KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 22 mars 2010 kl. 13.30‐16.00
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

Håkan Laack (S), ordförande
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Anna‐Lena Carlsson (M)
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)

Övriga deltagare

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Anna‐Stina Eklund, förvaltningssekreterare
Lena Bull, personalchef §§ 22‐24
Rolf Henriksson, arbetsmarknadschef § 32

Justerare

Anna‐Lena Carlsson

Tid för justering

2010‐03‐29

Paragrafer

21‐33

Sekreterare
Anna-Stina Eklund

Ordförande
Håkan Laack

Justerare
Anna-Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-03-22
2010-03-29
2010-04-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Anna-Stina Eklund

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-03-22

Ks au § 21

Ändringar i föredragningslistan
Kst dnr 2010/30.10

Ärende som tillkom vid dagens sammanträde
Ansökan om medfinansiering filmprojekt ”Gränsen”

Ärende som utgår vid dagens sammanträde
Projekt Tryggare Handel Värmland

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner ovanstående ändringar
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-03-22

Ks au § 22

Ersättning till feriearbetande ungdomar
Kst dnr 2010/118.02

Skolungdomar som går i årskurs 8 och 9 får genom kommunens förmedling möjlighet
till feriearbete under tre veckor, 6 timmar per dag, totalt 90 timmar.
Ifjol fick alla 270 elever möjlighet till feriearbete. I år är det 313 elever som går i årskurs
8 och 9.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Timersättningen till feriearbetande ungdomar i årskurs 8 och 9 är oförändrat 45 kr
per timme (inklusive semesterersättning) under 2010.
2. Ersättningen till feriearbetande ungdomar finansieras inom arbetsmarknadsenhe‐
tens budget.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-03-22

Ks au § 23

Ungdomslöner 2010
Kst dnr 2010/119.02

Kommunens kollektivavtal för löner gäller för anställda som fyllt 19 år. Kommunsty‐
relsen har tidigare avtalsperioder fastställt lönenivåer för yngre personal som ibland
anställs under semesterperioden och kring storhelger.
Personalchefen föreslår en justering av lönerna för 16‐18 åringarna att gälla från 2010.
18 år ‐ födelseår 1992 – 93,00 kr/tim, 15 345 kr/månaden
17 år – födelseår 1993 – 87,52 kr/tim, 14 440 kr/månaden
16 år – födelseår 1994 – 82;06 kr/tim, 13 540 kr/månaden
Lönesättningen gäller från och med det år den anställde uppnår ovanstående ålder.
För ungdomar som är födda 1991 gäller att ”vanlig” lön utbetalas månaden efter fyllda
19 år.

Handlingar i ärendet
Personalchefens tjänsteskrivelse 2010‐03‐11

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisat förslag till ungdomslöner enligt ovan.
De nya lönerna gäller från 2010‐01‐01

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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PROTOKOLL
2010-03-22

Ks au § 24

Underlagssumma för lönebidrag 2010
Kst dnr 2010/120.01

Torsby kommun lämnar 5 % i bidrag på en underlagssumma till föreningens lönekost‐
nad om föreningen har ersättning från arbetsförmedlingen med högst 80 %.
Underlagssumman för lönebidrag till föreningar i Torsby kommun revideras årligen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Underlagssumman för lönebidrag till föreningar i Torsby kommun höjs från 17 700
kr/månad till 18 050 kr/månad. Höjningen gäller från 2010‐01‐01

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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PROTOKOLL
2010-03-22

Ks au § 25

Information om framtida finansiering av Karlstad Airport
Kst dnr 2010/61.01

Region Värmland har i en skrivelse lämnat förslag på finansiering av driften av Karl‐
stad Airport efter ett eventuellt övertagande. I en bilaga finns förslagen finansierings‐
andel för respektive kommun.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2010‐02‐15
Beslutsunderlag från regionstyrelsen 2010‐03‐02

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Torsby kommun ställer sig inte bakom Region Värmlands förslag till finansiering av
Karlstad Airport. Den beräkningsmodell som ligger bakom förslaget är inte godtagbar
för Torsby kommun

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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PROTOKOLL
2010-03-22

Ks au § 26

Föreningen Bovilgårdens vänner
Kst dnr 2010/97.03

Föreningen Bovilgårdens Vänner har i en skrivelse till kommunen ansökt om ett bi‐
drag till ett starkapital. Föreningen ska driva och utveckla Bovilgården i Utterbyn.
I september 2010 planerar de en officiell invigning av Bovilgården som kulturgård.
Samtidigt ska en minnesutställning ”Bovil – 100 år” öppnas på Värmlands Museum.
Föreningen kommer att samarbeta med Sahlströmsgården, Heidruns Bok‐café och
Konstnärsgården i Vägsjöfors, detta samarbete kommer att lanseras som ”Den Kultu‐
rella Fyrklövern” i Övre Fryksdalen

Handlingar i ärendet
Ansökan från Föreningen Bovilgårdens Vänner

Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun beviljar 10 000 kr i bidrag till startkapital till Föreningen Bovil‐
gårdens Vänner.
2. Pengarna tas från ansvar 0211, medfinansiering projekt

Beslutet expedieras till
Föreningen Bovilgårdens Vänner
Thomas Stjerndorff
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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PROTOKOLL
2010-03-22

Ks au § 27

West Swedens Årsstämma
Kst dnr 2010/84.01

West Sweden kallar medlemmar och ombud till årsstämma den 29 april 2010 i Udde‐
valla.

Handlingar i ärendet
Kallelse och dagordning till årsstämman

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun avstår från att delta på West Swedens årsstämma 2010

Beslutet expedieras till
West Sweden, Kronhusgatan 7, 411 05 Göteborg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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PROTOKOLL
2010-03-22

Ks au § 28

Förslag till kapitalförstärkning Kommuninvest
Kst dnr 2009/527.03

Under året har olika alternativa vägar för förstärkning av Kommuninvest i Sverige
AB:s eget kapital diskuterats. Förslaget till kapitalförstärkning kan sammanfattas på
följande sätt:
• Föreningen stärker Kommuninvest i Sverige AB:s egna kapital med 1 miljard kro‐
nor. Åtgärden syftar till att ge bolaget en kapitalbas som minst uppgår till en pro‐
cent av balansomslutningen.
• Föreningen finansierar denna åtgärd genom att ta upp tidsbegränsade förlagslån
från medlemmarna på samma belopp.
• Åtgärden är frivillig. Den enskilda medlemmen kan avstå från erbjudandet eller
teckna sig för ett större belopp.
Föreningen föreslår att medlemmarna tecknar förlagslån. Avkastningen för förlagslån
är högre än för traditionella obligationslån och överstiger medlemmarnas normala
upplåningskostnader. Både för medlemmar som har placeringsbara medel, eller de
som behöver låna upp pengar ska det vara en god affär.
För Torsby kommuns del skulle det innebära 2,4 mkr vilket motsvarar kommunens
andel på 0,24 %.
Ekonomichef Angela Birnstein har fullmakt att vara Torsby kommuns ombud och föra
kommunens talan vid Kommuninvest föreningsstämma den 25 mars 2010

Handlingar i ärendet
Kommuninvest; Förslag till kapitalförstärkning
Kommuninvest; Medlemsråd om kapitalförstärkning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att Torsby kommun tecknar förlagslån
på 2,4 miljoner utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2010-03-22

Ks au § 29

Personalklubben Tempo ansöker om bidrag
Kst dnr 2010/88.02

I två år har personalklubben Tempo anordnat vårfest på Granevik för alla kommunan‐
ställda.
Nu har planeringen för årets fest påbörjats. Festen har ett stort värde för att stärka
samhörigheten i koncernen Torsby kommun och skapa nya kontakter och bygga broar
mellan olika arbetsplatser.
Personalklubben Tempo ansöker om bidrag på 35 000 kr från medel för personalbe‐
främjande åtgärder.

Handlingar i ärendet
Personalklubbens bidragsansökan

Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun beviljar 35 000 kr i bidrag till Personalklubben Tempos vårfest
2010.
2. Pengarna tas från ansvar 02111, verksamhet personalvårdande åtgärder

Beslutet expedieras till
Personalklubben/Kristina Svensson
Margot Enkvist
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-03-22

Ks au § 30

Trafikbullerproblem vid Torsby Brukshundklubb
Kst dnr 2010/99.50

I en skrivelse till kommunen ansöker Torsby Brukshundklubb om bidrag.
Klubben fick under 2008 ett bullerplank uppsatt av kommunen för att dämpa trafik‐
bullret från väg 239 mellan Ekshärad och Torsby. Trafikbuller tränger fortfarande in
vid sidorna om planket och stör den ute verksamhet som klubben bedriver. När dess‐
utom den barr‐ och lövskogsridå som fanns vid sidorna avverkades blev bullerpro‐
blemen ännu mera uppenbara. Planket behöver därför förlängas ca 50 meter längs den
västra långsidan (mot Torsby samhälle) av träningsområdet i vinkel mot befintligt
plank.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Torsby Brukshundklubb 2010‐03‐09

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår Torsby Brukshundklubbs ansökan och hänvisar till att klubben
fått bidrag 2008.

Beslutet expedieras till
Torsby Brukshundklubb
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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2010-03-22

Ks au § 31

Fritid i Nordvärmland
Kst dnr 2009/136.03

Fritid i Nordvärmland AB kommer att redovisa ett negativt resultat för verksamhetsår
2009. Det negativa resultatet består främst av uteblivna hyresintäkter från cafeterian
som uppgår till ca 600 tkr. Till detta skall en ackumulerad förlust från föregående verk‐
samhetsår läggas på motsvarande 1,7 mkr.
Det återkommande underskottet riskerar att medföra att fokus på besöksnäringsut‐
veckling istället koncentreras på diskussioner och oro kring att täcka underskott för
verksamheten.
Vad det gäller intresset av att vara med och täcka uppkomna förluster för bolaget så
har intresset varit litet hos de flesta minoritetsägare. Något som till slut kommer inne‐
bär att bolagets fortlevnad kommer att riskeras.
Torsby förvaltnings AB beslutade att man önskar gå ut med erbjudande om att utan
vederlag överta minoritetsägarnas aktier i Fritid i Nordvärmland AB. Ägare som tidi‐
gare bidraget utifrån ägarandel med förlusttäckningsbidrag skall kompenseras till ful‐
lo.
Torsby förvaltnings AB:s förslag skall godkännas av kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar kommunstyrelsen att lämna förslag
till kommunfullmäktige att besluta enligt Torsby förvaltnings AB:s förslag, dvs. att
utan vederlag överta samtliga aktier i Fritid i Nordvärmland AB.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från arbetsmarknadsavdelningen
Kst dnr 2010/124.01

Arbetsmarknadschef Rolf Henriksson informerar om integrationsverksamheten. Idag
är det många ensamstående inskrivna i integrationsverksamheten som t e x Svenska
för invandrare. Om de som har sina familjer kvar i hemlandet får möjlighet att komma
efter hit är det större chans att de bosätter sig här. Ensamstående flyttar oftast till nå‐
gon plats där det finns flera invandrade.
Det är en önskan att familjer flyttar hit och att vi tillsammans deltar i utveckling av
Torsby kommun
Rolf Henriksson informerar också om ”Lyftet”, som är regeringens nya satsning på att
få arbetslösa i sysselsättning. I Torsby är det 55 arbetssökande som ska erbjudas prak‐
tik inom kommunens verksamheter.
Ordföranden tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om medfinansiering filmprojekt
Kst dnr 2010/123.03

Det pågår en filminspelning i Torsby kommun som skildrar livet kring nationsgränsen
under den Tyska ockupationen av Norge under andra världskriget.
Ansvariga för filmprojektet Sea rocks film AB har vänt sig till Torsby kommun med en
ansökan om bidrag till projektet. Torsby kommun har vid tidigare tillfälle varit mycket
positiva till projektet då de sökte medel för filmprojektet hos Film i Värmland.
Vi har goda erfarenheter från tidigare filminspelningar. Exempel från filmen ”Rally‐
brudar” i vilken Torsby kommun har marknadsförts på ett positivt sätt i hela landet.
Filmen sågs av en mycket stor publik och var någon vecka den mest sedda filmen på
svenska biografer. Vi har även sett siffror på, att av den totala inspelningsbudgeten för
filmen så spenderades mellan 25‐30% hos olika lokala företag i Torsby kommun, vilket
är en mycket positiv bieffekt.
Kommunen anser även att filmprojektet ”Gränsen” kommer att ge en god marknadsfö‐
ring av Torsby kommun. Man visar även vilket stor betydelse som kontakterna över
gränsen har spelat ur ett historiskt perspektiv. I och med att merparten av filmen spe‐
las in i olika miljöer i Torsby kommun så skildrar den på ett bra sätt vilken rik kom‐
mun Torsby är ur olika aspekter.
Vi ser redan idag positiva effekter av filmprojekt ”Gränsen” i form av att 6 personer
från Torsby har fått heltidsanställningar i projektet. Till dessa 6 personer skall vi lägga
andra verksamheter som får positiva effekter av filmprojektet så som boende, restau‐
ranger och andra lokala företag som levererar varor och tjänster till filminspelningen.
Ansökan stämmer överens med kommunstyrelsen riktlinjer för bidragsgivning.

Handlingar i ärendet
Anders Björcks tjänsteskrivelse

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts Ks au § 33, Ansökan om medfinansiering
filmprojekt
Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun beviljar Searocks Films AB filmprojekt Gränsen 50 000 kr i bidrag.
2. Pengarna tas från ansvar 0211, medfinansiering projekt.

Beslutet expedieras till
Searock Films AB
Thomas Stjerndorff,
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

