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§ 122 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2015/44

Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
•

Valbergsstugans öppettider.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 123 Verksamhetsredovisning - barn- och
utbildningsnämnden
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, ska barnoch utbildningsnämndens verksamheter redovisas på dagens sammanträde.
Skolchef Ulf Blomquist presenterar barn- och utbildningsnämndens verksamhet.
Barn- och utbildningsnämndens mål
o

225 poäng i medelbetyg år 2020.

•

100 % behörighet till gymnasiet från grundskolan.

Förskolan
Förskolan lägger grunden för barns lärande och man arbetar bland annat med språkoch matematikutveckling. Barnens utveclding följs upp kontinuerligt.
Grundskolan
På skoloma i Torsby (Holmesskolan), Östrnark, Oleby, Asped och Stöllet finns
förskaleklass-årskurs 5.
På Kvistbergsskolan i Syssiebäck finns förskoleldass- årskurs 9.
På F1ykenskolan i Torsby finns årskurs 6-9.
Samtliga skolor visar nu bättre betygsresultat än tidigare. Målet att nå 225 poäng i
m edelbetyg år 2020 förväntas därför att bli uppnått redan 2017.
Gymnasieskolan
S*meskolan h ar full beläggning på alla program, och har just nu ett visst överintag
med ca 20 elever. Skolan har klarat utlovad bostadsgaranti.
Intagning sker gemensamt i Värmland enligt ett samverkansavtal.
Intr·oduktionsprogrammet har i dagsläget 70 elever, bland annat en del
ensamkommande ungdomar.
Personal
De vakanta rektorstjänsterna på Holmesskolan, Kvistbergsskolan och Stjerneskolan är
nu tillsatta.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts. ks § 123, Verksamhetsredovisning - barn- och
utbildningsnämnden
Viktiga satsningar för lärarna nu är betygssättning/bedömningar och arbetslag. Det
finns viss brist på behöriga lärare.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen.

Beslutet skickas till
Ulf Blomquist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 8

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 124 Verksamhetsredovisningräddningstjänsten
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag,
ska räddningstjänstens verksamhet redovisas på dagens sammanträde.
Räddningschef Pär Maltesson redogör för räddningstjänsten som ingår i miljö-, byggoch räddningsnämndens verksamhetsområde.
Arbetsuppgifter
Räddningsinsatserna under 2015 ligger hittills på en normal nivå. Trafikolyckor är den
vanligaste insatsen. Brandskyddsarbetet på asylboenden i kommunen med tillsyn,
inspektioner och vägledning tar mycket tid.
Under året har två fordon köpts in.
Alarmos installeras, som är ett nytt verksamhetssystem för räddningstjänstens behov.
Personal
Personalrekrytering fungerar bra. säkerhetssamordnaren kommer att ha tjänstledigt.
Utbildning
Just nu går nio anställda preparandutbildning. Utbildningen sker i samverkan med
Sunne och Hagfors kommuner.
Räddningstjänsten erbjuder utbildning bland annat i heta arbeten och hjärt- och
lungräddning, vilket ger en del intäkter.
Ekonomi
Enligt prognosen kommer räddningstjänsten att hålla årets budgetram, men 2016 ser
mera bekymmersam ut, bland annat på grund av löneökningar. Miljö-, bygg- och
räddningsnämnden diskuterar nu åtgärder för att klara budgetramen.
Avtal
Räddningstjänst har avtal med Landstinget i Värmland om transport av patienter i
terräng och IVPA (insats i väntan på ambulans), vid livshotande situationer.
Det finns även avtal upprättat med socialnämnden om lyfthjälp.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts. ks § 124, Verksamhetsredovisning -räddningstjänsten
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen tackar Pär Maltesson för rapporten.

2. Inför kommunstyrelsens behandling av detaljbudget för 2016
får räddnings~änsten i uppdrag ta fram nödvändigt beslutsunderlag, till
exempel avtal och statistik.

Beslutet skickas till
Pär Maltesson
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 125 Månadsuppföljning till och med juli, alla
förvaltningar
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljningen för nämnder och
kommunstyrelsen till och med juli 2015. Den visar på ett underskott på totalt 8,6
miljoner kronor.
Kommunfullmäl<tige redovisar ett underskott på 90 000 kronor. Underskottet bedöms
vara i nivå med budget vid årets slut.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,8 miljoner kronor. Fritidsavdelningens
besparingsåtgärder trädde i kraft under juli månad och avdelningen bedöms kunna
hålla årets budgetram.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 7,6 miljoner kronor.
Ersättning från Migrationsverket på ca 1,6 miljoner kronor kommer att minska
underskottet. Förskola och skolbarnomsorg redovisar ett överskott medan
grundskolan redovisar underskott som främst beror på högre lönekostnader än
budgeterat. Gymnasieskolan redovisar ett underskott på 5,3 miljoner kronor.
Socialnämnden redovisar ett underskott på närmare 6 miljoner kronor. Ersättning från
Migrationsverket kommer att minska underskottet med ca 2,5 miljoner kronor. Större
delen av underskottet återfinns inom individ- och familjeomsorgen.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar ett underskott på drygt 250 000
kronor.
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på närmare 550 000 kronor.
Kommande ersättning från Migrationsverket kommer att minska underskottet.

Handlingar i ärendet
Ekonom Inger Thörngrens månadsuppföljning 2015-09-07 till och med juli 2015 .

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 125, Månadsuppföljning till och med juli, alla förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen. Det finns ingen prognos för hela året
framtagen förrän delårsbokslut per 2015-08-31 är klart. Beslut om åtgärder kommer att
tas i samband med detta delårsbokslut

Beslutet skickas till
Ekonomiavd elningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 126 Nybyggnation i kvarteret Enen
Dnr KST 2015/596

Sammanfattning av ärendet
Torsby Bostäder AB avser att bygga hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra. Bolaget
kommer att förvärva marken av Torsby kommun och en intresseanmälan har lämnats
till SABO för ett så kallat Kornbo-hus Mini. Projektet är av sådan omfattning och
förutsättningarna av sådan art att det måste förankras hos kommunfullmäktige.
En preliminär kostnadsbedömning har gjorts och produktionskostnaden för huset med
23lägenheter (35 rn2 och 45 rn2 i 3 våningar med hiss) uppskattas till25 miljoner
kronor. En fastighetsvärdering utförd av extern part värderar huset till ca 14,7 miljoner
kronor. Enligt gällande redovisningslag ska därför fastigheten skrivas ner med cirka
lO miljoner kronor. Detta kommer att påverka både resultat under färdigställandeår
och eget kapital med motsvarande belopp. Dessutom visar en långsiktig kalkyl av
resultatet att fastigheten vid en hyresnivå på l 350 kr/rn 2 och år kan komma att gå med
ett underskott på ca 2 miljoner kronor över tio år.
Torsby Bostäder AB önskar nu ett ställningstagande av kornmunfullmäktige i frågan
om nyproduktion av hyreslägenheter vid kvarteret Enen södra, samt om
nedskrivningsförfarandet som redovisats ovan.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 150.
Protokoll2015-06-23 § 37, styrelsen för Torsby Bostäder AB.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom Torsby Bostäder AB:s planer på
nybyggnation på området Enen södra.

2.

Kommunfullmäktige godkänner redovisat nedskrivningsförfarande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 127 Markanvisningsavtal, delar av Torsby
Torsby 1:235
Dnr KST 2015/488

Sammanfattning av ärendet
Konununstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-06-09 § 129, att förslag till
markanvisningsavtal mellan konununen och Torsby Bostäder AB översänds till
konununstyrelsen för vidare behandling.
Under förutsättning att konununstyrelsen antar Torsby Bostäder AB som byggherre
ger markanvisningsavtalet Torsby Bostäder AB rätt att på anvisat markområde
projektera flerbostadsbebyggelse, avtala om genomförande samt upprätta
köpehandlingar. Detta ska ske inom 24 månader. Markpriset är avtalat till 50 kr/m2.
Torsby Bostäder AB avser att bygga 23 små lägenheter i tre plan.

Handlingar i ärendet
Teknisk chef Jan Espings ~änsteskrivelse 2015-08-31.
Markanvisningsavtal mellan Torsby konunun och Torsby Bostäder AB.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Markanvisningsavtalet daterat 2015-08-31 mellan Torsby konunun och Torsby
Bostäder AB antas i sin helhet. Därmed har Torsby Bostäder AB antagits som
byggherre.

Beslutet skickas till
Konununfullmäktige
Torsby Bostäder AB, för kännedom

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 128 Information från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB
Dnr KST 2015/635

Sammanfattning av ärendet
I lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544), framgår att kommunerna ska vidta de
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I förberedelserna
ingår bland annat att anordna en ledningsplats för kommunledningen.
Kommuners ledningsplats är det ställe varifrån kommunledningen under såväl
normala som exh·aordinära förhållanden leder och samordnar verksamheten. Härifrån
utövar kommunen också det geografiska områdesansvaret under en kris.
MSB stöder kommuner för åtgärder i den teknik som bidrar till att öka
ledningsförmågan. MSB kan lämna bidrag med maximalt 50 procent av kostnaden för
föreslagna åtgärder.
Kommunen har som första åtgärd genomfört en till sina förutsättningar anpassad
ledningsanalys. Utifrån ledningsanalysen har en ledningsplan och informationsplan
upprättats och övats. Med detta som underlag har man utfört en inventering och
dokumentation av de tekniska stödsystemens nuvarande omfattning och funktion,
samt vilka lokaler som finns att tillgå för ledning. Resultaten tillsammans med kraven
på funktionalitet identifierar de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå den
avsedda ledningsförmågan.
Arbetet har resulterat i ett åtgärdsförslag som har n:amtagits av MSB i samarbete med
Torsby kommun och konsulter. Ulf Nyberg från MSB och säkerhetssamordnare
Susanne Thellberg informerar om innehållet i åtgärdsförslaget.

Handlingar i ärendet
Underlag från MSB.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunledningen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan tillsammans med en
kostnadsbild. Avstämning ska ske på kommunstyrelsens sammanh·äde i november.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts. ks § 128, Information från MSB, myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Susanne Thellberg, säkerhetssamordnare

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 129 Information om Delegationen för unga till
arbete
Dnr KST 2015/501

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har tillsatt Delegationen för unga till arbete, DUA. Arbetsmarknadschef
Gösta Kihlgren redogör för vad som görs lokalt i Torsby för arbetslösa ungdomar.
Kommunen och Arbetsförmedlingen tar nu fram gemensamma verksamhetsplaner för
att arbeta med ungdomsarbetslösheten utifrån de lokala förutsättningarna.
Arbetsmarknadsavdelningen har skrivit avtal med DUA och sökt 200 000 kronor i
bidrag.
Arbetsmarknadsavdelningen samverkar med socialnämnden sedan ett år tillbaka med
ungdomar som har haft försörjningsstöd längre än sju månader.
Hösten 2014 startade projektet Ung i Torsby där en arbetskonsulent arbetat med
ungdomar som har svårigheter med att komma in i arbete eller utbildning.
Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar tillsammans med gymnasieskolan för det
kommunala aktivitetsansvaret som innebär att alla ungdomar 16-19 år som inte går i
gymnasiet ska erbjudas aktiviteter. Ungdomarna kontaktas och deras behov kartläggs.
I dagsläget rör det sig om över 100 ungdomar, vilket är en stor utmaning för
verksamheten.
I länsprojektet Värmlands framtid ingår i dagsläget 14 ungdomar från Torsby som
saknar gymnasieutbildning och en del saknar även behörighet till gymnasiet. Det
gäller att få ungdomarna motiverade till studier och det är tyvärr brist på kortare
yrkesutbildningar.
Gösta Kihlgren informerar även om kommunens åtgärder för flyktingar, bland annat i
projektet Etablerad i Torsby, samt om behovet av att få fler kommunala verksamheter att
erbjuda praktikplatser för ungdomar och flyktingar.

Kommunstyrelsens beslut
Konununstyrelsen tackar Gösta Kihlgren för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts. § 129, Information om Delegationen för unga till arbete
Beslutet skickas till
Gösta Kihlgren

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 130 Föreningstaxa för hyra av badanläggning
Dnr KST 2015/614

Sammanfattning av ärendet
Fritidsavdelningen föreslår att en ny taxa införs för föreningar som vill hyra
badanläggningarna Torsbybadet och Sysslebäcksbadet utanför öppettid.
Föreningstaxa har inte tillämpats tidigare i badanläggningarna, utan endast i
fritidsavdelningens sport- och gymnastikhallar samt på grönytor. Genom att införa
föreningstaxa ges möjlighet till föreningslivet i kommunen att hyra simhallarna till
något lägre pris.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 143.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Föreningstaxa införs för hyra av Torsbybadets simhall utanför öppettid med
350 kronor per timme + entreavgift

2. Föreningstaxa införs för hyra av Sysslebäcksbadets simhall utanför öppettid
med 350 kronor per timme + entreavgift

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 131 Biblioteksplan för Torsby kommun
Dnr KST 2015/464

Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet
Kommunens biblioteksplan gäller alla bibliotek i kommunen, inte enbart
folkbiblioteken. Planen ska ge en samlad bild av kommunens biblioteksverksamhet
Den ska ange inriktningen för biblioteksverksamheten och den ska utvärderas och
revideras årligen.
Kulturavdelningen och bibliotekschef Agneta Strandberg har utarbetat ett förslag till
biblioteksplan för Torsby kommun. Förslaget har varit ute på remiss till samtliga
politiska partier i kommunfullmäktige och till barn- och utbildningsnämnden.
Vid remisstidens utgång hade ett svar inkommit från barn- och utbildningsnämnden
med synpunkten att familjecenh·alen bör nämnas i kapitels under rubriken Förskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att biblioteksplanen antas med tillägget att
familjecentralen nämns i kapitels under rubriken Förskolan, eftersom familjecentralen
snart öppnar.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 201S-08-18 § 1SS.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Föreslagen biblioteksplan, där familjecentralen nämns i kapitels under rubriken
Förskolan, antas.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 132 Gallring av den upphörda
fritidsnämndens handlingar
Dnr KST 2015/542

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden i Torsby kommun verkade mellan åren 1974 och 2010. Nämnden
upphörde 2010-12-31 och fungerar från och med 2011-01-01 som en avdelning under
kommunstyrelsen. Fritidsnämnden har från och med 1974 ända till dess att den
upphörde producerat handlingar och information i elekh·oniska system.
Allmänna handlingar får inte gallras utan stöd i lag, förordning eller annan föreskrift.
Fritidsnämndens handlingar saknar stöd i lag och förordning, men ett gallringsbeslut
fattat i nämnd räknas som annan föreskrift och blir därför ett giltigt gallringsbeslut
Torsby kommun har tidigare beslutat om gallring exempelvis 1978 och 1990, men inget
av dem har reglerat handlingar uppkomna inom dåvarande fritidsnämndens
verksamhet. Detta innebär att kommunen förvarar en stor mängd handlingar, både i
arkivet i kommunkontorets källaTe och i fritidsavdelningens lokaler, handlingar som
rimligtvis borde ha varit gallrade om det funnits ett gallringsbeslut
Vid ett gallringsbeslut måste hänsyn tas till den enskildes och förvaltningens intresse,
till forskningen och till kulturarvet. Detta uppfylls genom att bevara en del handlingar
i den mån de har uppkommit i verksamheten.
Ett gallringsbeslut innebär att man får gallra handlingar och information i system, inte
att man måste. Detta innebär att om enstaka handlingar och serier av handlingar som
får gallras enligt beslut, men där handlingarna visar verksamheten på ett sätt som inga
andra gör eller har ett forskningsvärde, kan dessa bevaras.
En dokumenthanteringsplan för fritidsavdelningen kommer att tas fram hösten 2015
eller våren 2016.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 148 med bilaga.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

forts. ks § 132, Gallring av den upphörda fritidsnämndens handlingar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
De handlingaT som finns upptagna i fäTteckning i bilagan ska bevaTas föT åTen 19742010 i den mån de uppkommit i veTksamheten. ÖvTiga handlingar får gallras.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1: Förteckning över handlingar som bör bevaras hos fritidsnämnden i Torsby kommun
1974-2010.
Förteckningen tar upp de handlingar som bör bevaras om de inkommit eller upprättats i
fritidsnämndens verksamhet under åren 1974-2010. Övriga handlingar får gallras.
Finns det handlingar som bör gallras men där vi anser att det finns ett forskningsintresse eller att
de speglaT verksamheten på ett sätt som inte återfinns i andra handlingar, bör de givetvis bevaras
istället för att gallras.
Fritidsnämndens handlingar som ska bevaras för åren 1974-2010 efter beslut i
kommunfullmäktige
Handling

ÖvTig kommentar

· Protokoll från sammanträde med nämnd och utskott

Inklusive register och/eller
innehållsförteckningar.

Övriga protokoll

Ex kommith~pTotokoR MBL-protokoll,
protokoll från arbetsgrupper, protokoll
från organ där nämnden har haft
sekreteraransvar

Minnesanteckningar från möten

Ex APT, samverkan mellan
arbetsgivare och arbetstagare.

Delegationsbeslut
Diarier, diatieplaner och diarieförda handlingar

>

Ä ven in- och utgående korrespondens
av vikt som inte är diarieförd bevaras.
Rutinmässig korrespondens kan
gallias.

Budget

slutligt budgetförslag.

Verksamhetsuppföljningar, verksamhetsberättelser
och årberättelser, verksamhetsstatistik

Eller motsvarande handlingar.
Underlaget till statistiken gallras.

Inventarieförteckningar
Avtal och kontrakt av stor vikt och/eller långvarig
karaktär

Om de inte är diarieförda.

Arkivexemplar av de skrifter, informationer,
broschyrer m.m. som framställts inom nämndens
verksamhetsområde, bildsamlingar, pressklipp och ev
information på hemsidor
Projekthandlingar
Kvalitetsdokument, process- och
organisationsbeskrivningar
Sammanställningar av enkätsvar

Enkätsvaren gallras om
sammanställning gjorts.

Dokumentation över friskvårdsinsatser riktade till
allmänheten
Sammanställningar och/eller beslut över givna
föreningsbidrag
Sammanställningar och/eller beslut över givna
stipendier och priser inklusive sammanställningar
över sökande till stipendier och priser
Års- och verksamhetsberättelser från föreningar

Gäller de föreningar som sökt bidrag
hos fritidsnämnden.

Föreningskataloger och förteckningar över verksamma
föreningar i kommunen
Förteci<ningar och register över kommunens fritidsoch idrottsanläggningar
Förteckning/register över lokaler som hyrts ut
statistik över besök och uthyrning
Simskaledagböcker

Eller motsvarande.

Beslut eller sammanställning över registrering av
lotterier
Beslut om tillstånd att anordna lotterier
Arkivredovisning

Kommer att skapas när nämndens
arkiv ordnas och förtecknas.
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

§ 133 Avgifter för betygskopior 2016
Dnr KST 2015/538

Sammanfattning av ärendet
På skolorna finns kopior av betyg. Ett begrepp som används i samband med
betygshantering är bestyrkt kopia och med detta menas att skolan intygar att kopian
överensstämmer med kopian som förvaras på skolan.
Saknas det kopia av äldre betyg måste skolan göra ett utdrag ur betygskatalogen och
då är det en avskrift.
En kopia som inte är vidimerad är att jämställa med kommunens övriga hantering av
allmänna handlingar. Kommunfullmäktige fastställer varje år kopieringstaxan.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-04 § 62.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande avgifter för betygskopior 2016 fastställs:
•

Bestyrkt kopia- 100 kr.

•

Utdrag ur betygshandling - 200 kr.

•

Kopia av betyg - upp till lO kopior ingen avgift, därutöver 4 kr per kopia.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 134 Svar på medborgarförslag om
mobilförbud på lektionstid i Torsby kommuns
alla skolor
Dnr KST 2014/953

Sammanfattning av ärendet

Jeanette Arvidsson och Helena Svensson har länmat in ett medborgarförslag där de
föreslår att kommunen inför mobilförbud under lektionstid i kommunens alla skolor.
Barn- och utbildningsnämndens svar
Frågan om mobiltelefoner i klassrummet ska hanteras på vatje skola och inte i
kommunfullmäktige.
God arbetsro i klassrummet är viktigt för alla och har betydelse för elevers
måluppfyllelse och det är bra att frågan om mobiltelefoner lyfts. Diskussioner om
mobiltelefonerna behöver föras mellan föräldrar och skola, på exempelvis
föräldramöten, i samband m ed att skolans ordningsregler ska beslutas. Arbetsron på
en skola ansvarar rektor för och ska tillsammans med personalen jobba med att uppnå
ett bra arbetsklimat på skolan.
Det är viktigt att komma ihåg att det är först och främst varje lärare som har ansvar för
arbetsron i klassrummet och här har även läraren stöd av skollagen (2010:800 5 kap.)
Barn- och utbildningsnänmden beslutade 2015-03-19 att anse medborgarförslaget
besvarat samt att rektorerna får länrna återrapport till nämnden 2015-09-03 för hur
mobilanvändning sker på vatje skola.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-19 § 33.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

forts. ks § 134, Svar på medborgarförslag om mobilförbud på
lektionstid i Torsby kommuns alla skolor
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Jeanette Arvidsson
Helena Svensson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 135 Svar på revisionsrapport, granskning av
vårdkedjor och läkemedel för äldre
Dnr KST 2015/283

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Landstinget i Värmland
och kommunrevisorer från ytterligare 14 kommuner i länet, genomfört en gemensam
granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om Landstinget i Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga
arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring i syfte att
tillgodose behov av vård och omsorg för äldre. Granskningen har utgått från
huvudmännens respektive uppdrag och ansvar samt styrning, uppföljning och
samverkan. KPMG har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen.
Sammanfattningsvis är granskningens övergripande bedömning att Landstinget i
Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och
samverkansrutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose behov av vård och
omsorg för äldre. Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer som Landstinget
i Vännland och kommunerna valt att utarbeta ett gemensamt svar till. Svaret finns i
bilaga till denna paragraf.

Handlingar i ärendet
Socialnämndens arbetsutskott 2015-08-25 § 165, med bilaga.
Revisionsrapport från KPMG 2015-02-06.
Följebrev 2015-03-23 från Torsby kommuns revisorer.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och godkänner de av
kommunerna och landstinget utarbetade svaren på granskningens rekommendationer.

Beslutet skickas till
Kommum·evisorerna
Socialnämnden, för kännedom

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

YTTRANDE
Dnr: KST 2015/283.15

2015-07-30

Revisionsrapport Vårdkedjor och läkemedel för
äldre

{
\

Förslag till beslut
Att ta del av revisionsrapporten
Att godkänna de av kommunen och landstinget utarbetade svaren på granskningens
rekommendationer

Sammanfattning av ärendet
Torsby kornmuns revisorer har tillsammans med revisorerna i landstinget i Värmland
och kommunrevisorer från ytterligare 14 kommuner i länet genomfört en gemensam
granskning avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om Landstinget i Värmland och kommunerna har inrättat
ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för
informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vår och omsorg för äldre.
Granskningen har utgått från huvudmännens respektive uppdrag och ansvar samt
styrning, uppföljning och samverkan. KPMG har på uppdrag av revisorerna
genomfört granskningen.
Sammanfattningsvis är granskningens övergripande bedömning att landstinget i
Värmland och kommunerna inrättat ändamålsenliga arbets-och samverkansrutiner för
informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre.
Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer som Landstinget i Värmland och
kmrununerna valt att utarbeta ett gemensamt svar till.

Beslutsunderlag
Revisionsmissiv
Revisionsrapport
Bilaga Torsby kommun

Ulf Johansson
socialchef

-· . i-

Besöksadress

Nya torget 8, Kommunkontoret
(vån 3), Torsby

Torsby kommun
31. Socialförvaltningen
685 80 Torsby

0560-161 76 direkt
073-275 57 78 mobil
0560-160 00 växel
0560-161 35 fax

ulf.johansson@torsby .se
sn@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (4)

Ärendet
Torsby kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i landstinget i Värmland
och kommunrevisorer från ytterligare 14 kommuner i länet genomfört en gemensam
granskning avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om Landstinget i Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i syfte
att tillgodose behov av vår och omsorg för äldre. Granskningen har utgått från
huvudmännens respektive uppdrag och ansvar samt styrning, uppföljning och
samverkan. KPMG har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen.

(

(

Sammanfattningsvis är granskningens övergripande bedömning att landstinget i
Värmland och kommunerna inrättat ändamålsenliga arbets-och samverkansrutiner för
informationsöverföring, i syfte att tillgodose behov av vård och omsorg för äldre.
Revisorerna har avlämnat ett antal rekommendationer som Landstinget i Värmland
och kommunerna valt att utarbeta ett gemensamt svar till.

Revisorernas rekommendation: Kommuner och landstinget bör ta fram en ny
överenskommelse för att tydliggöra samverkansarbetet mellan kommunerna och
landstinget ur såväl ett politiskt som ett tjänstemannaperspektiv. En liknande
rekommendation framfördes även i den tidigare granskningen av vårdkedjor
från år 2011.
SVAR: Inom tjänstemannaleden sker samverkan via nätverksmöten, där vi
tillsammans upprättar avtal, riktlinjer och handlingsplaner. Gemensamt
utarbetade dokument har alltid sin bas ilagar, cirkulär och författningar. I de
fall att svårigheter uppstår eller att extra insatser krävs för att komma till ett
gemensamt beslut går ärendet till den gemensamt utsedda
Beredningsgruppen, som leds och samordnas via Region Värmland.

Revisorernas rekommendation: Kommunerna och landstinget bör ta fram ett
gemensamt system för systematisk uppföljning av avvikelser mellan landstinget
och länets kommuner för att säkerställa en god intern kontroll och följsamhet till
riktlinjer och rutiner.
SVAR: Syftet med avvikelserapportering är att synliggöra brister i eller avsteg
från gällande överenskommelser riktlinjer och rutiner. Avvikelserapporterna
utgör ett viktigt underlag för kvalitetsförbättringar inom vård och omsorg.
Landstingets plattform för avvikelser Flexite Web har kapacitet att
hantera avvikelser över huvudmannagränser och automatisera
handhavandet. Via en extern användarUeens skulle Värmlands
kommuner och landstinget kunna kommunicera avvikelserna mellan
varandra så att en god internkontroll och systematisk uppföljning kan
tillgodoses.
Landstinget utreder tekniskt ställningstagande, juridiska aspekter över
huvudmannagränser, systemförvaltning och kostnader etc för att under 2015

2

kunna redovisa ett förslag till kommunerna angående ett gemensamt
avvikelsesystem via Flexite Web.
Kommunerna ställer sig positiva tilllandstingets initiativ och om den tekniska
utredningen visar att systemet möjliggör gemensamma avvikelserapp orter, så
får riktlinjer och överenskommelser utarbetas.

Revisorernas rekommendation: Kommunerna och landstingen bör mer
systematiskt följa upp om ingångna överenskommelser och gemensamma rutiner
följs. '

SVAR: Beredningsgruppen i Värmland hanterar strategiska frågor gällande
samverkan mellan kommun och landsting och ska ansvara för uppföljningen
av ingångna överenskommelser och avtal.

(

Beredningsgruppens uppdrag:
Hantera strategiska frågor gällande samverkan kommun och landsting
Vid behov utarbeta förslag till centrala överenskommelser/avtal
Ajourhålla förteckning över befintliga överenskommelser/avtal
Biträda landstinget och kommunerna vid utarbetande av lokala
överenskommelser/avtal
Följa upp att beslut som fatta och överenskommelser som träffas på central
nivå i länet genomförs och efterlevs.
Patientsäkerhetsarbete och systematisk uppföljning hanteras inom
huvudmännens ordinarie ledningssystem samt i aktuella samverkansforum
mellan huvudmännen. Den systematiska uppföljningen av ingångna avtal och
överenskommelser bör som påpekas i revisionsrapporten, utvecklas och
tydliggöras ytterligare. Ett gemensamt system för systematisk uppföljning
skapar förutsättningar för att följa upp ingångna överenskommelser men
ansvaret för hur, vem och i vilka forum resultaten ska återkopplas behöver
utvecklas så att resultaten utvärderas och ger vägledning i revideringsarbetet
av ingångna avtal.
Beredningsgruppen kommer att ytterligare bearbeta frågan kring hur den
systematiska uppföljningen av ingångna avtal och överenskommelser
säkerställs.

Revisorernas rekommendation: Kommunerna bör i större utsträckning säkerställa
att dokumentation innehåller väsentlig information om resultatet av
läkemedelsgenomgångar.

3

SVAR: Landstinget i Värmland och länets kommuner har en gemensam
riktlinje gällande enkel och fördjupade läkemedelsgenomgångar i
primärvården. I den riktlinjen framgår klart och tydligt att
dokumentationsskyldighet gäller. Ett förtydligande gällande apotekare och
läkares innehåll i dokumentationen är utarbetad i dokumentet. Detta
förtydligande saknas för sjuksköterskor.
Beredningsgruppen kommer att hantera frågan så att förtydligande för
sjuksköterskor kommer att utarbetas.

Revisorernas rekommendation: Kommunen bör i större utsträckning följa upp o m den
samverkan som äger rum sker på avsett sätt och med brukararens bästa i focus.

l

t

SVAR: Genom kommunens kvalitets- och ledningssystem kommer
egenkontrollen av de överenskommelser och samverkansavtal,
mellan kommunen och landstinget att visa om samverkan sker på
avsett sätt och med brukarens bästa i focus.

UlfJohansson

BILAGA:
Revisionsrapport Vårdkedjor och lälcemedel för äldre, Dnr: KST 2015/283.15
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sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 136 Särskild medlemsinsats till
Kommuninvest
Dnr KST 2015/293

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvests föreningsstänuna fastställde 2015-04-16 nya stadgar för
Kommuninvest ekonomiska förening. I stadgarna har bland annat tillkommit en
möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera
särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som
följer av medlemskapet.
De nya lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av
finanskrisen har också påverkat Kommuninvest. Den uppbyggnad av kapitalet som
måste ske ska vara uppnådd senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i
kraft. Därför har kommunen nu möjlighet att sätta in h ela delen för att n å den högsta
insatsnivån. Detta kan vara viktigt för Kommuninvests anseende och stärker dem i
relation till myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer. Den högsta
insatsnivån per medlem är uttryckt i kronor per invånare. När kommunen har
uppfyllt sin skyldighet är den inte längre tvungen att b etala den årliga insats som
annars skulle betalas. Det betyder att kommunen får behålla återbäring och ränta på
insatskapitalet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 153.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Torsby kommun betalar under 2015 hela beloppet om 3 581 383 kr till
Kommuninvest för att uppnå högsta insatsnivån.

2. Finansiering sker från eget kapital.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

§ 137 Svar på motion om etiska regler i
kommunens finanspolicy
Dnr KST 2015/539

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har, genom Eva-Lena Gustavsson, lämnat in en motion som lyder:
"Många känner till de tre ord på B som brukar räknas upp när vi talar om hur vi kan
minska vår klimatpåverkan; Bilen, Biffen och Bostaden. På senare år har ett fjärde B
lagts till - Börsen. I dagens samhälle är vi inte bara konsumenter, vi är också direkt
eller indirekt ägare och finansiärer genom aktier, fonder och pensionssparande.
Mycket av dessa tillgångar är idag investerade i fossilbolag. Faktum är att de fossila
reserver som svenska AP-fonderna äger genom sina investeringar motsvarar 93 ton per
pensionssparare. Det är nio gånger mer än utsläppen från vår årliga konsumtion.
Detta är inte bara ett hot mot klimat och miljö, och därmed vilket samhälle som
egentligen finns kvar till kommande generationer, det är också en stor finansiell risk
och dålig affär med tanke på att minst 80 % av funnen kol, olja och gas måste bli levar
under marken om vi ska lyckas med våra ambitioner att hålla uppvärmningen under 2
grader.
Vi som kommun måste ta uppdraget att förvalta våra finansiella tillgångar på största
allvar. När man investerar pengar, kan man köpa aktier, fonder eller andra
investeringar som genererar inkomst. Divestering är motsatsen till investering - det
betyder helt enkelt att göra sig av med al<tier, fonder och obligationer som är oetiska
eller moraliskt tveksamma. Investeringar i fossilindustrin är en risk för investerare och
för planeten jorden. Därför är det både tryggt för kommuninnevånarnas pengar och
framtid om vi kan välja ett hållbart sparande.
Vi socialdemokrater vill därför införa etiska regler i kommunens finanspolicy som
omfattar att vi ska divestera för en fossilfri finansförvaltning och öppna upp för
möjligheten att finansiera större miljöinriktade projekt genom gröna obligationer."

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

forts. ks § 137, Svar på motion om etiska regler i kommunens
finanspolicy
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: ekonomichef Angela Birnstein, 0560-160 28,
angela.birnstein@torsby.se
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner och myndigheter hanterar frågan.
Svar på motionen
Vid nästa uppdatering av finanspolicyn inför 2016 kommer etiska regler för
kommunens finansförvaltning att läggas till enligt följande:

Etiska regler
Kommunkoncernen strävar efter att vara en ansvarsfull placerare. Placeringarna ska
därför ske i företag som följer d e internationella konventioner som Sverige har
undertecknat avseende mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och antikorruption.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 151.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

rti
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 138 Svar på medborgarförslag om elbilar
Dnr KST 2015/115

Sammanfattning av ärendet
Björn Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag som lyder:
"Klimatförändringen fortsätter, och havens uppvärmning går snabbare än man
tidigare h·ott. Detta kommer att få förödande konsekvenser för mänskligheten, och
naturligtvis också för vår kommuns innevånare. Detta är något som pågår, obevekligt,
och det är ansvarslöst att blunda för. Ingen kan göra allt för att hindra en
klimatkatastrof, men alla kan göra något Även Torsby kommun borde ta ett större
ansvar. Det finns politisk enighet om att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossil energi. Det är bråttom om vi ska uppnå målet Kommunen har haft
elbilar på prov, och det gick fint, man har fått in synpunkter. Jag har en elbil, bor i
Lekvattnet, och 80% av våra transporter gör vi med den. Med en laddare för 16
ampere laddas bilen för ca två mils körning på en timme. Jag har just åkt till Torsby
t o r på en fulladdad bil, ca 60 km med väJ.men påslagen i minus 14-16 grader (kunde
kört någon mil till). Sommartid kör jag den dubbla sträckan på en laddning.
Jag föreslår
l. Att kommunen inventerar sitt transportbehov med ledning av körjournaler i sina
fordon.
2. Om man har fordon som skulle klara sina transporter med elfordon, så byter man till
sådana allt eftersom.
3. Att kommunen sätter upp snabbladdare för både kommunala och privata fordon.
Torsby kommun skulle då bidra till ett förbättrat klimat och sannolikt göra en
besparing på sikt, eftersom milkostnaden endast blir några kronor, med flera
ekonomiska fördelar med elfordon.
OK Värmland kommer att installera snabbladdare i Torsby och Sunne enligt mail
härom dagen: "Visst det är frågan om 30 minuters laddning, vi har nu invigt vår
laddstolpe i Karlstad. De två nästföljande är Arvika och Sunne. Sen har vi planerat
ytterligare 6 st i Värmland och preliminärt kommer det en till Torsby. Stefan
Särnhehed, VD, OK Värmland"."
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forts. ks § 138, Svar på medborgarförslag om elbilar
Svar på medborgarförslaget
Vi tackar Björn Nilsson för synpunkter och är helt överens om att det är en viktig fråga.
Miljön och frågan om fossila bränslen är en av våra punkter i kommunens Mål- och
vision 2020. Av denna anledning har vi på uppdrag av kommunstyrelsen påbörjat ett
arbete kring våra fordon. Vi har gjort en genomlysning av kommunens alla bilar och
håller just nu på förslag och på prov på att samla våra bilar i en gemensam pool där
bilarna är avpersonifierade och utbytbara för att i första hand fastslå hur många bilar
Torsby kommun behöver.
Vi har även vid val av bilar till poolen ställt stränga rniljökrav. För tillfället begränsas
vi dock i våra ambitioner av de krav på bilar som de olika verksamheterna ställer; i
första hand krävs på stora områden 4-hjulsdrivna fordon, dessutom kommer nästan
alla bilar att gå dygnet runt (service-bilar, bilar inom social verksamhet samt i vård och
omsorg).
Även våra upphandlingar begränsar oss i valet av fordon. Vi kommer dock initialt i
vår nästa upphandling att ta ställa krav på olika miljöbilar inklusive elbilar. Vår
förhoppning är att också marknaden tar ett större ansvar och pådriver utvecklingen av
miljöbilar så de passar även för vår demografi och ekonomi. Vi kommer dock löpande
pröva frågan på nytt och räknar med att vi även i Torsby kommun sna1t kommer att
införskaffa de första elbilarna.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 § 127.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget är besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Björn Nilsson
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PROTOKOLL
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§ 139 Svar på motion om crossbana för de
yngsta crossåkarna i Torsby kommun
Dnr KST 2015/115

Sammanfattning av ärendet
Hans Lindberg, Vänsterpartiet i Torsby, har lämnat in en motion om crossbana för de
yngsta crossåkarna i Torsby kommun som lyder:
"Torsby kommun har lanserat sig som en motorsportsommun. Kommunen saknar och
har alltid saknat en laglig motorcrossbana. En icke godkänd plats har utnyttjats av de
som brukar denna sport (en för ändamålet icke godkänd grustäkt i området Väls och
som är privatägd).
Vänsterpartiet föreslår att:
denna bana ska enbart vara till för de yngre crossåkarna och förslagsvis kan den läggas
i stenbrottet i Valbergsområdet Att göra i ordning i stenbrottet skulle inte vara någon
stor kostnad, samt att de som ska använda banan har den på ett rimligt avstånd. Att ha
banan i detta område skulle inte medföra några som helst störningar i närområdet.
Detta ser vi som en ren utveckling av Valbergsområdet."
Hantering av motionen
Arisvarig handläggare: stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth, 0560-160
20, torbjorn.almroth@torsby.se
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner och myndigheter hanterar frågan.
Svar på motionen
Vänsterpartiet föreslår i en motion att Torsby kommun ska anlägga en motorcrossbana
avsedd för de yngre motorcrossåkarna och man pekar ut kommunens bergtäkt i
Valberget som lämplig plats för banan. Området ligger inom detaljplan för Torsby
flygplats, dpl nr 126, med laga kraft 2003-03-27. Syftet med planen är att möjliggöra
utbyggnad och förbättring av Torsby flygplats genom förlängning av rullbanan,
utökad hinderfrihet och ny lokalisering av terminalområdet. Området betecknas med
bokstaven "F", flygtrafik, på plankartan. Anläggandet av en motocrossbana är en
bygglovpliktig åtgärd. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden äger inte enligt plan- och
bygglagen rätt att ge bygglov för en verksamhet som inte uppfyller syftet med en
d etaljplan. Bygglov kommer alltså inte att kunna beviljas.
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forts. § 139, Svar på motion om crossbana för de yngsta crossåkarna i
Torsby kommun
Handlingar i ärendet
Konununstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 § 124.

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för utredning om annan placering av en crossbana än
stenbrottet i Valbergsområdet är möjlig.

Beslutet skickas till
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 33
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§ 140 Svar på motion om miljöarbetet i Torsby
kommun
Dnr KST 2014/349

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna i Torsby, genom Karl-Erik Keck, har lämnat in en motion som
lyder:
"Ett av huvudmålen i Vision 2020 är att Torsby kommun ska vara en miljömedveten
kommun. För att uppnå detta och säkerställa att miljömedvetenheten präglar alla
förvaltningars beslut och verksamheter behöver riktlinjer och direktiv utarbetas för att
detta viktiga arbete ska kunna genomföras på ett optimalt sätt.
Särskilt bör upphandling, leasingbilsverksarnheten, energieffektivisering i våra
fastigheter och klimatpåverkan från våra verksamheter uppmärksammas.
Kanske bör en miljöansvarig person utses i varje förvaltning och lämplig fortbildning
genomföras. Miljökonsekvenserna av våra beslut bör redovisas i beslutsunderlagen i
nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige. Årsredovisningar bör innehålla
miljökonsekvensbeskrivningar."
Hantering av motionen
Ansvariga handläggare:
Miljöstrateg Tina Näslund, 0560-162 02, tina.naslund@torsby.se
Teknisk chef Jan Esping, 0560-160 69, jan.esping@torsby.se
Upphandlingsstrateg Per Kjellqvist.
Utredningsmetod: Beskrivande metod. Svaret omfattar punkter med synpunkter från
områdena upphandling, teknik och miljömål.
Svar på motionen

1. Miljömålsa1'bete pågå1'
Ett nytt miljömålsprogram förbereds nu tillsammans med utsedd politisk arbetsgrupp
för lokala miljömål. I det pågående miljömålsarbetet kommer olika förslag till riktlinjer
att diskuteras och utvärderas. Där kan vi välja att gå direkt på nationella mål eller
skapa lokala mål som ett tydligare verktyg till att nå de nationella målen. En viktig del
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forts. ks § 140, Svar på motion om miljöarbetet i Torsby kommun
av ett miljöprogram är att man skapar bättre förutsättningar för ökad delaktighet.
Utifrån beslutat miljöprogram med utvalda riktlinjer för lokalt målarbete kan sen varje
aktör respektive förvaltning välja att bli mer miljömedveten och lägga upp sitt
hållbarhets arbete.
2. Redan fattade beslut och utförda åtgärder
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-05 att" miljömålsarbetet har startat och samtliga
nämnder och förvaltningar har i uppdrag att inom sina ansvarsområden medverka till
att nå de nationella miljömålen. För att integrera miljömålsarbetet föreslås att för varje
förvaltning utse en kontaktperson som miljöombud, med avsatt tid för ombudsarbete
inklusive fortbildning".

Kommunen upphandlar leasingbilar i samarbete med ett flertal av Värmlands
kommuner bland annat Karlstads kommun. Karlstads kommun tillhandahåller
projektledare och vi har just påbö1jat vår tredje upphandling inom området. Vi
kommer att utgå ifrån Miljöstyrningsrådets krav på miljöfordon samt delar av
Karlstads kommuns miljöpolicy/riktlinjer.
Se även tidigare svar på motion om riktlinjer för upphandling av livsmedel (ärende
KST 2014/496, kommunstyrelsen 2014-012-01 § 187).
I processen att ta fram ett miljöprogram finns möjligheter att ange lokala mål och
åtgärder utifrån nationella mål och Miljöstyrningsrådets riktlinjer för upphandlingar.
Kommunen har under fyra år 2010-2014 utfört energieffektivisering i stort antal av
fastigheterna genom EPC-projektet och fortsätter med fler åtgärder framåt.
Redovisning av olika åtgärder inom energieffektivisering finns att läsa separat för
varje år. Tekniska avdelningen har sedan 1999 redovisat nyckeltal för värmeförbrukning och uppvärmningssätt i olika energislag i vår årsresultatredovisning.
Inom detta område finns redan uppsatta verksamhetsmål fram till2020.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 161.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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forts. ks § 140, Svar på motion om miljöarbetet i Torsby kommun
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
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§ 141 Svar på medborgarförslag om utemiljön
för de boende på Dalbygården
Dnr KST 2015/226

Sammanfattning av ärendet
Sigrid Skogsman lämnar ett medborgarförslag som lyder:
"Som medborgare i Torsby Kommun har det kommit till min kännedom att våra
boende på Dalbygården önskar en bättre utemiljö. Jag är medveten om att detta har
påpekats tidigare till kommunen, men inga resurser har funnits.
Eftersom det kommer råd och tips från Socialstyrelsen att det bör finnas tillgång till en
trädgårdsliknande utemiljö, där våra spec. dementa har möjlighet att få känna lukten
av grönska och doften från växter samt kanske få smaka på t. ex. bär och hukter som de
tidigare har haft hemma.
Förslaget från mig till er politiker är: tänk vilken viktig åtgärd detta vore för våra
boende på Dalbygården om resurser kunde komma dem till del. Ideella handtag
kommer säkert att behövas, men huvudansvaret åligger kommunen. Budgeten i
direkta vården ska inte belastas.
Till sist "Tänk hur vill vi ha det"."
Svar på medborgarförslaget
Tekniska avdelningen, Dalbygårdens personal och volontärgruppen arbetar
kontinuerligt med att förbättra Dalbygårdens utemiljö för alla berörda parter.
Följande åtgärder har redan utförts eller pågår på Dalbygårdens utemiljö:
•

En ny utgång/dörr från huset till den nya trädgården har byggts. Kommunen
har bekostat material och arbetet utfördes av volontärer.

•

En ny "dansbana" byggs i anslutning till den nya dörren.

•

En ny plattgång inom det inhägnade området räknas vara färdigt innan
midsommar.

•

Ett nytt lusthus är inköpt och ska placeras i trädgården.
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forts. ks § 141, Svar på medborgarförslag om utemiljön för de boende
på Dalbygården
•

Konununens arbetscentral tillverkar nya utemöbler till h·ädgården.

•

Nya växter kanuner att planteras i samråd mellan volontärgruppen,
Dalbygårdens personal och tekniska avdelningen.

En stor del av arbetet utförs av volontärer och lokala företag. Tekniska avdelningen
bidrar med maskiner, arbetsredskap och arbetskraft och lokala företag har bidragit
med material.
Allt detta leder till en trevligare och säkrare utemiljö för Dalbygårdens boenden.
Svaret har konununicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Konununstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 § 139.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Svaret på medborgarförslaget kompletteras med texten "En stor det av arbetet
har utförts av ideella föreninga.r, volontärer och lokala företag."

2. Medborgarförslaget, med kompletterande text, anses besvarat.
3. Konununfullmäktiges presidium tillfrågas om konununfullmäl<tige kan få en
presentation av arbetet med Dalbygårdens utemiljö.

Beslutet skickas till
Konununfullmäktige
Eva-Lena Gustavsson (S), konununfullmäktiges ordförande
Sigrid Skogsman
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§ 142 Fastighetsförsäljning Torsby Överbyn
2:115
Dnr KST 2015/619

Sammanfattning av ärendet
Per Hedegren, Hallåsvägen 9, 685 94 Torsby, ansöker om att få köpa angränsande
fastighet Torsby Överbyn 2:115 som ägs av Torsby kommun.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 163.
Köpekontrakt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Fastigheten Torsby Överbyn 2:115, omfattande 1434 m 2, säljs till Per Hedegren
till ett pris av 25 kr/m2 .

2.

Köpekontraktet godkänns.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 143 Svar på motion om fartgupp m.m.
Dnr KST 2015/524

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet i Torsby, genom Bengt Berg, har lämnat in en motion som lyder:
"Torsby samhälle har under några år fått nytt utseende på ett antal gator bl.a.
Järnvägsgatan, Tingshus gatan, Nya Torggatan och Norra Torggatan. Parkeringsfickor
har gjorts med imamning av små svarta stålstolpar och det har visat sig att en del
bilister inte ser dessa korta stolpar vid paxkering och med stora plåtskador på bilen
som följd.
Komrmmen har lagt stora resurser på så kallade upphöjningspunkter som kallas
fartgupp och som trycks sönder av fordonen med återkommande stora
reparationskostnader år efter år. Dessa upphöjningspunkter orsakar stort slitage på
bilarna och mycket dyra reparationskostnader på frontspoliers, framvagnar, etc.
Det värsta fartguppet äT det sönderkörda som finns i övre änden av Bergsängsbacken.
Inte minst kan guppen vara problem för bilburna som har rygg- och nackbesvär.
Dessutom tror fotgängarna att dessa upphöjningar äT detsamma som ett
övergångsställe och att de därför har företräde och bara kan gå ut i gatan. Detta är
speciellt märkbart vid Pekås-korset Miljön blir dessutom lidande av den ständiga
växlingen mellan broms, gas och växling. Ett exempel: Kommer man Gräsmarksvägen
och ska till kyrkan måste man passera sex (6) fartgrupp och det måste nog vara
Sveriges tätaste på så kort sträcka. Det äT tyvärr inget som gynnar handeln i Torsby
centrum.
Därför föreslår Vänsterpartiet att:
Fartguppen i nuvarande utformning antingen tas bort eller sänks så att problemen inte
kvarstår, samt att de små svarta stålstolparna TAS BORT och vi bilister inte behöver
riskera skador på våra bilar. De har egentligen ingen uppgift att fylla.
Att något görs åt kantstenen vid Frykenhallen där flera människor har snubblat, med
skador som följd.
Ännu ett argument för att stolparna bör tas bort, är att vintertid har kommunens
personal stora bekymmer med att få bort snön i parkeringsfickorna med följd att
Järnvägsgatan måste stängas när snön ska bort. Detta är också argument för att
besökande ska uppfatta Torsby som en gästvänlig ort."
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forts. ks § 143, Svar på motion om fartgupp m.m.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare:
GVA-chef Mikael Löfvenholm, 0560-160 53, mikael.lofvenholm@torsby.se
Utredningsmetod: Beskrivande metod utifrån trafiksäkerhet m.m.
Svar på motionen
Torsby kommuns tekniska avdelning har arbetat tillsammans med miljö-, bygg- och
räddningskontoret och styrande politiker för att utforma trafikmiljön i Torsby centrum.
Huvuddragen för utformningen av Torsby detaljplanerades i tidigt 1900-tal, men
utformningen av trafikmiljön har naturligtvis förändrats utifrån de krav som ställs i ett
modernt samhälle avseende en mänskligare trafikmiljö där äldres, barns och
funktionshindrades krav på utformning ska vara vägledande.
I motionssvaret föreslår tekniska avdelningen att Vänsterpartiets förslag om
borttagning eller sänkning av gupp samt borttagning av stolpar (pollare) avvisas.
På Vänsterpartiets förslag om åtgärdande av kantsten framför Frykenhallen är
svaret/beslutet att utredning pågår avseende vad som ska åtgärdas och detta
handläggs enligt kommunens rutiner för trafiksäkerhetsfrågor.
Hela motionssvaret biläggs protokollet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 164 med bilaga.
Lista 2015-09-01 från Hans Lindberg (V) över skadade pollare i Torsby centrum.

Yrkande
Hans Lindberg (V), Håkan Höglund (SD), Gustav Olsson (M) och Hans Forsbäck (M)
yrkar bifall till förslaget i motionen om borttagning eller sänkning av gupp samt
borttagning av pollare.
Protokollsanteckning
(M)-gruppen tillägger att andra typer av farthinder bör sättas upp, men i den takt som
ekonomin tillåter.
Yvonne Broberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att avslå förslaget om
borttagning eller sänkning av gupp samt borttagning av pollare.
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forts. ks § 143, Svar på motion om fartgupp m.m.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Förslaget i motionen om borttagning eller sänkning av gupp samt borttagning
av pollare avslås.

2.

Förslaget i motionen om åtgärdande av kantsten framför Frykenhallen anses
besvarat.

Reservation
Hans Lindberg (V), Håkan Höglund (SD), Gustav Olsson (M) och Hans Forsbäck (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Vänsterpartiet i Torsby

Tekniska avdelningens svar på -motion från Bengt Berg, vänsterpartiet
i Torsby

Bakgrund
Bengt Berg har för vänsterpartiet i Torsby inkommit med motion med förslag att
fartgupp i Torsby samhälle med nuvq.rande utformning antingen tas bort eller sänks så
att de inte "orsakar stort slitage på bilar och mycket dyra reparationskostnader på
frontspoilers, framvagnar, etc." samt att guppen kan "vara problem för bilburna som
har rygg- och nackbesvär." Vänsterpartiet uttrycker dessutom oro för att fotgängarna
"bara kan gå ut i gatan" därför att de tror att de har företräde. Detta är enligt Berg
speciellt märkbart vid Pekås-korset
Vänsterpartiet menar att miljön dessutom blir lidande av att bilförarna ständigt växlar
,.
mellan broms och gas.
Vänsterpartiets motion omfattar även förslag om att ta bort de stolpar som skiljer gatan
och p-platser från trottoarer, enligt Vänsterpartiet ser en del bilister inte stolparna och
de får då plåtskador på sina bilar. Stolparna har enligt Vänsterpartiet ingen uppgift att
fylla, dessutom, menar·man, är stolparna i vägen för srtöröjiringen.
Vidare påtalar man från Vänsterpartiet, att något måste göras åt kantstenen framför
Frykenhallen, eftersom flera människor snubblat där.

Sammanfattning
Vänsterpartiets motion avser förändringar i trafikmiljön på tre punkter
1. Borttagning eller sänkning av gupp
2. Borttagning av stålstolpar
3. Åtgärdande av kantsten framför Frykenhallen
Torsby kommuns tekniska avdelning har arbetat tillsammans med miljö- bygg- och
räddningskontoret och styrande politiker för att utforma trafikmiljön i Torsby
centrum.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1O. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 DOvaxel
0560-160 55 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (4)

Huvuddragen för utformningen av Torsby detaljplanerades i tidigt 1900-tat men
utformningen av trafikmiljön har naturligtvis förändrats utifrån de krav som ställs i ett
modernt samhälle avseende en mänskligare trafikmiljö, där äldres, barns och
funktionshindrades krav på utformning ska vara vägledande. I tekniska avdelningens
planeringen har vi använt oss av Sveriges kommuners och Landstings åtgärdskatalog
för säl<er trafik i tätort samt Boverket Sveriges kommuners och Landstings,
Vägverkets (nuvarande Trafikverkets) och Banverkets exempelbok samt de där i
angivna nyckelorden:
Helhetssyn. Istället för att bebyggelseplanera och trafikplanera ska vi stadsplanera,
därför att bebyggelsen och trafiken förutsätter varandra
Boendemiljö. Miljöstörningar av trafiken åtgärdas och tryggheten ökas genom
hastighetssänkande åtgärder
Nollvision. Ingen ska dödas eller skadas svårt till följd av trafikolyckor, utformning
ska göras utifrån människors behov och begränsningar och alla trafikslag har lika
värde samt att utryckningsfordon ska kunna nå sina målpunkter inom rimliga
tidsramar
Jämställdhet. Kvinnor och mäns värderingar ska väga lika tungt i planeringen
Gång- och cykeltrafik Ökad och trafiksäker gång- och cykeltrafikgenom utbyggnad
av gång och cykelnätet och anläggande av trafiksäkra passaget
Kollektivtrafik. Ökad och miljöriktig kollektivtrafikresande
Gestaltning. Vackra ·gator som är överblickbara och trafiksäkra och som förstärker ett
önskvärt beteende hos trafikanten

Beträffande punkt 1 borttagning eller sänkning av gupp.
Gupp anläggs för att sänka fordonshastigheter. De anläggs på vägsträckor eller i
särskilda punkter, till exempel vid övergångsställen, hastighetssäkrad geöverfart/passage, på sträckor och i korsningar, där hastigheterna bidrar till för höga
olycksrisker eller där riskerna upplevs som för stora och där det visat sig svårt att
uppnå en effektiv hastighetssänkning på annat sätt. Gupp har anlagts i Torsby
centrum på platser där vi behövt skapa ett säkrare samspel mellan oskyddade
trafikanter och biltrafiken, utformning av gupp redovisas i VGU (vägar och gators
utformning framtagen av Trafikverket samt Sveriges kommuner och"Landsting), för att
guppet ska ge avsedd effekt krävs en ramplutning om minst 6% och platån bör vara
minst 7 meter lång för att båda hjulparen ska få plats på guppet samtidigt, alternativt
kan frånfartsrampen göras flack.
Inga skador på bilar som inträffat vid passage av gupp i föreskriven hastighet, har
inrapporterats till kommunen.

Säkerhetseffekten. Gupp reducerar de högsta hastigheterna mest. De ger en mindre
hastighetsspridning vilket gör att gående inte behöver oroa sig för att en bil kan
komma med vilken hastighet som helst. Hastighetssänkningar bidrar till att sänka

?lyekstalen med mellan 35 och 70 procent Minskningen är störst för de allvarliga
skadorna och dödsfallen.
Trafiksäkerhetseffekten beror helt på vilken hastighetsdämpning som guppet medför.
Vilket gupp som lämpar sig bäst på respektive plats beror inte bara på vilken
hastighetssänkning som är önskvärd utan andra faktorer måste vägas in, som
förekomst av utryckningstrafik kollektivtrafik, cyklister och mopedister.
För en längre sträcka där hastigheten anpassas för högst 30 km/tim rekommenderas
avstånd mellan guppen till ca. 30meter

Gestaltning. Gupp av olika slag påverkar gatumiljön, men med rätt färg och materialval
är guppen markerade men kan ändå anses smälta in i miljön.
Tillgänglighet/trygghet. Platågupp i kombination med övergångsställe eller geöverfart/passage är positivt för rörelsehindrade personer då inga höjdskillnader
förekommer (av samma anledning kan platågupp vara negativt för syskadade och bör
därför markeras för att underlätta för synskadade). Hastighetsreduktionen ger även en
ökad trygghet speciellt för småbarnsföräldrar och för barnen själva. Studier visar att
framkomligheten för fotgängare och cyklister ökar då gupp anläggs.
Miljöpåverkan. Lokalt kring enskilda gupp kan både buller och avgasutsläpp öka, om
bilar bromsar kraftigt in framför och accelererar kraftigt efter passagen. Annan
beläggning än asfalt, exempelvis gatsten ger ökat buller. Generellt sett så leder dock
.gupp till minskade utsläpp, i synnerhet om de anläggs så att hastigheten blir låg och.
jämn.
Kostnad och nytta. Gupp skapar behov av extrainsatser både vid vinter- och
barmarksunderhållet Det har beräknats att drifts- och underhållskostnaden ökar med
ca. 1000 kronor per gupp och år, dessutom bör gupp normalt förnyas efter ca. 10 år.
En nytta-kostnadskalkyl för gupp har gjorts för 150 gupp som anlades i Göteborg, på
en sammanlagd gatulängd om 17 km. Kostnaden för de 150 guppen var då 2 mkr,
medan den årliga minskningen i olyckskostnader var 4,5 mkr inklusive humanvärde.
Detta visar att åtgärden tillhör en av de mest kostnadseffektiva.
Ovan beskrivet motiverar att guppen ska vara kvar

Beträffande punkt 2, borttagning av stålstolpar(pollare).
Trygghet är en viktig samhällsfråga. Oro för att drabbas av olyckor kan påverka
människors vanor och göra att de undviker offentliga platser som gator, torg och
parker samt att det minskar människors rörelsefrihet och aktivitet Stålstolpar (pollare)
är en satsning på gestaltning som tillsammans med valet av slitlager (markens
beläggning ex. asfalt, marksten, plattor, gatsten mm.) skapar utrymme som ger en
känsla av trygg, säker och trivsam trafikmiljö i gångnätet stålstolpar (pollare) används
som förstärkt skydd för träd i ytor där kantsten ligger i körytans nivå samt som optisk
ledning för vilka ytor som är avsedda gångtrafik där kantsten ligger i samma nivå som
körytans och gångytan. På så vis förstärker vi med stålstolpar (pollare) även en

kontrast mellan vilka gångytor som ligger i samma nivå som körytorna och där
körytorna är lämpliga att korsa för de som har rörelsehinder.
Inga skador på bilar som inträffat vid kollision med stålstolpar (pollare) har
rapporterats.
Stålstolpama (pollare) samverkar med kantsten till att styra trafikslagen och ska därför
vara kvar.

Beträffande punkt 3 åtgärdande av kantsten framför Frykenhallen
1

Kantsten används/ som tidigare beskrivits/ som avgränsning för att styra trafikslagen.
Parkeringen utanför I CA-butiken vid Biografgatan är utformad i stort sett som
parkeringen på norra sidan av samma hus1 d.v.s. bilisterna kör över en kantsten och
över en gångyta innan man stannar framför ytterligare en kantsten.
De antaganden som gjorts .efter att några av de som snubblat på kantstenen har hört av
sig, är att man stannat på lastplatsen på södra sidan om Biografgatan söder om
parkeringen utanför ICA-butiken, de gående har därefter valt att inte gå på
gångpassagerna som är ca.15 meter på var sida från centrum på lastplatsen. När man
har korsat Biografgatan mitt emellan gångpassagerna har man förmodligen haft fokus
på biltrafiken på Biografgatan och inte lyft tillräckligt på fötterna1 utan snubblat på
kantstenen.

'·J,

Lastzonen har nu stängts av i avvaktan på att ingenjörer från konsultfirman Ramböll,
som projekterat ombyggnaden av Torsby centrum, analyserar och kommer med
förslag på vad vi ska göra för att kunna använda lastplatsen till det den är avsedd för.

Tekniska avdelningens beslut
Vänsterpartiets förslag om borttagning eller sänkning av gupp samt borttagning av
stålstolpar (pollare) avvisas
På Vänsterpartiets förslag om åtgärdande av kantsten framför Frykenhallen är
svaret/beslutet att utredning av vad som ska åtgärdas, pågår och handläggs enligt våra
rutiner för trafiksäkerhetsfrågor.
Torsby kommun
tekniska avdelningen

Mikael Löfvenholm

Bilagor:

Gamrumsbeskrivning Torsby centrum
Gamrumsbeskrivning Torsby centrum1 Biografgatan

Kopia:
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§ 144 Avsiktsförklaring för medverkan i
regionbildningsprocess för Värmland
Dnr KST 2015/574

Sammanfattning av ärendet
En ombildning av organisationen på den regionala nivån i Sverige påbörjades på allvar
i och med bildandet av regionerna Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland. Från
årsskiftet har ytterligare sex landsting ombildats till regionkommuner och arbete pågår
i resterande landsting för en förändring inför 2019.
En regionbildningskommitte bildades under 2012 för att kartlägga förutsättningarna
för bildande av en regionkommun i Värmland. Kommitten har besökt samtliga
kommuner, landstinget och Region Värmland för att få synpunkter på en eventuell
regionbildning.
Regionbildningskommitten har nu tagit fram ett förslag på projekt- och tidsplan för
arbetet i Värmland. Planen är indelad i tre steg och tar utgångspunkt i en målsättning
om att bilda en regionkommun för Värmland 2019. Arbetet ska präglas av stor
delaktighet och öppenhet. En politisk styrgrupp kommer att bildas för att leda arbetet.
Regionbildningskommitten önskar nu att berörda aktörer snarast efter sommaren tar
ställning till framtagen avsiktsförklaring om medverkan i regionbildningsprocessen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 157.
Förslag från Regionbildningskommitten i Värmland 2015-06-26.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Torsby kommun ställer sig positiv till medverkan i regionbildningsprocessen enligt
föreslagen avsiktsförklaring och tidsplan.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2015-09-07

§ 145 Köp av fastigheten Torsby Skyllbäck
1 :440 (Sam hall)
Dnr KST 2015/557

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun tecknade 2011 ett samarbetsavtal med Samhall AB avseende leverans
av fjärrvärme i Syssiebäck Samhalllevererar fjärrvärme från egen panncentral och
Torsby kommun köper fjärrvärme. Avtalet gäller 2011-12-01 t.o.m. 2017-11-30.
Samhall sade upp avtalet till2015-06-30 med hänvisning till avslutad verksamhet och
enligt avtalet har Torsby kommun rätt att förvärva anläggningen till restvärdet
reducerat med erlagd anslutningsavgift.
I förhandlingarna om ny fastighetsbildning för fjärrvärmeanläggningen erbjöds
kommunen att förvärva hela fastigheten inldusive fjärrvärmeanläggningen.
Kostnaden för förvärv och orobyggnation av fjärrvärmeanläggningen kall<yleras till
5,7 miljoner kronor (övertagande 3,3 miljoner kronor, orobyggnation 2,4 miljoner
kronor).
Fastigheten värderades av NAI Svefa till2,3 miljoner kronor. Kostnaden för hela
fastigheten inklusive ombyggd fjärrvärmeanläggning kalkyleras till totalt 7,5 miljoner
kronor (fastigheten 2,3 miljoner kronor, övertagande av fjärrvärme 3,3 miljoner kronor,
orobyggnation 1,9 miljoner kronor).
Letter of Intent om avsikt att ingå ett bindande avtal om förvärv av fastigheten Torsby
skyllbäck 1:440 med fjärrvärmeanläggning för 5,6 miljoner kronor tecknades
2015-06-17 och redovisades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18, § 162.

Handlingar i ärendet
Teknisk chef Jan Espings ~änsteskrivelse 2015-08-31.
Letter of in tent.
Fastighetsöverlåtelseavtal2015-09-07.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

forts. ks § 145, Köp av fastigheten Torsby Skyllbäck 1:440 (Sam hall)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Fastighetsöverlåtelseavtal mellan Samhall AB och Torsby korrunun om köp av
fastigheten Torsby Skyllbäck 1:440 för en köpeskilling av 5,6 miljoner kronor
godkänns.
2.

Kostnader för orobyggnation av fjärrvärmeanläggningen med 1,9 miljoner
kronor godkänns.

3. Finansiering genom beslutade investeringsprojekt 1085, övertagande
fjärrvärme Sysslebäck, 5 miljoner kronor samt investeringsprojekt 1217,
fjärrvärme Sysslebäck, 1)9 miljoner kronor samt resterande 1,31 miljoner
kronor överförs från ej utnyttjad investeringsram.

Beslutet skickas till
Korrununfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146 Försäljning av fastigheten Torsby
Ambjörby 1:208 (Jofahuset)
Dnr KST 2014/80

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade 2014-02-10 att lämna fastigheten Torsby
Ambjörby 1:208 till mäklare och utbjudas till försäljning.

Handlingar i ärendet
Köpekontrakt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-10 § 17.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Torsby Ambjörby 1:208 säljs till Johan Johansson och Jan Andersson för en
köpeskilling av 325 000 kronor och med tillträde 2015-11-01.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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PROTOKOLL
2015-09-07

§ 147 Svar på motion om ändring av Torsby
kommuns regler för minnesgåvor till
förtroendevalda och anställda
Dnr KST 2014/344

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) lämnm: en motion som lyder:
"Idag ser reglerna för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda ut enligt bifogat
dokument.
Detta system bör ersättas med något nytt. Förslaget är att kommunanställda med minst
40 % anställningsgrad får en minnesgåva när de varit anställda i 25 år, oavsett om de
jobbar kvar inom kommunen eller bestämmer sig för att sluta. Därmed förenklar vi
adminish·ationen och skapar ett rättvisare system.
Till detta bör även minnesgåvorna för förtroendevalda slopas. Det borde räcka med att
ha fått förtroendet av väljarna att vara just förtroendevald. skattebetalarnas pengar ska
användas väl och läggas på kommunens kärnverksmnhet snarare än att göda politiker.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
1. Att kommunanställda med minst 40 % anställningsgrad erhåller en minnesgåva
endast efter att de varit anställda i 25 år och att minnesgåvan ges i smnband med
denna gräns, och inte när personen i fråga lämnar sin tjänst. Detta ersätter därmed
dagens system.
2. Att minnesgåvor till förtroendevalda tas bort."
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck, 0560-160 86,
anders.bjorck@torsby.se.
Utredningsmetod: Järnfört hur andra kommuner och företag hanterar frågan kring
minnesgåvor/gratifikationer till anställd personal.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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PROTOKOLL
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forts. ks § 147, Svar på motion om ändring av Torsby kommuns regler
för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda
Svar på motionen

Följande regler föreslås gälla för minnesgåvor/ gratifikationer till personal i To1'sby
kommun:
Riktlinjer för minnesgåvor
För minnesgåvor till anställda är normalfallet hos de flesta arbetsgivare att detta ges till
anställda som har en anställningstid om 25 år eller längre. Minnesgåvan delas ut
endera det året som den anställde uppnår 25 års anställningstid eller i samband med
att den anställde avslutar anställningen hos arbetsgivaren. Värdet på minnesgåvan
varierar men de flesta har prisnivån av ett guldur som utgångspunkt med avstämning
mot skatteverkets regler för gåvor.

Då Torsby kommun har bra rutiner för hanteringen av minnesgåvor, föreslås att
kommunen från och med 2016 inför att de som uppnår 25 års anställning tilldelas en
gåva/gratifikation på motsvarande 10 000 kronor (i presentkort, samma summa som
idag är aktuell). Minnesgåvan överlämnas i samband med att den anställde avslutar
sin anställning i kommunen vilket ska samordnas med avtackning av annan personal
som avslutar sin anställning. Respektive förvaltning ansvarar för att kalla aktuella
personer till denna avtackning. För kommunstyrelsen har kansliavdelningen
arrangemangs- och samordningsansvaret.
I Torsby komm1.m finns ett beslut om att de som uppnår 15 års anställning ska tilldelas
en minnesgåva/gratifikation till ett värde av 5 000 kronor (i form av presentkort).
Denna gratifikation föreslås att tas bort.
Vad det gäller minnesgåvor till förtroendevalda enades kommunstyrelens
arbetsutskott 2015-03-15 om att dessa minnesgåvor/gratifikationer bör tas bort.
Förändringarna föreslås gälla från och med verksamhetsåret 2016.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 165.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

forts. ks § 147, Svar på motion om ändring av Torsby kommuns regler
för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige rekommenderas att ställa sig bakom förslaget till nya
regler för minnesgåvor/gratifikationer.

2. Minnesgåva/gratifikation ges endast till personer som uppnått 25 års
anställning i kommunen. Minnesgåva överlämnas i samband med att den
anställde avslutar sin anställning.
3. Minnesgåvan/gratifikationen utges med 10 000 kronor i form av presentkort.
4. Minnesgåvor/gratifikationer till förtroendevalda tas bort helt. Reglerna träder i
kraft från och med verksamhetsåret 2016.
5. Motionen anses därmed bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2015-09-07

§ 148 Svar på motion om intern representation
i Torsby kommun
Dnr KST 2015/360

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna, genom Ann-Katrin Järåsen, har länmat in en motion som lyder:
"Torsby kommun har en alkohol- och drogmissbrukspolicy för kommunens anställda
som antogs av kommunstyrelsen 2008-01-14. Den har, mig veterligen, inte varit
utvärderad och omprövad sedan dess. Jag anser att de policys som kommunen arbetar
utifrån ska vara så tydligt utformade att de inte kan missförstås.
Min bedömning är att det behöver göras ett förtydligande när det gäller kommunens
interna representation. För mig innebär skrivningen restriktivitet med alkohol
detsamma som förbud mot alkohol men jag inser att det kan tolkas olika.
Mitt förslag är:
Att kommunen ser över gällande all<ohol- och drogmissbrukspolicy och att en ändring
görs så att nuvarande skrivning "restriktivitet med alkohol ska ial<ttas" ändras så att
det blir tydligt att alkohol inte är tillåten i intern representation."
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck, 0560-160 86,
anders.bjorck@torsby.se.
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner samt offentliga verksamheter har
reglerat intern representation avseende all<oholfrågan. Utifrån denna jämförelse kan
det konstateras att det finns ett spektra på olika bestämmelser avseende representation
med eller utan alkohol vid intern representation.
Svar på motionen
Följande regler föreslås gälla för kommunen avseende intern såväl som extern
representation:
Riktlinj er för representation
Kravet vid representation är att det ska finnas ett samband med verksamheten som
kommunen eller kommunens bolag bedriver.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

forts. ks § 148, Svar på motion om intern representation i Torsby
kommun
Representation ska ske med m åtta och till realistiska kostnader. Som enskild eller
grupp ska stor försiktighet iakttas vid extern representation mot en och samma person
eller grupp av personer då den kan anses som ofta förekommande.
Anställda och förh·oendevalda ska alltid agera så att misstanke om korruption inte
uppstår.
All representation ska noga övervägas utifrån nyttan för kommunen och/eller
kommunens bolag och i förlängningen för kommunens innevånare. Om belopp ska
tillåtas att uppgå till belopp som ligger över skatteverkets anvisningar för avdragsrätt
ska detta beslutas av kommunchef eller biträdande kommunchef inom ramen för
verkställighet.
Riktlinjer för kostnader och omfattning
Följande riktlinjer för kostnader och omfattning bör tillämpas vid kommunens
representation:
Extern teptesentation
Vid extern representation godtas kostnader som anses skäliga i enlighet med
skatteverkets riktlinjer avseende avdragsrätt. För representation i samband med lunch
eller motsvarande godtas kostnader som ligger inom den lägre kostnadsramen . När
värdskapet kräver en större gästfrihet i vilken middag eller supe ingår godtas
kostnader som ligger inom den tidigare högre kostnadsramen. Den person som från
kommunen är ansvarig för representation avgör vid tillfället vilken nivå som anses
vara rimlig, bedömningen ska ha sin utgångspunkt i avdragsrätten.
Alkoholhaltiga drycker får serveras då gästfriheten så påbjuder. Drycker m ed
alkoholhalt över 15 % får inte ingå i kommunens representation. Stor måttlighet ska
tillämpas. För att detta ska m edges krävs godkännande av kommunchef eller
biträdande kommunchef inom ramen för verkställighet.

Intern teptesentation
Vid intern representation får inga andra alkoholhaltiga drycker serveras än lättöl eller
annat som kan jämställas m ed denna dryck Intern representation kan vara
personalfester, informationsmöten med personal, förhandlingar,
planeringskonferenser med mera. Representation kan vara kostnader för mat, dryck,
logi, resor, underhållning, biljetter, personalfester, gåvor och lilmande.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 148, Svar på motion om intern representation i Torsby
kommun
Verifikationer
A v verifikationer såsom kvitton, fakturor eller restaurangnotor ska det tydligt framgå
vilka som deltagit, datum för och syfte med förrättningen. Detta gäller både vid intern
och extern representation. Besluts- eller behörighetsattest av faktura avseende
representation ska ske i enlighet med kommunens attestreglemente inom det
ekonomiska området.
Om restaurangnotor och andra kvitton inte är fullständigt ifyllda eller kompletteras i
samband med kontering riskerar den som utövat representationen att få betala
kostnaden privat.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 166.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige rekommenderas att ställa sig bakom förslaget till
förtydligande av regler avseende representation.
2. Motionen anses därmed bifallen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 52

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

§ 149 Nytt samverkansavtal och ändrat
reglemente för den gemensamma drifts- och
servicenämnden (DSN)
Dnr KST 2015/597

Sammanfattning av ärendet
Drifts- och servicenämnden inrättades 2010-01-01 av de 16 kommunerna i Värmland
med Karlstad som värdkommun för nämnden. Syftet med samverkan i nämnden är att
skapa förutsättningar för att använda resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt, att öka
kvaliteten i verksamheten, samt att bättre kunna följa utvecklingen inom nämndens
verksamhetsområde. I dagsläget är samverkan i nämnden imiktad på IT-mmådet, men
det kan i framtiden utökas till att omfatta även andra verksamhetsmmåden om de
samverkande partema så önskar.
Landstinget i Värmland ansöker nu om att ingå i DSN. En utökad samverkan m ed
landstinget i Värmland som ny deltagande part i nämnden kräver att nytt
samverkansavtal och ändrat reglemente för nämnden upprättas och godkänns av
samtliga parter. Kommunledningskontoret i Karlstad kommun har tagit fram förslag
på samverkansavtal och reglemente som gäller från och med den l januari 2016
förutsatt samtliga samverkande parters godkännande.
De huvudsal<liga ändringar som föreslås är att nämndens sammansättning utökas till
17ledamöter och 17 ersättare, samt att en ny post som andre vice ordförande inrättas.
Av kommunallagen följer att Karlstads kommun utser ordförande och vice ordförande.
Kommunledningskontoret i Karlstad kommun föreslår att posten som förste vice
ordförande bör utses bland ledamöter från kommuner med annan politisk majoritet än
Karlstads kmmnun och att andre vice ordförande är den ledamot som representerar
landstinget i Värmland.
Landstinget i Värmland ska inför den l januari 2016 utse en ledamot och en ersättare
till nämnden. För kommunernas del föranleder det nya samverkansavtalet ingen
förändring avseende representation eftersom kommunernas ledamöter och ersättare i
nämnden för innevarande mandatperiod 2015 - 2018 redan h ar utsetts och tillträtt sina
poster.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 53

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

forts. ks § 149, Nytt samverkansavtal och ändrat reglemente för den
gemensamma drifts- och servicenämnden (DSN)
Vid nämndens inrättande beslutades att de samverkande parterna ska lämna ett årligt
bidrag till nämndens verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, allmänna
eller övergripande kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. Bidraget betalas
av de samverkande parterna i lika delar och beloppet ska räknas upp årligen med
användning av arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän, SNI-kod M (Standard för
svensk näringsgrensindelning, där kod M motsva1·ar företag inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik). Beloppet för 2015 blir enligt formeln 62 000 kronor i avrundat
värde för varje samverkande part.
I övrigt finansieras de uppdrag som nämnden åtar sig av de samverkande parter som
deltar i respektive uppdrag. Dessa kostnader fördelas med utgångspunkt i vilken nytta
var och en av de medverkande parterna har i samverkansuppdraget

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 167.
Förslag 2015-08-25 på ändrat avtal om samverkan i gemensam drifts- och
servicenämnd, bilaga l.
Förslag 2015-06-25 på reglemente för drifts- och servicenämnden, bilaga 2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Kommunfullmäktige rekommenderas att godkänna och anta förslaget till nytt
samverkansavtal (bilaga l) för gemensam drifts- och servicenämnd med
giltighet från och med den l januari 2016 under förutsättning att samtliga
samverkande parter fattar motsvarande beslut.
2. Kommunfullmäktige rekommenderas att godkänna förslaget till ändrat
reglemente för gemensam drifts- och servicenämnd (bilaga 2) med giltighet
från och med den l januari 2016 under förutsättning att samtliga samverkande
parter fattar motsvarande beslut.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG 2015-08-25

AVTAL OM SAMVERKAN I GEMENSAM
DRIFTS- OCH SERVICENÄMND
Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kmlstads, Kils,
Kristinehamns, 1-4unkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och }_uj ängs kommuner, nedan
benämnda samverkande parter, har kommit överens om att från och med den l janum·i 2010
imätta en gemensam drifts och servicenämnd.
Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstads, Kils,
Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Tors by och Årjängs kommuner, samt
landstinget i Vätmland, nedan benämnda samverkande parter, ingår från och med den l
januari 2016 i den gemensamma drifts- och servicenämnden som imättades den l januari
2010.

Karlstads kommun är värdkommun för nämnden. Nämnden tillsätts därmed i Karlstads
kommun och ingår i dess organisation.
För nämndens arbete gäller reglemente enligt bilaga l.

l

UPPGIFTER

Nämnden ansvarar gentemot de samverkande partema för sådana särskilda, specificerade
uppdrag bestående i drift, service, support eller samordning av upphandling av egendom,
innefattande programvarulicenser och andra rättigheter, vilka uppdrag lämnats till nämnden
av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut.
Vid tidpunJrJ:en ror nämndens inrättandeBeredskap finns beredskap· hos Karlstads kommun att
utföra verksamhet åt nämnden inom IT -området och anknytande områden som e-tjänster,
eHälsa och webbtjänster. Skulle visst uppdrag avse verksamhet av annan art, ska nämndens
accept av uppdraget för att äga verkan godkännas av samtliga samverkande parters
fullmäktige första gången sådant uppdrag antas.
Utöver i föregående stycke angivna begränsning för uppdrag till nämnden, är de samverkande
pmiema- mot bakgrund av bland annat Karlstads kommuns i detta avtal angivna, särskilda
ansvar för utförande till följ d av nämndens beslut - eniga om att nämnden inte bör acceptera
uppdrag om ledamot eller tjänstgörande ersättare som utsetts av Karlstads kommun motsätter
sig det.

2

ADMINISTRATIONMM

Kommunledningskontoret i Karlstads kommlm ska ha ansvaret för beredning och
verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet som
nämnden ansvarar för.
För nämnden ska finnas ett sekretariat, bestående av en sekreterare och en föredragande.
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3

PERSONAL OCH ÄGANDERÅTT TILL EGENDOM

Den verksamhet som ska bedrivas till följd av nämndens beslut ska företrädesvis utföras
genom Karlstads kommuns försorg. För verksamhet som sålunda utförs i Karlstads kommuns
egen regi, ska Karlstads kommun vara huvudman samt ska kommunen äga till verksamheten
hänförliga fastigheter, inventarier och annan lös egendom med undantag av licenser som
tecknats av respektive part samt vara arbetsgivare för den personal som ianspråktas för
verksamheten. Om verksamheten utförs av annan kommun eller av landstinget i V ärmland
gäller motsvarande bestämmelser om huvudmannaskap och äganderätt istället utföraren.

4

FÖRSÄKRING

Den samverkande part som har äganderätt till egendom som nyttjas för nämndens verksamhet
ska se till att egendomen försäkras.

5

KOSTNADSFÖRDELNING M M

Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive .
förtroendevalda i nämnden enligt respektive parts arvodesregler.
I övrigt ska de samverkande partema lämna ett årligt bidrag till nämndens verksamhet med
belopp som motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande kostnader som föranleds
av nämndens verksamhet. Bidraget ska betalas av de samverkande partema i lika delar och
betalas i förskott baserat på nämndens budget. Betalning av bidraget ska ske i januari månad
varje år. Beloppet ska räknas upp årligen med användiring av arbetskfaftskostnadsindex (AKI)
för tjänstemän, SNI-kod M . Basår för index;beräkningen är 2009 och jämförelsemånad är
oktober. Årsbeloppet för respektive år baser~s på indexuppräkning för oktober månad
·
föregående år.
Kostnader som är direkt hänförliga till särskilt uppdrag ska belasta de samverkande parter
som lämnat uppdraget enligt den fördelningsnyckel som dessa parter kommer överens om.
Den principiella utgångspunkten för partemas fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna
fördelas mellan de samverkande partema i proportion till vilken nytta de har av tjänsten.
Bidrag för särskilda uppdrag ska betalas på det sätt som Karlstad och samverkande parter
kommer överens om i vmj e enskilt fall.
Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år.
Nämnden har själv rätt att besluta om förändringar av betalningsperioder.

6

INSYNIFÖRVALTNINGEN

Samtliga samverkande parter har rätt tilllöpande insyn i förvaltning och redovisning som
gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive samverkande parts fullmäktige
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är med den
periodicitet som gäller för Karlstads kommuns egna nämnder.
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7

MANDATPERIOD

Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den l januari året efter det år då allmänna val till
kommun- och landstingsfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock
upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.
Första tjänstgöringsperioden är från och med den l januari 201 Otill och med den 31 december
~Avtalets första tjänstgöringsperiod är från och med den l januari 2016 till och med den
31 december 2018.

8

SAMMANSÄTTNINGMM

Nämnden ska bestå av +6--]]Jedamöter och -1-6-17 ersättare eller, om antalet samverkande
pmier förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs för att motsvara antalet parter.
Varje samverkande part utser en ledamot och en ersättare. Bland nämndens ledamöter ska det
utses en ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse posterna som nämndens ordförande
och vice ordförande. Andre vice ordförande är den ledamot som representerar landstinget i
Vä1mland.
De samverkande partema är överens om att nämnden bör sammanträda vid minst fyra
tillfållen per år.

9

OMFÖRHANDLING

Omförhandling av avtalet kan påkailas av samverkande part om fömtsättningama väsendigen
har förändrats.

10

TVISTER

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandling mellan berörda samverkande parter. För det fall tvisten inte kan lösas därigenom,
ska den avgöras av allmän domstol.

11

AVTALETS GILTIGHET

Detta avtal gäller från och med den l januari lG-±-G--20 16 till och med den 31 december
:2.G-1-420 18, under förutsättning att de samverkande partemas fullmäktige har godkänt avtalet
genom beslut som vinner laga kraft.
Respektive parts kommunstyrelse, komrmmstyrelsen för kommunernas räkning och
landstingsstyrelsen för landstingets räkning,-äger rätt att besluta om samtliga ändringar och
tillägg till detta avtal.
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Skriftlig uppsägning ska ske senast tolv månader före avtalstidens utgång och skickas till
samtliga samverkande parter. Sker inte uppsägning förlängs avtalet med fyra år varje gång.
Om uppsägning sker utträder den part som sagt upp avtalet. För övriga samverkande parter
fortlöper avtalet i oförändrat skick om ingen annan överenskommelse träffas.
Efter tidpunkten för utträdet har en utträdande part inte längre rätt att dra nytta av den
samverkan som sker genom nämnden. En utträdande part ersätts inte för eventuella
förskottsbetalningar för nämndens verksamhet. Utträdande pmi är skyldig att ersätta Karlstads
kommun för eventuella kostnader till följ d av uppdrag eller verksamhet som nämnden åtagit
sig för partens räkning i tiden före utträdet. Ersättning ska utgå med det belopp som gäller
utifrån uppdragets eller verksamhetens aktuella fördelningsnyckeL Avräkning ska ske för
eventuell kostnadsreducering som kan uppstå till följd av att den utträdande pmien upphör att
samverka.

Detta avtal har.upprättats i +6--l]Jikalydande originalexemplar, varav de samverkande
pmierna har tagit var sitt.
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Arvika kommun

Edakommun

Filipstads kommun

Forshaga kommun

Grums kommun

Hagfors kommun

Hammarö kommun

Karlstads kommun

Kils kommun

Kristinehamns kommun

Munkfors kommun

storfors kommun

Sunne kommun

Säffle kommun

--x~Jäli!i8-k:0ffiilltill

T orsby kon:imun

__________________________________ _
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Bilaga 2

KARLSTADS KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

Beslutad av:
Beslutsdatum:
Ersätter:
Gäller fr o m:

Förslag 2015-06-25

Reglemente för drifts- och
servicenämnden
Arvika, Eda, Forshaga, Filipstad, Hagfors, Hammarö,
Grums, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne,
Säffle, Torsby, Arjängs och Karlstads kommuner, samt
landstinget i Värmland, nedan benämnda
samverkande parter, ingår fr o m 2016-01-01 i den
gemensamma drifts- och servicenämnden som
inrättades 2010-01-01.
Karlstads kommun är värdkom mun. Nämnden tillsätts därmed
i Karlstads kommun och ingår i dess organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett
mellan de samverkande parterna ingånget samverkansavtal
för den gemensamma nämnden.

Nämndens uppgifter
Verksamhetsområde
1 § .Nämnden utgör enligt 3 kap 3a§ kommunallagen
(1991:900) styrelse för verksamheten och har ansvar gentemot
de samverkande parterna för sådana särskilda, specificerade
uppdrag bestående i drift, service, support eller sam-ordning
av upphandling av egendom, innefattande
programvarulicenser och andra rättigheter, vilka uppdrag
lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och
som nämnden accepterat genom särskilt beslut

9

Kommunfullmäkti!

2015-2016-01-

Nämndens verksamheter- särskild förvaltning
2 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet vara
ansvarig för arbetet att effektivisera verksamheten och
tillhörande
administration;
ansvarig för utvecklingen av medborgar- och
brukarinflytandet i
tillämpliga delar;
ansvarig för kommunikationsverksamheten.

Nämndens verksamheter- ekonomisk förvaltning
3 § Nämnden ska inom verksamhetsområdet
- underhålla och förvalta kommunens lösa egendom.

Nämndens ställning
4 § Nämnden fattar beslut i Karlstads kommun och ingår
avtal för Karlstads kommuns räkning. Karlstads kommun har
därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en
utomstående part kan komma att ställa p g a avtal som
nämnden ingått.
Karlstads kommun har regressrätt mot övriga samverkande
parter med anledning av eventuella civilrättsliga krav som har
riktats mot Karlstads kommun enligt första stycket.
Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning
och den enskildes motpart vid förvaltningsbesvär.

Talerätt m m
5 § Nämnden får själv eller genom ombud föra de
samverkande parternas talan i alla ärenden inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden
rätt att på de samverkande parternas vägnar träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta avtal.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
6- § Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och
samverkansavtalet
Nämnden ska rapportera till kommunfullmäktige i Karlstads
kommun hur verksamheten utvecklas och hur den
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ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporteringens
omfattning och frekvens styrs av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer.
Nämnden ska vidare som underlag till kommunens samlade
årsredovisning lämna verksamhetsbeskrivning och
jämförelser mellan budget och utfall till kommunstyrelsen
enligt de anvisningar soin kommunstyrelsen utfärdar.
Samtliga rapporter ska lämnas till de samverkande parterna
vid samma tillfälle.

Nämndens arbetsformer
Sammanträden
7 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer. Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om
inte nämnden bestämmer annat.

Sammansättning
8 § Nämnden består av 17ledamöter och 17 ersättare eller, om
antalet samverkande parter förändras, lika många ledamöter
och ersättare som krävs för att motsvara antalet samverkande
parter. Varje samverkande part utser en ledamot och en
ersättare. Bland nämndens ledamöter ska det utses en
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse
nämndens ordförande och vice ordförande. Andre vice
ordförande är den ledamot som representerar landstinget i
Värmland.

Ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett
sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska
ersättaren från den samverkande part som valt ledamoten
tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig
under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
9§

Ersättare, som inte tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att
närvara och yttra sig på sammanträde men äger inte rätt att
få sin mening antecknad i protokollet.
10 § En ledamot eller ersättare som avbrutit sin ~änstgöring
på grund av jäv får åter ~änstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit ~änstgöringen vid ett
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter
~änstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
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Inkallande av ersättare
11 § En ledarnot som är hindrad att delta i ett sammanträde

eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta i
den ordning som nämnden bestämmer.

Ersättare för ordföranden
12 § Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre

vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledarnoten
ordförandens uppgifter.
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl ä.T
förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får
nämnden utse en annan ledarnot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga
uppgifter.

Kallelse
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till
sammanträden.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och
plats för sammanträdet.
Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till varje ledarnot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. I
undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
När varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice
ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern
äldste ledarnoten göra detta.

Närvarorätt för kommunalråd och landstingsråd
14 § Kommunalråd och landstingsråd från san:lverkande part,
som inte är ledarnot eller ersättare i nämnden, får närvara och
delta i överläggningar men inte delta i besluten vid
sammanträden i nämnden.

Undantag gäller vid behandling av ärenden som innebär
myndighetsutövning mot enskild eller i vilka det förekommer
uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen.
Kommunalråd och landstingsråd har även rätt att få sin
mening antecknad till protokollet.
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Justering och anslag av protokoll
15 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör i så fall redovisas skriftligt innan
nämnden justerar den.
Information om att nämndens protokoll är justerat ska anslås
på de samverkande partemas anslagstavlor. Anslagstiden
räknas från dagen efter att det sist anslagna tillkännagivandet
satts upp.

Reservation
16 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och
ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det
skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning
17 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden,

föredragande eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av

nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av förste vice ordförande eller av andre vice ordförande
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I-övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna
handlingar.

Revision
19 § Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av

de samverkande parterna. Frågan om ansvarsfrihet för
nämnden ska prövas av fullmäktige hos var och en av de
samverkande parterna.
Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den
part som valt personen i fråga som kan besluta om
entledigande från uppdraget.
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Torsby kommun

sid 54

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

§ 150 Fastställande av länsöverenskommelse
om barn och unga i risk- och missbruk
Dnr KST 2015/384

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland har genom regionens kommuner och landstinget tagit fram en
överenskommelse som syftar till att förbättra, strukturera och stärka arbetet kring barn
och unga som har ett risk- eller missbruk.
Överenskommelsen syftar även till att på ett effektivare sätt använda de resurser som
finns i länet av så väl personell som ekonomisk art, något som kommer att ge ett bättre
stöd till de utsatta personerna. Den har sin grund i lagstiftningen samt nationella
riktlinjer inom området.
Torsby kommun har nu att ta ställning tilllänsöverenskorrunelsen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-09 § 137.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar länsöverenskommelsen för barn och unga i risk- och missbruk
- från upptäckt till behandling.
Överenskommelsen gäller under perioden 2015-09-01 --2017-09-01.

Beslutet skickas till
Region Värmland

Justerarens signatur

.~

q(Q

Utdragsbestyrkande
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sid 55

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 151 Fortsatt samverkan samt upphandling av
e-tjänsteplattform
Dnr KST 2015/579

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun samverkar tillsammans med länets alla kommuner genom den
gemensamma Drifts- och servicenämnden (DSN), som ingår i Karlstads kommuns
organisation. Ett av de samverkansobjekt som DSN ansvarar för är den så kallade
e-tjänsteplattformen. E-tjänsteplattf01men tillhandahålls till de samverkande
kommunerna tillsammans med stödtjänster (utförda av e-kontoret vid Karlstads
kommun) av DSN som ett särskilt uppdrag enligt det gällande avtalet om samverkan
som gäller för DSN. För detta uppdrag betalar de samverkande kommunerna
ersättning till DSN enligt en särskild fördelningsnyckel i enlighet med vad
samverkansavtalet anvisar.
Nuvarande avtal med e-tjänsteplattformens leverantör har löpt ut. DSN avser nu att så
snart som möjligt genomföra ny upphandling av e-tjänsteplattfmm och arbete pågår
med att förbereda för DSN:s upphandling av konh·akt för en fortsatt e-tjänsteplattform.
Ambitionen är att upphandlingen ska leda till ett konh-akt med en varal<tighet på tre
år, med möjlighet till årsvisa förlängningar upp till och med en total kontraidstid om
åtta å.T.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 169.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Torsby kommun medverkar i upphandlingen och förbinder sig till att den
gemensamma drifts- och servicenämnden är utförare av uppdraget hänförligt
till e-tjänsteplattform.

2. Kommunen ska i förhållande till DSN betala för sin andel i enlighet med den
av DSN beslutade fördelningsnyckeln under kommande verksamhetsår, och
under hela giltighetstiden av det kontrakt för e-tjänsteplattform som man nu
avser att upphandla av DSN genom Karlstads kommun.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 56

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

forts. ks § 151, Fortsatt samverkan samt upphandling av etjänsteplattform
Beslutet skickas till
Drifts- och servicenärrmden
Karlstads kommun

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 57

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 152 ARKO, årsmötesprotokoll och årsrapport
för verksamhetsåret 2014 m.m.
Dnr KST 2015/575

Sammanfattning av ärendet
ARKO Samarbetsorganisation har översänt ett antal handlingar för kännedom.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 158.
Årsmötesprotokoll2015-03-27, ARKO samarbetsorganisation.
Årsrapport för verksamhetsåret 2014, ARKO samarbetsorganisation.
Nordiska ministerrådets beslut om gränskommitteernas finansiering 2014-2016.
ARKO:s handlingsprogram 2014-2016.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Handlingarna lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 58

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

§ 153 Medverkan i projektet Lokal
destinationsutveckling
Dnr KST 2015/609

Sammanfattning av ärendet
Hushållningssällskapet Värmland och Visit Värmland har lämnat in en ansökan till
Region Värmland för ett samarbetsprojekt med namnet Lokal destinationsutveckling. En
projektplan är framtagen.
En förfrågan har nu översänts om kommunernas intresse för medverkan.
Medfinansiering från Torsby kommun avser 15 000 kronor per år 2016 och 2017.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-18 § 159.

Kommunstyrelsens beslut
l. Torsby kommun medverkar i projektet Lokal destinationsutveckling och bidrar
med 15 000 laonor per år 2016 och 2017.
2. Finansiering sker från ansvar kommunchef, verksamhet landsbygdsutveckling.

Beslutet skickas till
Hushållningssällskapet
Visit Värmland
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 59

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 154 Information från Migrationsverket
Dnr KST 2013/573

Sammanfattning av ärendet
Alltfler flyktingar och ensamkommande barn/ungdomar kommer till Sverige.
Landshövdingen inbjuder nu länets kommunledningar till integrationsråd
Kommunforum- integration 2015-10-15 för att diskutera samarbete för att klara
utmaningarna som de höga flyktingströmmarna ställer länet inför.

Handlingar i ärendet
Information från Migrationsverket 2015-07-14.
Information från Göteborgs Stad, Flyktingsituationen - vad kan du bidra med?

Kommunstyrelsens beslut
l.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt en representant för
oppositionen anmäls till integrationsrådet 2015-10-15.

2. Informationen från Göteborgs Stad lämnas till kommunens ledningsgrupp.

Beslutet skickas till
Ann-Katrin Järåsen (S)
Alf Larsson (C)
Gustav Olsson (M)
Thomas S*rndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef

Justerarens signatur

~

qm

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 60

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 155 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) lämnar följande information:
•

Krisledningsgruppen har grundutbildning 2015-09-08 med start kl 9:30.

•

Regeringen kommer med nytt budgetförslag 2015-09-21

•

Kollektivtrafilmämnden tar fram en regional transportplan och förslag kommer
i slutet av veckan som Ann-Katrin kommer att vidarebefordra till partiernas
gruppledare.

•

En omlokalisering har skett i kommunhuset Bland annat har skolchef och
socialchef flyttat in i kommunhuset tillsammans med respektive
förvaltningssekreter are.

•

I SKL:s senaste insiktsmätning hamnar Torsby kommun på en hedrande femte
plats i landet. Mätningen avser kommunernas service inom områdena
brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och
serveringstillstånd.

•

Solrosens HVB-hem för ensamkommande barn/ungdomar nu också tagit emot
flickor.

•

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism måste skjutas på framtiden
på grund av ~ ffi1stledigheter bland ansvariga. Brottsofferjouren har
huvudansvaret för frågan i länet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 61

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-09-07

§ 156 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2015-05-26-2015-09-01, inklusive nulägesrapport från de kommunala bolagen
(Torsby Bostäder AB:s styrelseprotokoll2015-05-26 och 2015-06-23,
Torsby Flygplats AB:s styrelseprotokoll2015-03-09 och 2015-06-02, samt
Fritid i Nordvärmland AB:s styrelseprotokoll2015-03-13 och 2015-06-22).

Handlingar i ärendet
Sammanställning, inkomna meddelanden.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 62

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 157 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KST 2015/12

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ijänstemän 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
Sammanställning, redovisning av delegeringsbeslut 2015-09-01.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 63

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-09-07

§ 158 Valbergsstugans öppettider
Dnr KST 2015/666

Sammanfattning av ärendet
Hans Lindberg (V) frågar varför Valbergsstugan öppnar så sent som kl12. Teknisk
chef Jan Esping svarar att öppettiden är anpassad till de tider det är beläggning.
Stugan har öppet kl12-22.
Tillgång till Valbergsstugans omklädningsrum och bastu är gratis för besökare och
kommunstyrelsen diskuterar möjligheten att ta ut en avgift.

Kommunstyrelsens beslut
Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att se över kostnaderna för Valbergsstugans
nuvarande öppettider och om det är praktiskt och ekonomiskt möjligt att ta ut en
avgift.

Beslutet skickas till
Jan Esping

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

