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Margot Enkvist §§ 75-82, Anna-Stina Eklund §§ 83-91

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 75

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 10
KST dnr 2010/266.02

Under året har Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta
träffat överenskommelser enligt nedan:
-

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK 10
– med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

-

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK 10
– med Lärarförbundets och Lärarna Riksförbunds samverkansråd.

-

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor mm – HÖK 10
– med Svenska kommunalarbetareförbundet.

Personalchef Lena Bull informerar arbetsutskottet om överenskommelserna.

Handlingar i ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 10:31, 10:33 och 10:34.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bestämmelserna enligt huvudöverenskommelse HÖK 10 antas. Avtalstid
2010‐04‐01 – 2012‐04‐30.
2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna kollektivavtal – LOK 10 –
i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

Beslutet expedieras till
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks § 76

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – PAN 10 och BEA
KST dnr 2010/266.02

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat över‐
enskommelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet om avtal BEA och avtal
PAN 10 för tillämpning från 2010‐04‐01.
Personalchef Lena Bull informerar arbetsutskottet om överenskommelserna.

Handlingar i ärendet
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 10:35 samt 10:44.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Bestämmelserna enligt avtal BEA samt avtal PAN 10 antas.
2. Efter framställan från Svenska Kommunalarbetareförbundet teckna lokalt kollek‐
tivavtal – BEA och PAN 10 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beslutet expedieras till
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

ks au § 77

Meddelanden
KST dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2010‐06‐09—2010‐08‐16.

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 78

Revidering och uppdatering av kommunfullmäktiges arbetsordning
KST dnr 2010/272.10

Ändring av sammanträdeslokal
Kommunfullmäktige beslutade 1998‐01‐29 § 6 att platserna för sammanträdena skulle
alterneras, vilket redan sedan tidigare varit praxis. Från och med innevarande mandat‐
period, då närradiosändningar från sammanträdena återigen infördes har dock nästan
alla sammanträden hållits i Torsby. När något ärende speciellt har rört t.ex. Sysslebäck‐
sområdet har sammanträdet hållits där.
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att meningen ”Platserna för kommunfull‐
mäktiges sammanträden skall alterneras under förutsättning att närradio kan sändas
därifrån.” stryks ur arbetsordningen då den inte stämmer överens med det som blivit
praxis över tid.

Ändring av föredragande
Under de senaste mandatperioderna har det också varit praxis att både kommunchefen
och kommunfullmäktiges sekreterare har föredragit ärendena. Enligt arbetsordningens
nuvarande skrivning är det enbart kommunchefen som får föredra. Den ordningen att
båda två får föredra ärendena bör därför formellt föras in i arbetsordningen.

Ändring av befattningar vid presidiebordet
Enligt arbetsordningen sitter även kommunstyrelsens ordförande vid presidiebordet.
Så har inte varit fallet under någon av de senaste mandatperioden, utan hon/han sitter
bland ledamöterna i salen. Arbetsordningen bör därför ändras.

Ändrad titel
I arbetsordningen används titeln ”kanslichef”. Sedan många år heter den befattningen
”kommunchef”. Arbetsordningen bör därför uppdateras.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

forts ks au § 78, revidering och uppdatering av kommunfullmäktiges
arbetsordning
Två uppdateringar av arbetsordningen
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐09‐24 § 140 att från och med mandatperioden som
börjar hösten 2010 ha 31 ledamöter istället för 41. Något särskilt beslut att ändra i ar‐
betsordningen krävs inte, utan beslutet förs in automatiskt. Meddelas här enbart för
kännedom.
Kommunfullmäktige beslutade 2009‐11‐26 § 197 att från och med 2010 ha tisdagar som
sammanträdesdag istället för torsdagar, dvs. sista tisdagen i månaden. Något särskilt
beslut att ändra i arbetsordningen krävs inte, utan beslutet förs in automatiskt. Med‐
delas här enbart för kännedom.

Handlingar i ärendet
Arbetsordning för kommunfullmäktige från 2005‐04‐28
Tjänsteskrivelse från Annette Lauritzen Karlsson daterad 2010‐06‐30

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
1.

Paragraf 8 ändras från sin nuvarande lydelse: ”§ 8 Fullmäktige sammanträder på
plats som ordföranden efter samråd med vice ordförandena bestämmer.
Platserna för kommunfullmäktiges sammanträden skall alterneras under förutsätt‐
ning att närradio kan sändas därifrån.”
till
§ 8 Fullmäktige sammanträder på plats som ordföranden efter samråd med vice
ordförandena bestämmer.

2.

Paragraf 9 ändras från sin nuvarande lydelse: ” § 9 Vid fullmäktiges sammanträde
intager presidiet, kommunstyrelsens ordförande, kanslichefen och fullmäktiges
sekreterare särskilda platser vid presidiebordet.”
till
§ 9 Vid fullmäktiges sammanträde intager presidiet, kommunchefen och fullmäk‐
tiges sekreterare särskilda platser vid presidiebordet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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sid 7

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

forts ks au § 78, revidering och uppdatering av kommunfullmäktiges
arbetsordning
3. Paragraf 23 ändras från sin nuvarande lydelse: ”§ 23 Kommunchefen får delta i
överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.”
till
§ 23 Kommunchefen och kommunfullmäktiges sekreterare får delta i överlägg‐
ningen i alla ärenden. De får också yttra sig om lagligheten av det som förekommer
vid sammanträdena.
4. Beslutet att kommunfullmäktige ska ha 31 ledamöter från och med mandatperio‐
den 2010‐2014 istället för 41 och beslutet att sammanträdena ska vara företrädesvis
på tisdagar från och med 2010 antecknas till protokollet.

Beslutet expedieras till
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 79

Komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen avseende medborgarförslag
KST dnr 2010/272.10

Biträdande kommunchef Anders Björck har i uppdrag att arbeta fram förslag till ar‐
betsordning avseende medborgarförslag. Vid dagens sammanträde informerar han
arbetsutskottet och redovisar förslag till komplettering av kommunfullmäktiges ar‐
betsordning och nämndernas reglementen avseende medborgarförslag.

Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade den 30 mars 2010 beslut om att införa medborgarförslag.
Med bakgrund av detta beslut skall fullmäktiges arbetsordning samt nämndernas reg‐
lemente kompletteras.
Efter avslutad föredragning av Anders Björck enas arbetsutskottet om att arbetsord‐
ningen kompletteras med vissa förtydliganden innan ärendet överlämnas till kom‐
munstyrelsen.
Följande förslag till arbetsordning och reglemente föreslås;

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
1. Kommunfullmäktiges arbetsordning kompletteras med en ny paragraf, § 50 med
följande innehåll:
a. Alla som är folkbokförda i Torsby kommun har rätt att väcka ärenden i
kommunfullmäktige genom medborgarförslag.
b. Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av
förslagsställaren och innehålla namn, namnförtydligande, adress,
telefonnummer och eventuell e‐postadress. Om medborgarna tillhandahåller
elektroniskt sigill kan medborgarförslaget även sändas in via elektronisk rutin.
c.

Ett medborgarförslag kan endast behandlas av kommunfullmäktige om det rör
en kommunal angelägenhet med undantag för myndighetsutövning. Ett
förslag får endast omfatta en/ett fråga/ämne.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

forts ks au § 79, komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning
och nämndernas reglementen avseende medborgarförslag
d. Medborgarförslag skall ställas till kommunfullmäktige och inges till
kommunstyrelsens kansliavdelning. Fullmäktiges presidium bedömer förslag
och föreslår hur dessa skall hanteras. Förslag som inte uppfyller
grundkriterierna enligt ovan skall avvisas av fullmäktiges presidium.
Fullmäktige har rätt att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag och som inte är av
principiell beskaffenhet eller av annan större vikt. Kommunstyrelsen eller
nämnderna får ej delegera ärenden som väckts genom medborgarförslag och
överlämnats till styrelsen eller nämnd. Förslagsställaren har rätt att återkalla
sitt förslag innan det föranlett något beslut.
e. Innan frågan hanteras i fullmäktige, styrelse eller nämnd skall medborgaren
underrättas.
f.

Medborgarförslaget bör beredas så att fullmäktige, styrelse eller nämnd kan
fatta beslut i ärendet senast 1 år från det att förslaget väcktes i
kommunfullmäktige.

g. En nämnd som ansvarar för handläggning av ett medborgarförslag skall minst
en gång per år dock alltid vid sammanträdet i oktober informera fullmäktige
om de beslut som fattats. Nämnden skall även redovisa de ärenden som inte är
avgjorda och vilka handläggning överstigit ett år.
2. Alla styrelsers och nämnders reglementen kompletteras med en ny paragraf om
medborgarförslag med följande innehåll:
a) Medborgarförslag som kommunfullmäktige har överlåtit till nämnd skall
handläggas av nämnden så att beslut i ärendet om möjligt kan fattas inom 1 år
från det att ärendet väcktes i fullmäktige.
b) Nämnden skall fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats
avseende medborgarförslag. Dock skall alltid nämnden redovisa per september
månad antalet beslutade samt icke beslutade medborgarförslag till fullmäktige.
Nämnden skall även redovisa de ärenden som inte har fattats beslut om inom 1
år.
3. Medborgarförslag införs från och med 15 oktober 2010.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

forts ks au § 79, komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning
och nämndernas reglementen avseende medborgarförslag
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 80

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
KST dnr 2010/207.30

Bakgrund
Regeringen har överlämnat ett förslag på ny lagstiftning avseende brandfarliga och
explosiva varor. Riksdagen har att fatta beslut om lagen per den 1 juli 2010 och den
kommer att träda ikraft per den 1 september 2010.
I den nya lagen kommer kommunerna att få ett utökat ansvar. Kommunerna kommer
att överta polisens uppgifter när det gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva
varor. Uppgifterna omfattar bland annat tillstånd för förvaring och försäljning av fyr‐
verkerier, förråd som finns i samband med sprängningar samt godkännande av före‐
ståndare till nämnda hanteringar. Kommunerna får ta ut avgifter för sitt arbete med
tillståndshandläggning och tillsyn.
Kommunen skall genom beslut i kommunfullmäktige besluta vilken/ vilka nämnd/
nämnder som skall ansvara för tillståndsgivning, uppföljning och tillsynsansvar ut‐
ifrån aktuell lagstiftning.

Ärendet
Kommunerna kommer att få ett utökat ansvar för brandfarliga och explosiva varor
från och med den 1 september 2010. Kommunen genom kommunfullmäktige skall
besluta om hur dessa frågor skall handläggas i Torsby kommun. Kompetensmässigt så
finns det två nämnder som kan handha dessa frågor i kommunen, miljö‐ och bygg‐
nämnden och räddningsnämnden. Förslaget innebär att kommunstyrelsen och kom‐
munfullmäktige att fattar beslut om att delegera ansvar för tillståndsgivningen och
därtill tillhörande frågor till miljö‐ och byggnämnden, och att räddningsnämnden får
delegerat ansvar för tillsynen. Vidare föreslås att de bägge nämnderna får delegation
på att besluta om justering och indexuppräkning av avgifterna för tillståndsgivning
samt för tillsyn för den verksamhet som de bedriver i enlighet med lagstiftningen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

forts ks au § 80, ny lag om brandfarliga och explosiva varor
Handlingar i ärendet
Skrivelse från myndigheten för samhällsskydd och beredskap daterad 2010‐04‐29.
Bitr kommunchef Anders Björcks yttrande daterad 2010‐06‐21
Räddningsnämnden 2010‐08‐23 § 47

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
Tillståndsgivning och därtill tillhörande frågor för brandfarliga och explosiva varor
handläggs av miljö‐ och byggnämnden samt att räddningsnämnden delegeras tillsyns‐
ansvaret i enlighet med rubricerad lagstiftning.
Vidare föreslås att de bägge nämnderna delegeras rätten att besluta om justering och
indexuppräkning av avgifterna inom respektive ansvarsområde.
Kommunfullmäktige ger miljö‐ och byggnämnden rätten att besluta om samt uttaga
avgifter avseende ansökan och tillståndsgivning och räddningsnämnden får rätten att
besluta om samt uttaga tillsynsavgifter utifrån av kommunfullmäktige fastställd taxa
och riktlinjer.
Respektive nämnd har rätt att vidaredelegera beslutsfattandet avseende aktuell lag‐
stiftning till förvaltningschefen eller annan tjänsteman i organisationen.

Beslutet expedieras till
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 81

Svar på motion från Birgitta Karstensson (MP)
angående medborgardialog
KST dnr 2010/141.10

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen (Kf § 27,
Kst dnr 2010/141.10) från Birgitta Karstensson (MP). Motionen lyder enligt följande;
”Med anledning av att det inte finns någon policy om tillvägagångssätt gällande med‐
borgarförslag yrkar jag att en fullmäktigeberedning tillsätts där samtliga partier finns
representerade.”

Förslag på hantering av motionen
I och med att kommunfullmäktige biföll Roger Ericssons motion om införande av
medborgarförslag så fick kommunstyrelsen uppdraget att ta fram riktlinjer/reglemente
för medborgarförslag. Kommunstyrelsen förvaltning har under våren och försomma‐
ren utarbetat förslag på riktlinjer/reglemente för medborgarförslag.
Birgitta Karstenssons förslag om att tillsätta en fullmäktigeberedning för att utarbeta
en policy och tillvägagångssätt för medborgarförslag, skulle innebära att beredningen
ges ett uppdrag som redan är utfört. Det finns idag ett framtaget förslag avseende rikt‐
linjer och reglemente avseende medborgarförslag.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2009‐09‐24.
Bitr kommunchef Anders Björcks yttrande daterad 2010‐08‐31

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
Utifrån ovan avslås motionen i och med att förslag på riktlinjer/ reglemente redan är
framtaget.

Beslutet expedieras till
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 82

Svar på motion från Birgitta Karstensson (MP)
om funktionshindrades tillträde till offentliga
lokaler
KST dnr 2009/425.10

Bakgrund
Motionen inlämnades till kommunstyrelsen 2009‐09‐24. Referat av motionens innehåll:
Birgitta Karstensson (MP) skriver att Torsby kommun har ett betydande fastighetsin‐
nehav med offentliga lokaler. Tillträde för funktionshindrade till dessa lokaler är ett
oeftergivligt krav. Karstensson begär en inventering av de kommunala fastigheter som
allmänheten har tillträde till. I samband med inventeringen önskar hon åtgärdsförslag
och tidsplan för åtgärdernas genomförande.
Stöllets folkhögskola inrymmande Torsby kommuns filialbibliotek föreslås bli det för‐
sta objektet för inventeringen. Karstensson ger i motionen exempel på vad som behö‐
ver åtgärdas. Tekniska avdelningen har besökt Stöllets folkhögskola och Karstensson
önskar att de med förtur tar sig an denna fråga.

Förslag på hantering av motionen
Torsby kommun har under 2010 projektanställt Gunilla Montán Halvardsson för att
uppdatera Tillgänglighetsguiden. Guiden ska visa hur tillgängligheten för funktions‐
hindrade är i och till lokaler som är till för allmänheten.
Totalt har cirka 90 företag, föreningar och organisationer visat sitt intresse för att vara
med i guiden. I juni var 62 av dessa inventerade. Inventeringen fortsätter i augusti och
då i huvudsak av Torsby kommuns egna verksamheters lokaler.
I maj har Montán Halvardsson tillsammans med konsultföretaget Villmera Utveckling
AB, Karlstad, inventerat ”Enkelt avhjälpta hinder” utifrån ett besökareperspektiv. Tio
utvalda objekt har inventerats för att ge en mätbild av hur långt kommunerna kommit
i sitt tillgänglighetsarbete.
Projekt Tillgänglighetsguiden slutförs under december 2010 och innan projektets ut‐
gång ska en plan upprättas för guidens uppdatering och resursbehov för detta. Samti

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2010-08-23

forts ks au § 82, svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) om
funktionshindrades tillträde till offentliga lokaler
digt ska det utredas vem som ska ha ansvaret för helheten, inte bara gällande Tillgäng‐
lighetsguiden utan för allt arbete kring tillgänglighet för funktionshindrade.
Birgitta Karstensson vill att Tekniska avdelningen med förtur tar sig an tillgänglighe‐
ten vid Klarälvdalens folkhögskola (Stöllets folkhögskola).
Gunilla Montán Halvardsson har den 6 juni 2010 gjort en första inventering av folk‐
högskolan.
Gällande Karstenssons exempel på vad som behöver åtgärdas vid folkhögskolan sva‐
rar Tekniska avdelningen genom fastighetsingenjör Conny Lindh.
Det finns ingen skyltad parkering för funktionshindrade, tidsplan är hösten 2010 eller
under 2011. Handikappingång på framsidan saknas men kommer förhoppningsvis att
byggas 2011 om medel tillförs.
Utredning pågår om skolans hiss. Renovering av nuvarande hiss eller installation av
ny hiss kommer att ske tidigast budgetåret 2011.
Handikapptoaletten är färdigbyggd.
Rullstolsburna kan ta sig till datasalen i källaren. Ventilationen i datasalen fungerar för
den verksamheten som den var planerad för vid installationen. Enligt skolledningen
finns planer på att avskaffa fasta datorer och att anskaffa bärbara.

Handlingar i ärendet
Motion från Miljöpartiet de gröna genom Birgitta Karstensson 2009‐09‐24
Tjänsteskrivelse av Gunilla Montán Halvardsson 2010‐01‐20
Tjänsteskrivelse av Gunilla Montán Halvardsson 2010‐05‐18
Tjänsteskrivelse av Gunilla Montán Halvardsson 2010‐06‐05

Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Beslutet expedieras till
Ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 83

Begäran från Kommunala Handikapprådet om
hörslingor till bibliotekets sammanträdesrum
KST 2010/311.50

Kommunala handikapprådet kommer från och med hösten 2010 att ha sina samman‐
träden på Biblioteket i Torsby. Problemet är dock att det saknas hörslingor där.
Vid kommunala Handikapprådets sammanträde 2010‐05‐19 § 14 togs frågan upp och
man ställer nu frågan till kommunstyrelsen om att skaffa hörslingor till biblioteket.

Handlingar i ärendet
Kommunala Handikapprådet 2010‐05‐19 § 14.

Arbetsutskottets beslut
1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att se på möjligheten och installera en perma‐
nent hörslinga på biblioteket.
2. Tekniska avdelningen får också i uppdrag att undersöka kostnaden för en portabel
hörslinga som kan flyttas med vid behov.

Beslutet expedieras till
Tekniska avdelningen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ka au § 84

Ansökan om bidrag till läger för barn och ungdomar med diabetes
KST dnr 2010/274.03

Fryksdalens Diabetesförening skriver till Torsby kommun och ansöker om bidrag till
ett läger för barn den 1‐7 augusti 2010. Från Torsby kommun deltar ett barn.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Fryksdalens Diabetesförening

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår Fryksdalens Diabetesförenings ansökan om bidrag, då det inte
finns avsatta medel till detta ändamål

Beslutet expedieras till
Fryksdalens Diabetesförening
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 85

Hörselskadades Förening i Torsby ansöker om
bidrag till 40-års jubileum
KSTdnr 2010/289.03

Hörselskadades förening i Torsby har i en skrivelse ansökt om bidrag till föreningens
40‐ års jubileum, och till förebyggande arbete då hörselrelaterade sjukdomar och ska‐
dor är och kommer att bli ett stort problem i framtiden. Föreningen har ca 70 med‐
lemmar.

Handlingar i ärendet
Ansökan om bidrag med verksamhetsberättelse

Arbetsutskottets beslut
Hörselskadades Förening i Torsby beviljas 10 000 kr i bidrag till föreningens förebyg‐
gande arbete. Pengarna tas från ansvar 0211, medfinansiering projekt 00118.

Beslutet expedieras till
Hörselskadades förening i Torsby
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ksau § 86

EU- ansökan Utveckling av Hovfjällsområdet
KST dnr 2009/96.03

Kommunchef Thomas Stjerndorff informerar om projekt ”Utveckling av Hovfjällsom‐
rådet”.
Hovfjällsområdet är i behov av en bättre väg. Det behöver byggas 850 m ny vägsträck‐
ning och tjälsäkra 5 950 m befintlig väg Överbyn ‐ Hovfjället
Näringslivet upplever idag ett ökat intresse för upplevelse‐ och naturturism. En sats‐
ning på sommarturism gör att boendeanläggningarna vågar investera och expandera.
Idag är Hovfjället en välbesökt skidanläggning med både boende och framför allt
många daggäster. I takt med lite sämre vintrar söderut så ökar intresset att åka till
Hovfjället för både privatkunder och bussbolag eftersom det är ett snösäkert område
och skidanläggningen i Hovfjället har kapacitet att öka antalet daggäster med 40%
vintertid.
Det är viktigt att inte helhetsintrycket förmörkas av dålig tillfartsväg. Vägen är inte
bara ett stort problem för daggäster. Många gäster bor på anläggningar nedanför Hov‐
fjället och åker sträckan flera gånger/dag.
Torsby kommuns turistchef har gjort en marknadsanalys och Torsby Näringslivsbolag
har gjort en analys ” Hovfjällsvägen – en lokal infrastruktursatsnings regionala bety‐
delser” Trafikverket arbetar för att klassa vägen som näringslivsväg.

Förslag till finansiering
2011

2012

Totalt

Torsby kommun
direktfinansiering

900 000

500 000

1 400 000

Vägverket kontant

3 740 000

3 740 000

Länsstyrelsen

500 000

500 000

Region Värmland

500 000

500 000

Torsby kommun
kontant

1 200 000

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

560 000

1 760 000

TORSBY KOMMUN

sid 20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Forts Ksau § 86, EU- ansökan Utveckling av
Hovfjällsområdet
2011

2012

Totalt

Summa offentlig
finansiering

6 840 000

1 060 000

7 900 000

Sökt stöd EU

6 840 000

1 060 000

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till redovisat förslag till medfinan‐
siering i EU‐ projekt Utveckling av Hovfjällsområdet.
1. Torsby kommun medfinansierar projektet med 2 100 000 kr år 2011 och 1 060 000
kr år 2012, totalt 3 160 000 kr
2. Tekniska avdelningen uppmanas att lägga in direktfinansieringen i sin budget
3. Kontanterna tas från Medfinansiering EU projekt

Beslutet expedieras till
Elisabeth Olsson
Tekniska avd
Rolf Henriksson
ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 87

Konstgräsplan Björnevi
KST dnr 2010/314.03

Under många år har det pågått en diskussion om hur fotbollen i norra Värmland skall
utvecklas. Erfarenheten pekar på att orter med fotbollshallar eller konstgräsplaner
stärker sina möjligheter att hålla standarden och även utveckla den. Fotboll är den
största ungdomsidrotten och en konstgräsplan öppnar upp möjligheterna för ungdo‐
mar att utöva fotboll, men även andra idrotter större delen av året.
I samband med Konsums etablering vid toriarondellen försvinner fotbollsplanen i om‐
rådet och efter diskussioner mellan Torsby kommun, Torsby IF samt SK Bore Friidrott
har nedanstående förslag vuxit fram. Gruppen anser att en konstgräsplan till fullo
kompenserar bortfallet av toriaplanen. En konstgräsplan har en mycket högre nyttjan‐
de grad med längre säsong och inte väderkänslig under gräsplaneperioden.
I samarbete med Torsby IF, föreslås att Torsby kommun investerar i en konstgräsplan
på Björnevis A‐plan.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till förslaget att kommunen
investerar i Torsby IF:s plan att anlägga en fotbollsplan i konstgräs.
2. Kommunchef Thomas Stjerndorff får i uppdrag att fortsätta diskussionen med
Torsby IF och ta upp ärendet igen på nästa kommunstyrelse 2010‐09‐13

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 88

EU-projekt Tillväxt Värmland
KST dnr 2010/290.03

Hans Nilsson, Vd Tuab informerar arbetsutskottet om EU‐projekt Tillväxt Värmland.
Den ideella föreningen Communicare ansöker om medfinansiering i EU‐projektet
”Tillväxt Värmland”.
Projektets syfte är att skapa nätverk mellan soloföretag som under ett antal träffar ut‐
byter erfarenheter och skapar en plattform för att kunna skapa tillväxt i sitt företag.
Projektet planeras pågå under 2011‐2013.
Kommunens medfinansiering utgörs av egen arbetsinsats motsvarande 36 000 kr per år
2011,2012 och 2013 totalt 108 000 kr samt upplåtande av lokal/kontorsrum motsvaran‐
de 24 000 kr per år, totalt 72 000 kr för hela perioden.

Handlingar i ärendet
Projektbeskrivning Tillväxt Värmland.

Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun medfinansierar projekt Tillväxt Värmland med totalt 180 000 kr.
2. Egen arbetsinsats med 36 000 kr årligen, år 2011, 2012 och 2013 samt upplåtande av
lokal/kontorsrum motsvarande 24 000 årligen, år 2011, 2012 och 2013.

Beslutet expedieras till
Hans Nilsson Tuab
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 89

Tätortstrafik
KST dnr 2010/296.60

Avtalet med Värmlandstrafik om Tätortstrafik har upphört i samband med ny upp‐
handling av skolskjutstrafik. I och med denna upphandling och att den nya avtalsperi‐
oden trädde ikraft, upphörde möjligheten att kombinera skolskjutstrafik med tätorts‐
trafik. Detta innebär att elever som inte är beviljade skolskjuts har möjlighet att ta bus‐
sen till och från skolan.
Många föräldrar har hört av sig till kommunen i samband med skolstarten

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Laack får i uppdrag att utreda frågan vidare

Beslutet expedieras till
Håkan Laack
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 90

Olympiska spel för samhällets utsatta
KST dnr 2010/315:01

Ordförande Håkan Laack informerar om Olympiska spel för samhällets utsatta som
arrangerades i Holland i år där Torsby kommun deltog.
Arbetsutskottet tackar för information
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Ks au § 91

Utvärdering av övning med krisledningsnämnden den 8 april 2010
KST dnr 2010/40.01

Den 8 april 2010 ledde beredskapssamordnare Bodil Esping en övning med krisled‐
ningsnämnden.
Vid dagens sammanträde deltar Bodil Esping som lämnar en utvärdering av övningen.

Syfte
Syftet med övningen är att kommunstyrelsens arbetsutskott/krisledningsnämnden ska
känna till de lagar som gäller vid en extraordinär händelse så att man kan hantera en
sådan.

Mål
Målet med övningen är att krisledningsnämndens ledamöter ska kunna nå varandra
och samlas på en plats, ha materiella och ekonomiska resurser, känna till WIS (webba‐
serat informationssystem), ha aktuella checklistor. Man ska kunna kommunicera med
medborgarna och beredningsgruppen för verksamhetschefer, kunna arbeta i stab och
bytas av. Man ska avsluta krisledningsnämnden i tid. Man ska utvärdera händelsen
och sitt arbete med den.

Måluppfyllelse
Kallelse
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter och ersättare var kallade till en
övning 29 mars 2010. Den ställdes in pga. sjukdom tidigt samma dag. Den kallelse som
31 mars gick ut via e‐post till övningen den 8 april var formulerad så att ersättare kun‐
de tro att de inte var kallade. Tre av ersättarna kom inte till övningen men endast en
lämnade återbud till övningsledaren. Ett antal tjänstemän var också kallade och två av
dem lämnade återbud. Eftersom arbetsutskottets ordinarie ledamöter och ersättare till
90% består av fritidspolitiker är det inte konstigt att man inte kan komma till övning
eller utbildning med kort varsel. Man kan dock begära att alla kallade som inte tänker
närvara lämnar återbud.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-08-23

Forts Ks au § 91,Utvärdering av övning med
krisledningsnämnden den 8 april 2010
Övningsledaren tar på sig skulden för att inte ersättarna blivit kallade i laga ordning.

Aktivt deltagande
Alla närvarande deltog aktivt under övningen genom att ställa frågor och komma med
förslag på lösningar på problemen som diskuterades och deltog i utvärderingen som
tog vid efter halva tiden.
Händelsen som övades var långvarigt elavbrott i kallt väder. Samma övning har även
beredningsgruppen för verksamhetschefer gjort.
Alla närvarande var aktiva. Man tog händelsen på allvar. Man beslutade sig för att ha
krisledningsnämnd relativt snabbt. Massmediekontakter var en viktig uppgift.
Tyvärr räckte inte tiden till att lägga in övningsledarens alla inspel som skulle försvåra
händelsen ytterligare.
Kommunchefen påpekade slutligen att det råder undantagstillstånd i en kommun som
lyder under krisledningsnämnd och därefter avslutades den.
Muntlig utvärdering Problemen med den inställda övningen och kallelsen till dagens
övning diskuterades genomgående. Alla var nöjda med att de lärt sig något av dagens
övning.

Handlingar i ärendet
Utvärdering och sammanställning av övning den 8 april 2010.
Ordföranden tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

