar nu kommunstyrelsen om att man
prognostiserarett underskott för 2015. Hur stort underskottet riskerar att bli beror på
vilken effekt beslutade åtgärder får under 2015. Ett arbete med att se på besparingar
inom Stjerneskolan pågår. Nämnden inväntar svar från kommunfullmäktige om
äskandet på 5 miljoner kronor eftersom skolutredningen inte ger någon ekonomisk
effekt.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2015-02-05 § 19.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 43 forts. Budget 2015, barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen vidhåller kommunfullmäktiges beslut om att en avstämning ska
göras i samband med delårsuppföljningen i april. Kommunstyrelsen poängterar vikten
av att barn- och utbildningsnämnden även fortsättningsvis fokuserar på att lösa
finansieringen av sin totala verksamhet inom den av fullmäktige anvisade
budgeh·amen.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-03-02

§ 44 Upprustning av de kommunala
bad platserna
Dnr KST 2015/164

Sammanfattning av ärendet
Fritidsavdelningen har inventerat de badplatser som är i kommunal regi för att se på
behovet av upprustning av badplatserna. Inventeringen har genomförts tillsammans
med arbetsmarknadsavdelningen. Av inventeringen framgår att det finns behov av
upprustning och uppfräschning samt byte från omldädningsrum till skärmar.
Badplatsen H ultsand i Särmark kommer att tas bort.
Den totala kostnaden för upprustningen beräknas till drygt 80 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Inventering av kommunens badplatser 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Beskriven upprustning till en kostnad av 80 000 kronor godkänns med finansiering
från kontot för medfinansiering.

Beslutet skickas till
Kicki Velander, fritidschef
Angela Birnstein, ekonomichef
Gösta Kihlgren, arbetsmarknadschef

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 45 Svar på motion om idrottsgymnasium för
crosskart
Dnr KST 2014/428

Sammanfattning av ärendet
Mikael Persson (M) har lämnat in en motion om idrottsgymnasium som lyder:
"På Stjerneskolans idrottsgymnasium finns idag bl. a. längdskidor, skidskytte, alpint
samt skicross som representerat. Stjerneskolan har också idag en
tävlingsmekanikerutbildning.
Motorsporten har stora traditioner i vår kommun där Rally Sweden och EM i rallycross
i Höljes kan nämnas som de stora arrangemangen. Förutom dessa stora arrangemang i
kommunen pågår det motorverksamhet med andra rallytävlingar, rallycross, folkrace
samt crosskart Dessa nämnda skäl är några av anledningarna till skapandet av denna
motion.
Crosskart är en motorgren som påminner om rallycross där man kan börja tävla från
nio års ålder.
Sporten är växande, idag är crosskart den enda motorsporten som har en tillväxt av
licensierade förare. Som ett lokalt exempel kan nämnas att år 2012 fanns det två
licensierade ungdomar i vår kommun. Idag, två år senare är siffran 25 stycken. totalt
finns det ca 60 aktiva tävlande ungdomar i Sverige.
Ett stort upptagningsområde av licensierade förare finns i Värmlands län och
Hedmark fylke i Norge och m ed ett ' stråk' över mellersta Sverige inklusive
Mälardalen.
Sporten har SM-status sedan år 1998,det finns också en EM-serie där tävlingar körs i
Sverige, Norge, Finland, Danmark samt Lettland.
Man har idag även ett juniorlandslag i crosskart där Torsby kommun är väl
representerad med två förare av tre. Värt att notera är att några av dagens stjärnor
inom motorsporten startade sina karriärer med crosskart."

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 45 forts. Svar på motion om idrottsgymnasium för crosskart
Svar på motionen

Skolchef Ulf Blomquist har tagit fram följande förslag på motionssvar:
Stjerneskolan kan inte starta upp ett nytt idrottsgymnasium med inriktning crosskart
Kravet från Riksidrottsförbundet är att idrottsgrenen crosskart ska sortera under ett
specialidrottsförbund för att starta ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller nationellt
godkänd idrottsutbildning (NID).
Inom ramen för lokal idrottsutbildning (LID) går det att bedriva ämnet h·äningslära för
elever som är intresserade av crosskart Ämnet ska ge eleverna fördjupade kunskaper
för att kunna bli "sin egen tränare" och utveckla sina idrottsliga färdigheter inom
ramen för ämnet.
På sammanträdet lämnar Mikael Persson (M) nya uppgifter, som enligt skolchef Ulf
Blomquist föranleder behov av ytterligare utredning.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-18, § 114.

Kommunstyrelsens beslut
Med anledning av de nya uppgifter som kommit fram, återremitteras motionen till
barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

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

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna, genom Gustav Olsson, har lämnat en motion till kommunfullmäktige
2014-11-17, som lyder:
"För Torsby kommun är företag och nyetableringar en förutsättning för tillväxt och
utveckling. Då krävs det att dialogen och kommunikationen mellan kommunen och
näringslivet är väl uppbyggd.
I ett steg att förbättra kommunikationen mellan företagen och Torsby Kommun
föreslår Moderaterna att det bör tillsättas en företagslots, som så många andra
kommuner har gjort.
Företagslotsen har huvudsakligen tre funktioner:
Information: Företagslotsen informerar företag om vad som krävs för få tillstånd, vilka
blanketter och uppgifter som ska fyllas i, samt att hänvisa till rätt förvaltningar vid
olika ärenden.
Samordning: Företagslotsen samordnar ansökningar och förmedlar information mellan
förvalhlingarna för att underlätta handläggningen. Företagen kan sedan med enkelhet
vända sig till företagslotsen som har information om ärendet.
Beslut: Kommun ska snabbast möjligt fatta de beslut som krävs för att göra
tillståndsärenden. Företagslotsen driver aktivt på för att föra fram ärendet till snabbt
beslut. Som exempel kan kommunen tillse att tjänstemän har möjlighet att fatta beslut i
tillståndsärenden utan politisk behandling.
Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna:
Att Torsby Kommun tillsätter en företagslots, för att förbäth·a kommunikationen
mellan kommunen och näringslivet."
Svar på motionen
Thomas S*rndorff, kommunchef, och Anna Öhgren Boden, VD TUAB (Torsby
Utveckling AB), har tagit fram ett förslag på motionssvar, som biläggs paragrafen.
De föreslår att motionen avslås.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 46 forts. Svar på motion om att införa företagslots i Torsby kommun
Följande utredningsmetod har använts:
Tagit del av utredning kring företagsklimat från SKL, Sveriges Kommuner och
Landsting, erfarenheter av tidigare projekt, utbildningar och insatser som Den
företagsamma utvecklingen och Förenkla, helt enkelt, samt erfarenhetsutbyte med
andra kommuners näringslivsorganisationer.
I samband med behandling av motionen har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat
att kommunen i sin marknadsföring ska förtydliga de roller som idag finns till stöd för
företagen i Torsby kommun.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 § 21.

Yrkanden
Yvonne Broberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.
Gustav Olsson (M) och Mikael Persson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Yvonne Brobergs yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslaget motionssvar.

2.

Motionen avslås.

Reservation
Gustav Olsson (M) och Mikael Persson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förslaget i motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

2014-12-09

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

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

Thomas Stjerndorff
kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

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

thomas.stjerndorff@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Svar på motion angående företagslots i Torsby kommun

Bakgrund
Torsby kommuns näringslivs- och besöksnäringsarbete är organiserat på följande sätt
för att möta företagens behov av stöd hjälp i olika avseenden. Torsby kommuns
näringslivsbolag TUAB ansvarar för småföretag upp till sex anställda. Torsby kommun
ansvarar för de större företagen genom näringslivschef samt kommunchef.
Förhållandet avseende arbetsuppgifter mellan kommunens näringslivsfunktion och
TUAB regleras av ett avtal som revideras årligen.
Företagslots
Företagslots är en funktion eller person med syfte atf lotsa företagsärenden för att
underlätta för företaget som kommer i kontakt med kommunen. Ibland är det en
särskild person/er som har titeln faretagslots och ibland är det mer av ett arbetssätt som
kommunens tjänstemän som möter företagen jobbar utifrån.
När det gäller de funktioner som en företagslots har enligt motionen, så är det ett
arbetssätt som TUAB har haft i många år, d.v.s. informera företag om vilka tillstånd
som kvävs och hänvisa till rätt förvaltningar och tjänstemän etc (se TUAB:s
verksamhetsplaner för 2011-2014). TUAB samordnar även information om ärendet
med kunden i fokus, håller sig ajour och följer upp ärenden, även om företaget går
vidare in i den kommunala förvaltningen, t ex om det gäller bygglov eller andra
tillstånd. Det kan gälla såväl myndighetsutövning som exploatering m.m.
Vad gäller de större företagen, som kommunen direkt ansvarar för, så har
näringslivschefen samma funktion som beskrivits ovan.
Begreppet lotsfunktion och vilka har en lotsfunktion idag?
"Att inrätta så kallade lotsfunktioner är något som har varit i ropet under ett antal år
och av de svarande kommunerna anger två tredjedelar att de har en lotsfunktion idag.
Det innebär i praktiken att 118 kommuner av de 178 som svarat på enkäten har en
lotsfunktion" (F öretagsklimatet-kommunen gör skillnad, SKL 2009).

A v de kommuner som har en lotsfunktion är det absolut vanligast att
näringslivschefen eller motsvarande är den som agerar lots, enligt SKL:s (Sveriges
kommuner och Landsting) rapport.
i Värmland är det endast Karlstad och Eda som har anställda personer som har titeln
foretagslots. I t.ex. Sunne och Arvika jobbar de förvaltningsövergripande med
företagsärenden och fungerar då som en "lotsgrupp", där samtliga tjänstemän som
möter företag i sitt arbete fungerar som "lotsar". Sedan 2012 har Torsby kommun och
TUAB ett liknande arbetssätt. Detta etablerades i samband med Torsby kommun och
TUAB:s arbete med SKL:s utbildning Förenkla -helt enkelt. Vi har sedan ca två år
·tillbaka arbetat med denna metod i den s.k. Etableringsgruppen, där kommunchef,
teknisk chef, miljö- och byggchef, näringslivschef och VD på TUAB deltar och går
igenom aktuella ärenden. Kommunchefen är sammankallande till denna grupp.
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Informera om tillstånd
När det gäller att informera om tillstånd så har den nya tekniken öppnat upp många
bra möjligheter för företag idag som inte fanns tidigare. Nu finns t. ex. en bra
webbijänst på www.verksamt.se där ett företag lätt kan få svar på vilka tillstånd som
krävs för dennes verksamhet och dessutom få en checklista för i vilken ordning
tillstånden ska sökas och hos vem, vad som krävs etc. Vår erfarenhet är att en majoritet
av våra nystartsärenden i dag redan har tagit reda på mycket innan de tar kontakt med
oss eller kommunen via webben och framför allt via verksamt. se. Verksamt.se är en
webbsida där myndigheterna Skatteverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Patent- och regitreringsverket, Pensionsmyndigheten, SCB och
Tullverket samverkar kring information till företagare. TUAB är en av Tillväxtverkets
referensorganisation när det gäller utvecklingen av webbsidan verksamt. se. Dessa
myndigheter ger även ut en broschyr Starta eget som finns hos oss att hämta gratis.
En person eller ska alla vara lotsar?
Ett företag bör behandlas som vilken annan kommunal kund som helst, och ska
bemötas av samma serviceanda och professionalitet som en privatperson. Oavsett
vilken tjänsteman eller politiker som kommunens kund möter, ska den personen
kunna lotsa kunden rätt. Såhär skriver SKL i sin rapport Företagsklimatet-kommunen
gör skillnad, som är en enkät till samtliga av Sveriges kommundirektörer om
kommunens tillgänglighet och service till företagen om just detta:
"Att införa någon typ av lots eller flera lotsar tror vi kan vara en effektiv metod för att
underlätta för företagare att få den hjälp och service som de behöver. Dock vill vi
flagga för att det kan finnas en risk med att utse en eller ett antal personer som ska
jobba med dessa frågor. Risken är att man överlåter allt för mycket ansvar på dessa
personer och att man förbiser eller åsidosätter det faktum att hela den kommunala
förvaltningen behöver ha en positiv attityd och vara serviceinriktade mot både
medborgare och företagare. Det synsättet är nog den allra viktigaste framgångsfaktorn
för ett bra företagsklimat Ett begrepp som förekommer allt oftare i sammanhanget och
som ibland förespråkas är 'no wrong door', dvs. att alla ska kunna lotsa en företagare
rätt i systemet (Företagsklimatet-kommunen gör skillnad, SKL 2009).
Flera värmländska näringslivsfunktioner funderar nu på att köpa in en webbaserad
lotsutbildning (www.lotsutbildning.se) med målgruppen samtliga ijänstemän och
politiker som kommer i kontakt med företag i sitt arbete i en kommun. TUAB har
provat en demoversion och gör den bedömningen utbildningen vore mycket värdefull
att erbjuda både nyanställda samt övrig personal i kommunen.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis så gör undertecknade den bedömningen att Torsby kommun har
en ändamålsenlig organisation avseende näringsliv- och besöksnäringsarbete och att
denna inte behöver utökas. Däremot anser vi att den framgångsfaktor som SKL pekar
på, nämligen att arbeta för att hela den kommunala förvaltningen är serviceinriktad
och har en positiv attityd mot både företagare, besökare och medborgare, är en
betydelsefull byggsten för ett positivt företagsklimat vilket gör att företagare och kund
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lotsas rätt i systemet. Projektet "Den företagssamma kommunen" och "Förenkla- helt
enkelt" samt värdskapsutbildningruna som bedrivits som kommunövergripande
projekt med syfte att förstärka den positiva attityden och det professionella
bemötandet har varit framgångsrika. Dock måste detta arbete vidmakthållas och
ständigt vara aktuellt i den kommunala förvaltningen i mötet med näringslivet.

Förslag till beslut
Motionen avslås.

Thomas Stjemdorff, kommunchef /Arma Öhgren Boden, VD TUAB
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Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

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

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

Handlingar i ärendet
Koinmunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 § 25, med ~änsteskrivelse från biträdande
kommunchef Anders Björck 2015-01-08 som biläggs paragrafen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
TOSAM:s nuvarande funktion läggs vilande under tiden som den nya organisationen
med Polisens projekt kring medborgarlöften prövas under ett år.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

2015-01-08

KSAU

Ärende; IFörs ~ag på förändrad! organisation för
Torsby Samhä~~sråd, TOSAM.
Bakgrund
Under 2002 bildades TOSAM, då det dåvarande Lokala Folkhälsorådet och
Brottsförebyggande rådet slogs samman till ett råd som fick namnet Torsby
samhällsråd, vilket förkortas TOSAM. Anledningen till varför sammanslagning av de
bägge råden gjordes var att man ansåg att arbetet gick "trögt". Genom ett nytt råd
skulle effektiviteten och engagemanget öka ochman skulle få samordningsvinster
mellan de bägge rådens verksamheter.

Förslag på ny organisation
Utifrån den situation som råder idag så kan man konstatera att TOSAM inte fyller det
uppdrag som ställs i dagens samhälle, organisationen upplevs inte längre fullt ut
funktionell. Det finns ett behov av att bättre ta tillvara på de kunskaper som personal i
skolan, fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och landstinget har om sitnationen för
barn och unga i lokalsamhället. Kunskaper som skallligga till grund för och användas
då man utfonnar metoder och planer för det förebyggande arbetet för barn och
ungdomar. Genom att personal från dessa verksamheter träffas med en
regelbundenhet så ges möjligheten till en gemensam analys av dagsläget och
bedömning av vilka åtgärder och insatser som måste vidtas. Parterna skall ta fram
gemensamma styrdokmnent som skall fungera som ett stöd i respektive organisations
verksamhet. Det är även mycket viktigt att kommunens planer för det förebyggande
arbetet inom de aktuella områdena sker i nära samverkan med polisen.
I och med att polisens nya organisation träder ikraft den 1 januari 2015 så ges det helt
nya möjligheter till ett närmare samarbete mellan polisen och kommunen. Den nya
organisationen innebär att polisen skall ta fram lokala verksamhetsplaner dessa planer
skall tas fram i samverkan med kommunen. De lokala planerna skall utJ.nynna i
medborgarlöften, där en analys av lokalsamhällets utJ.naningar är en viktig hörnsten i
det förebyggande arbetet.
Torsby kommun tillhör ett av de 13 lokala polisområden som valts ut i ett pilotprojekt
kring att utforma en struktur för polisens lokala uppdrag.

Anders Björck
Bitr. kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, T ors by

Tors by kommun
i. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560-i 60 86 direkt
070-600 94 97 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

anders.bjorck@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
i (2)

Parallellt med polisens projekt har det pågått en dialog mellan sodclförvaltrringen och
personalen inom fritidsförvaltningen kring TOSAM:s funktion i kommunen avseende
det förebyggande arbetet. Man anser att det föTebyggande arbetet kring barn och
ungdomar behöver mganiseras på ett nytt sätt för att kunna möta de utmaningar som
finns i kommunen idag. Utifrån dessa diskussioner har det tagits fram ett förslag på
hur TOSAM skall kunna omorganiseras. Principen föT den nya organisationen är den
att det finns en styrgrupp, nedan kallat Lokal BRÅ och en a:rbetsgmpp, nedart kallat
Operativgmpp. Lokala BRÅ träffas någon gång per år och bestämmer både lång- och
kortsiktiga mål för den operativa gruppen. Den operativa gruppen skall effektuera
målen och årligen återrapportera till Lokala BRÅ graden av måluppfyllelse.
I Lokala BRÅ följande funktioner representerade; Kommunchef; Socialchef
(sammankallande), Skolchef, :Fritidschef, Kulturchef och den lokala
polisområdeschefen.
I den Operativa gruppen är följande funktioner representerade; IFO-chef,
säkerhetssamordnaren (sammankallande), ANDT-samordnare, Skolkurator
Frykenskolan, Skolkurator Kvistbergsskolan, Skolkurator Stjerneskolan,
Kommunpolisen och läkare från ungdomsmottagningen.
Lokal BRÅ-har möte 1-2 gånger per år och den operativa gruppen träffas 2-4 gånger
per år. De bägge grupperna har möjlighet att adjungera olika personer till gruppen och
använda sig av referensgrupper i sitt arbete.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås rekommendera kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att besluta om att förändra TOSAM organisation enligt
ovanstående förslag. Det Lokala BRÅ får till uppgift att utarbeta styrdokument för den
egna gruppens arbete samt för den operativa gruppen. Styrdokumenten,
måluppfyllelse samt information kring det pågående arbetet skall delges
kommunstyTelsen vid minst ett tillfälle per år.

För Tmsby konunun

Anders Björck
Bitr. kommunchef/HR-chef
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förslag t

mny TOSAM - organisation
Kommunpolis
IFO-chef
ANDT samordnare
skolkurator Fry
skolkurator Kvi
skolkurator Stj
Ungdomssekreterare
säkerhetssamordnare
Ungdomssmotta
n

Operativ och
beredande
arbetsgrupp

Uppdrag:
Sammankallande säkerhetssamordnare
Möte 2-4 ggr/år
Dialog kring sal(lhällssituationen
Utarbetar konkreta mål utifrån verksamhetsplaner
Utvärderar verksamheten och reviderar planer

Lämnar utvärderingar o'ch försfag till nya planer till
styrgruppen in/d förslag till medborgarlöften
Föredragande till styrgrupp är säkerhet~samordnare
eller berörd handäggare

Socialchef
Skolchef
Fritidschef

styrgrupp

Kommunchef
Kulturchef
Polischef

tar beslut
alt utarbetar förslag
till politiska beslut

Uppdrag:
Möte 1-2 ggr/år
Agerar utifrån operativa gruppens förslag
Utarbetar förslag till politiska beslut vid behov
som sedan går till respektive berörd nämnd

Beslutar om försfag till polisens medborgarlöften

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 48 Samarbete mellan Klarälvens vattenråd,
Klarälvens vattenvårdsförbund och Värmlands
kalkningsförbund
Dnr KST 2014/976

Sammanfattning av ärendet
Värmlands Kalkningsförbund är ett kommunalförbund där alla kommunerna i
Värmland är medlemmar, utom Hammarö som inte har något vatten som kalkas.
Kalkningsförbundets ordförande har lagt fram ideer om hur samverkan med
Klarälvens vattenråd och Klarälvens vattenvårdsförbund skulle kunna fungera.
Kalkningsförbundet har öppnat för en diskussion om att skapa en ijänst som ska
finansieras genom en omfördelning av de pengar som kommunerna redan idag
avsätter till förbundet. Tjänsten skulle även kunna hantera vattenrådens frågor.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 § 29.
Underlag för diskussion från Klarälvens vattenråd 2014-12-15.

Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun ställer sig positiv till att en ijänst inrättas inom Värmlands
kalkningsförbund som ska bistå vattenrådet och vattenvårdsförbundet med kunskap
och råd.

Beslutet skickas till
Värmlands kalkningsförbund
Klarälvens vattenråd
Klarälvens vattenvårdsförbund
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt/miljö- och byggchef

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 49 Val till styrelsen för Klarälvdalens
vattenråd
Dnr KST 2015/208

Sammanfattning av ärendet
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth har representerat Torsby kommun
i styrelsen för Klarälvens Vattenråd. Han ber nu kommunstyrelsen att utse en ny
representant efter honom.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 att utse en
ny representant från Torsby kommun till styrelsen för Klarälvdalens vattenråd.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§50 Representation i arbetsgrupp som tar fram
lokala miljömål
Dnr KST 2014/861

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare utsett en referensgrupp för
miljömålsarbetet där kommunchef Thomas S*rndorff, biträdande kommunchef
Anders Björck, stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth och
miljöstrateg/energi-och klimatrådgivare Tina Näslund ingår.
Nu ska även en politisk arbetsgrupp tillsättas som ska fungera som styrgrupp vid
upprättandet av de lokala rniljömålen. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har utsett
två representanter, Kari Lewin (S) och Daniel Brosius (M), och kommunstyrelsen ska
utse tre representanter.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 § 31.

Kommunstyrelsens beslut
Följande representanter utses från kommunstyrelsen till styrgruppen för
miljömålsarbetet
Inger Laren (FP), Dag Nyström (C) och Andreas Meseke (V) .

Beslutet skickas till
Inger Laren
DagNyström
Andreas Meseke
Referensgruppen
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

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

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna genom Per Olov Olsen har lämnat en motion som lyder:
"Gällande befolkningsminskningen i kommunen har ett ursprung på att ungdomen
icke känner sig välkomna eller vill stanna i vår kommun.
Torsby kommun är en av de biltätaste kommunerna i landet och många ungdomar har
både bil och körkort. De vill träffas och få en fristad att både spela högt i deras bilar
och umgås. Det ingår i deras kulturarv.
Det finns platser där de kan träffas och jag är säker på att lokala näringsidkare kan
under helgerna förfoga om förplägnad såsom hamburgare och Thaimat
Det finns många platser där ungdomarna inte stör nattetid direkt anslutna till centrum.
Det är fel att med lag begränsa de ungdomar som skall bilda vårt samhälle här i Torsby
för det slår tillbaka mot oss alla.
Jag yrkar på att bilburen ungdom samt övrig skall få en plats att vara veckoslut samt
att kommunen anställer 2 ordningsvakter för att stävja missförhållande under tiden
22.00- 04.00 fredag samt lördag enligt ordningslagen."
Svar på motionen

Ansvarig för motionssvaret, teknisk chef Jan Esping, föreslår följande svar på
motionens sista stycke:
Vid störningar som uppstår där bilburen ungdom tr·äffas, i form av störande oväsen
och nedskräpning, är problem som förorsal<ar lidande för närboende, begränsar andra
människors möjlighet att röra sig fritt samt förorsakar stora kostnader för kommunen.
Ungdomarna samlas främst i centrala Torsby med Torsby Torg som huvudsaklig plats.
Området är offentlig plats och omfattas av 3 kap. ordningslagen, grundläggande
bestänunelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats samt av allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Torsby kommun och Torsby kommuns lokala
trafikföreskrifter.
Polismyndigheten har uppdraget att tillse att lagar och föreskrifter följs samt rätten att
vidta åtgärder mot personer som bryter mot lag och föreskrifter. Tekniska avdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 51 forts. Svar på motion om bilburen ungdom
föreslår att brister i ordningens efterlevnad rapporteras till samverkansgrupper mellan
polisen och kommunen för gemensamma åtgärder.
Anställning av ordningsvakter rekommenderar vi inte.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 § 39.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom föreslaget motionssvar.

2. Motionen avslås.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 52 För kännedom, remissyttrande om
funktionellt prioriterat vägnät
Dnr KST 2015/95

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har haft uppdraget att se över transportsystemets utformning, funktion
och användning i syfte att medverka till att ge människor och gods en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-10 att lämna remissyttrande.
Biträdande kommunchef Anders Björck och teknisk chef Jan Esping redogör för
innehållet i remissyttrandet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-10 § 37.

Kommunstyrelsens beslut
Kommtmstyrelsen tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 53 Småkom, nominering till styrelse,
motioner och anmälan till årsstämma
Dnr KST 2015/91

Sammanfattning av ärendet
Småkom har årsstänuna och rikskonferens 2015-04-22 i Grebbestad, och medlemmarna
har nu möjlighet att nominera kandidater till Småkoms styrelse och lämna in motioner
till stämman.

Handlingar i ärendet
Nyhetsbrev från Småkom med inbjudan till årsstänuna och rikskonferens.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktiges ordförande Eva-Lena Gustavsson (S) tillfrågas om hon kan åka
på Småkoms årsstänuna och rikskonferens.

Beslutet skickas till
Eva-Lena Gustavsson

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§54 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar delas ut till kommunstyrelsen:
•

Inbjudan till teatergruppen Teateris föreställning Sophie Scholl2015-03-26 i
Torsby och föreläsning samrna dag i Karlstad.

•

RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) information om kommunal
redovisning- vilket ansvar har politikerna?

På fråga från Gustav Olsson (M) informerar ekonomichef Angela Birnstein om den nya
organisationen kring kommunens leasingbilar. Syftet är att den totala kostnaden för
leasingbilar ska minska.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 55 Redovisning av delegeringsbeslut 2015
Dnr KST 2015/12

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

Handlingar i ärendet
Redovisning av delegeringsbeslut 2015-02-20.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 56 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2014-01-20-2014-02-10.

Handlingar i ärendet
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 33

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 57 Remiss, åtgärdsprogram för havsmiljön
Dnr KST 2014/951

Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit från Havs- och vattenmyndigheten som avser förslag till
åtgärdsprogram för havsrniljön.
Remissen innehåller ett mycket digert material.

Kommunstyrelsens beslut
1. Biträdande kommunchef/HR-chef Anders Björck, teknisk chef Jan Esping och
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth får i uppdrag att ta fram
ett förslag på remissyttrande.
2.

Anders Björck får uppdraget som sammankallande.

Beslutet skickas till
Anders Björck
Jan Esping
Torbjörn Almroth

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 34

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-03-02

§ 58 Bostadsfråga, Björkholmen
Dnr KST 2014/378

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att det är brist på bostäder i Torsby tätort, föreslår Alf Larsson (C)
att planeringen av området Björkholmen påskyndas.

Kommunstyrelsens beslut
Frågan översänds till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 för behandling.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

