KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 19 april 2010 kl. 13.00‐15.15
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

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

Övriga deltagare

Justerare

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Anders Björck, bitr. kommunchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Anna‐Stina Eklund, förvaltningssekreterare
Emelie Ollén, förvaltningssekreterare
Anna‐Stina Persson, ekonom § 34
Ulf Borg, IT‐strateg § 34
Per Kjellqvist, upphandlingschef § 34
Siv Martinsson, personalsekreterare § 36
Lena Bull, personalchef § 38
Rolf Henriksson, arbetsmarknadschef § 43
Inga‐Britt Keck‐Karlsson

Tid för justering

Onsdag 28 april 2010

Paragrafer

34‐44

Sekreterare
Anna-Stina Eklund

Ordförande
Håkan Laack

Justerare
Inga-Britt Keck-Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2010-04-19
2010-04-28
2010-05-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Anna-Stina Eklund

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ks au § 34

Ändringar i föredragningslistan
Kst dnr 2010/30.10

Ärende som tillkom vid dagens sammanträde
Förslag till avtal om mottagande av asylsökande barn och förslag till avtal om anord‐
nade av boende för barn utan legal vårdnadshavare s.k. ensamkommande barn.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ovanstående ändring
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ks au § 35

Förbättrade inköpsrutiner inom Torsby
kommun
Kst dnr 2010/163.03

Torsby kommun har sedan några år, infört elektronisk hantering av alla leverantörs‐
fakturor. Det har visat sig att det har många positiva effekter där ökad kvalitet, mindre
antal räntefakturor och mycket sparad tid är några.
Vid dagens sammanträde informerar ekonom Anna‐Stina Persson, IT‐strateg Ulf Borg
och upphandlingschef Per Kjellqvist om nödvändigheten med en översyn för att för‐
bättra inköpsrutinerna. Dels för att öka effektiviteten och undvika onödig admi‐
nistration men framförallt att genom en tydligare organisation få bättre rutiner. Det är
också viktigt att inköpen sker hos leverantörer som vi har avtal med.

Handlingar i ärendet
Presentation om inköpsorganisation i OH‐bilder

Arbetsutskottets beslut
1. Ekonomiavdelningen i samarbete med inköpschefen får i uppdrag att påbörja en
översyn för att få bättre inköpsrutiner, genom dialoger och utbildningar för att höja
kunskapen bland den personal som gör inköp.
2. Arbetsutskottet ber Anna‐Stina Persson, Ulf Borg och Per Kjellqvist att återkomma
och redovisa hur arbetet med översynen fortgår.

Beslutet expedieras till
Anna‐Stina Persson
Ulf Borg
Per Kjellqvist
ksau
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ks au § 36

Lönepolitisk diskussion
Kst dnr 2010/213.02

Siv Martinsson deltar på dagens sammanträde och informerar om årets avtalsrörelse.
Än dröjer det några veckor innan vi får veta vilket löneutrymme som kommer att gälla
och hur långa avtal det kommer att tecknas.
Siv Martinsson påminner om en lönepolitisk utbildningsdag den 3 maj, dit arbetsut‐
skottets ledamöter är inbjudna
Ordföranden tackar för informationen.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ks au § 37

Meddelanden
kst dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2010‐03‐17 ‐ 2010‐04‐12.

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 6

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ks au § 38

Rekrytering förvaltningschef till omsorgsförvaltningen
Kst dnr 2009/328.02

Personalchef Lena Bull informerar om arbetet med rekryteringen av förvaltningschef
till omsorgsförvaltningen. Det är 16 personer som sökt tjänsten och 4 har kallats till
intervju.
Nu återstår en kandidat som rekryteringsgruppen förordar.

Arbetsutskottets beslut
Personalchef Lena Bull får i uppdrag att bjuda in den aktuella kandidaten till en träff
med arbetsutskott för en slutlig intervju.

Beslutet expedieras till
Lena Bull
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ks au § 39

Investeringar 2010
Kst dnr 2009/242.03

Barn‐ och utbildningsnämnden äskar ytterligare medel motsvarande 320 000 kr för
2010.
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 184 att investeringar för 2010, tills kom‐
munfullmäktige antagit bokslut för 2009, ska rymmas inom de ramar varje avdelning
bidragit med. Barn‐ och utbildningsnämnden har utrymme för reinvesteringar med
546 388 kr. 200 000 kr tillkommer för pengar som förs över från 2009 års investerings‐
ram. Detta ger totalt utrymme för investeringar med 746 000 kr.
Barn‐ och utbildningsnämnden har presenterat en förteckning med nödvändiga
prioriteringar:

Barnomsorg
•

Flytt av förskolan Fjällbacken till lokaler vid Aspeds skola

200 000 kr

Gymnasium
•
•
•

För verksamheten nödvändiga investeringar
Investeringar som är mycket angelägna
Summa investeringsbehov totalt

290 000 kr
580 000 kr
1 070 000 kr

Handlingar i ärendet
Barn‐ och utbildningsnämnden 2010‐03‐18 § 21

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Barn‐ och utbildningsnämnden beviljas 320 000 kr för år 2010.
2. Pengarna tas från eget kapital.
3. Framtida kapitalkostnader tas inom barn‐ och utbildningsnämndes budgetram.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 8

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ks au § 40

Svar på motion från (MP) och (V) att Torsby
kommun går in i metanolprojektet i Hagfors
Kst dnr 2008/252.10

Bakgrund
Kommunfullmäktige 2008‐05‐29 § 83, gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda
motionen från Miljöpartiet de Gröna genom Birgitta Karstensson och Vänsterpartiet
genom Hans Lindberg, Roland Jonsson, Bengt Berg och Line Holt. Motion lyder;
”Vi yrkar att Torsby kommun ska gå in i metanolprojektet i Hagfors” som Björn Gill‐
berg informerade om inför februarifullmäktige.
Hur stor summa som vi ska gå in med kan diskuteras i lämpligt forum”.

Förslag på hantering av motionen
Förslaget om att stödja metanolprojektet i Hagfors kommun är inte enligt kommunal‐
lagen möjligt, i och med att en sådan verksamhet inte ligger inom den kommunala
kompetensen enligt kommunallagen (KL) 2 kap 1§. Det bryter även mot kommunalla‐
gens lokaliseringsprincip (KL 2 kap 1§) i och med att verksamheten bedrivs utanför det
egna geografiska området. Kommunen har ej heller möjlighet att ge stöd till enskild
verksamhet (KL 2 kap 2§) om det inte är reglerat i speciallagstiftning vilket så ej är
fallet i detta ärende.

Handlingar i ärendet
Motion inlämnad till kommunfullmäktige 2008‐05‐29
Tjänsteskrivelse Anders Björck 2010‐04‐13

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
Utifrån ovan anförda skäl föreslås att motionen skall avslås

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ks au § 41

Svar på motion från Anders Wiss (M) angående
aktieutdelning i kommunens bolag
Kst dnr 2009/248.10

Bakgrund
Kommunfullmäktige 2009‐04‐29 § 81, gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda
motionen från Anders Wiss (M). Motionen lyder enligt följande;
”Det bör utformas regler och system för hur kommunens egna och samägda bolag
skall ge aktieutdelning till ägarna”.
Ägarna har satsat aktiekapital och det är skäligt att bolaget betalar för ”lånade” pengar
efter insats och förmåga.
Hänsyn tas till bland annat
1.
2.
3.
4.

Aktiekapital som satsats (ev. annat)
Soliditet i bolaget
Bolagets egna kapital
Kassalikviditet i bolaget”

Förslag på hantering av motionen
Det finns svårigheter i att utforma generella regler för hur man skall hantera frågan om
aktieutdelning eller ej från aktiebolag, så att de blir praktiskt tillämpbara. Frågan om
huruvida det skall utgå någon aktieutdelning eller ej till bolagets ägare är därmed ett
ärende som skall hanteras på respektive företags bolagsstämma, och prövas från år till
år utifrån bland annat resultat med mera.

Handlingar i ärendet
Motion inlämnad till kommunfullmäktige 2009‐04‐29
Tjänsteskrivelse Anders Björck 2010‐04‐13
Med anledning av förslag till svar av motionen, tar Anna‐Lena Carlsson upp frågan
om hur bolagens ägardirektiv är utformade.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Forts. Ks au § 41, Svar på motion från Anders
Wiss (M) angående aktieutdelning i
kommunens bolag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
1. Utifrån ovanstående anförda skäl föreslås att motionen anses besvarad.
2. Ägardirektiven för kommunens bolag ska ses över

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ks au § 42

Kallelse till föreningsstämma i Föreningen
Sveriges Vattenkraftskommuner
Kst dnr 2010/54.01

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner kallar till föreningsstämma i Bollnäs den
20‐21 maj 2010.

Handlingar i ärendet
Kallelse till föreningsstämman

Arbetsutskottets beslut
Alf Larsson (C) ledamot i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, får i uppdrag
att även delta som ombud för Torsby kommun på föreningsstämman

Beslutet expedieras till
Alf Larsson, Branäsvägen 17, 680 60 Sysslebäck
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, box 3123, 831 03 Östersund
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ks au § 43

Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen
och Torsby kommun om ”Lyft”
Kst 2010 dnr 137.01

Projekt ”Lyft” är en arbetsmarknadsåtgärd i syfte att via praktik och aktiviteter stärka
den arbetssökandes kompetens, och erbjuda med möjligheter att ha kontakt med ar‐
betslivet. För Torsby kommuns del kan det bli frågan om att ta emot ca 55 deltagare.
Vid dagens sammanträde informerar arbetsmarknadschef Rolf Henriksson om förslag
till överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och Torsby kommun.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐03‐22 § 32
Arbetsförmedlingens förslag till Överenskommelse om Lyft

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun ställer sig bakom Arbetsförmedlingens förslag till överenskommelse
om ”Lyft”.

Beslutet expedieras till
Rolf Henriksson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-04-19

Ksau § 44

Överenskommelser med Migrationsverket
Kst dnr 2009/165.01

Anders Björck, bitr. kommunchef redovisar två olika förslag som kommunen ska
teckna med Migrationsverket.
1. Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, s.k. ensamkommande barn. Överenskommelsen avser såväl asylsökande
barn som barn med uppehållstillstånd
2. Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare
i Sverige, s.k. ensamkommande barn

Handlingar i ärendet
Förslag till överenskommelser mellan Migrationsverket och Torsby kommun

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun ställer sig bakom redovisat förslag till överenskommelser mellan
Migrationsverket och Torsby kommun

Beslutet expedieras till
Anders Björck
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

