KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Tisdag 21 september 2010 13‐00‐14.30
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

Justerare

Anna‐Lena Carlsson

Tid för justering

Torsdag 30 september

Paragrafer

92‐98

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

2010-09-21
2010-09-30
2010-10-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Anna-Stina Eklund

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-09-21

Ks au § 92

Förslag till ändring i avtal om breddning och
förstärkning av väg till Hovfjället
KST dnr 2009/96.03

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2009‐12‐07 § 199, godkändes ett förslag till avtal
om breddning och förstärkning av väg till Hovfjället mellan Torsby kommun och Hov‐
fjällets samfällighetsförening. Avtalet skulle undertecknas under förutsättning att fi‐
nansieringen var klar och att Hovfjällets samfällighetsförening godkänt avtalet.
Vid dagens sammanträde informerar kommunchef Thomas Stjerndorff om att en änd‐
ring i avtalet om breddning och förstärkning av vägen till Hovfjället måste göras innan
undertecknande. Det är datum för upprättande av förfrågningsunderlag som ska änd‐
ras.
I punkt 3, vägproduktion; enligt Förfrågningsunderlag upprättat av Vectura Karlstad,
daterat 2009‐09‐30.
I det nya avtalet ska det stå: enligt Förfrågningsunderlag upprättat av Vectura Karlstad,
daterat 2010‐08‐31.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Torsby kommun godkänner förslag till ändring i avtal om breddning och förstärkning
av vägen till Hovfjället, förfrågningsunderlagets datum ändras till 2010‐08‐31.

Beslutet expedieras till
ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-09-21

Ks au § 93

Emigrantprojektet i Östmark ansöker om medel
KST dnr 2010/334.03

Sverige Amerika Centret som tidigare hette Emigrantregistret/Kinship Center ansöker
om medel sin verksamhet.
Emigrantprojektet är en av avknoppningarna av EU‐projektet Emigrant & Historia
Östmark, som startade i december 1996. Projektet upphörde i juni 2000 då en del blev
den ideella föreningen Emigration & Historia.
Avknoppning nummer två startade 1 december 2001 då två personer anställdes av
Emigrantregistret/Kinship Center Karlstad för att driva verksamheten med fortsatt
arkivbearbetning i samarbete med Landsarkivet i Göteborg och Svenska Emigrantinsti‐
tutet i Växjö.
Emigrantprojeket har som huvudsyfte att permanenta sin verksamhet i Torsby kom‐
mun för att därigenom kunna ge kompetensutveckling och praktiskt arbete för perso‐
ner, som idag är långt från den reguljära arbetsmarkanden – alltså att för en kunskap
och erfarenhet inom modern teknik när det gäller kontor och arkiveringskunskap samt
få stärkt personlig utveckling.
En helt ny verksamhet med namnet Gränsvandring har nu startat där Östmarksenhe‐
ten har en nyckelroll. Det är ett Interregprojekt inom EU.
I juni 2010 startades ett nytt projekt i Torsby där 10 personer arbetar med att digitalise‐
ra, indexera och registrera material rörande svensk migration. Arbetsförmedlingen m.
fl. bidrar med 784 000 kr.
Sverige Amerika Centret ansöker om 110 000 kr i ekonomiskt stöd från Torsby kom‐
mun till denna verksamhet.

Handlingar i ärendet
Sverige Amerika Centrets ansökan

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-09-21

Forts. ks au § 93,Emigrantprojektet i Östmark
ansöker om medel
Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun beviljar Sverige Amerika Centret 110 000 kr till verksamheten i
Torsby.
2. Beslut om finansiering av projektet tas på budgetsammanträdet i oktober.

Beslutet expedieras till
Sverige Amerika Centret
Rolf Henriksson
ekonomiavd
Annelie Lindberg
ksau/budgetberedningen 2010‐10
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-09-21

Ks au § 94

Namnfråga på nya nämnden – förändrad
nämndorganisation
KST dnr 2009/246.10

Kommunfullmäktige 2009‐09‐24 § 140 beslutade om att förändra antalet ledamöter i
kommunfullmäktige. Samtidigt beslutades att samordna fritid‐ och kulturnämnden
med kommunstyrelsen och att miljö‐ och byggnämnden ska samordnas med rädd‐
ningsnämnden.
Vid dagens sammanträde diskuteras vilket namn den nya nämnden för miljö, bygg
och räddningsärenden skall ha.
Det finns tre olika förslag till namn
•
•
•

Miljö‐bygg och räddningsnämnden – mbr‐nämnden
Bygg‐miljö och räddningsnämnden – bmr‐nämnden
Räddning, miljö och byggnämnden ‐ rmb‐nämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Namnet på den nya nämnden är miljö, bygg och räddningsnämnden – mbr‐nämnden

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-09-21

Ks au § 95

Förändrad förvaltningsorganisation förslag till
avtal Torsby Utvecklings AB, TUAB
KST 2009/246.10
Kommunchef Thomas Stjerndorff har i uppdrag att anpassa förvaltningarna utifrån
den nya nämnorganisationen som träder ikraft 2011‐01‐01. Vid kommunstyrelsen 2010‐
06‐07 § 83 togs beslut om ny förvaltningsorganisation.
Den verksamhet som idag bedriv inom TUAB kommer att förändras och bolaget
kommer att få en med uttalad roll som rådgivande funktion gentemot företag. Kom‐
munchefen är den funktion som skall ha det arbetsledande ansvaret för denna närings‐
livsavdelning.
I de fall tjänsterna skall samordnas med andra funktioner i organisationen så kommer
detta ske i samband med att ordinarie befattningshavare frånträder sina tjänster.
Vid dagens sammanträde redovisar kommunchefen förslag till avtal mellan kommu‐
nen och Torsby Utvecklings AB vad gäller köp av näringslivsresurs och arbetsbeskriv‐
ning för näringslivsstrateg.
Styrelsen för TUAB har att ta ställning till avtalet innan beslut kan tas i kommunstyrel‐
sen.

Handlingar i ärendet
Förslag till avtal köp av näringslivsresurs och arbetsbeskrivning för näringslivsstrateg i
Torsby kommun.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner avtal gällande köp av näringslivsresurs och arbetsbe‐
skrivning för näringslivsstrateg i Torsby kommun. Bil.1

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Ks au § 96

Town of Thorsby
KST dnr 2009/308.01

I augusti 2009 fick Torsby kommun en förfrågan från Svensk‐Amerikanska handels‐
kammaren om vänortutbyte med staden Town of Thorsby i Alabama i USA. Svensk‐
Amerikanska handelskammaren föreslår utbyte för att skapa handelsförbindelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009‐08‐24 § 79 behandlade ärendet och beslutade att
utreda vad ett utbyte skulle innebära samt att svara på skrivelsen.
I kommunens policy för vänortssamarbete står inskrivet att kommunen inte ska träffa
några nya vänortsavtal. Vid ev.utbyten med andra länder ska det vara till nytta för
ungdomar.
Kommunfullmäktiges ordförande Eva‐Lena Gustavsson har haft kommunens uppdrag
att svara på skrivelsen och deltar på dagens sammanträde. Hon har varit i kontakt med
Torsby Näringslivsbolags vd Hans Nilsson som kan se ev möjligheter till handelsför‐
bindelser.
Kommunen har även fått en inbjudan att närvara vid årets Thorsby Swedish Fest den
16 oktober 2010.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009‐08‐24 § 79
inbjudan till årets Town of Thorsby Swedish Fest den 16 oktober 2010

Arbetsutskottets beslut
Eva‐Lena Gustavsson får i uppdrag att svara på kommunens inbjudan.

Beslutet expedieras till
Eva‐Lena Gustavsson
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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2010-09-21

Ks au § 97

Skateboardramp
Kst dnr 2010/378.80

För några år sedan fanns en ramp för skateboard åkning vid Frykenskolan. Rampen
plockades bort då den var i mycket dåligt skick.
Undersökningar har gjorts om ny lämplig plats för skateboardåkarna
Fritidschef Kicki Velander deltar på dagens sammanträde. Hon föreslår att kommunen
asfalterar en yta på ca 200 kvm, söder om Björnevi, vid Stjerneskolan (Klypa). Kicki
Velander föreslår även att åkarna bildar en förening. Föreningen kan sedan vända sig
till ungdomsrådet och söka bidrag till ramp och rails.
Den asfalterade ytan som görs i ordning kommer inte att störa friidrottens kastverk‐
samhet vid Klypa

Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet är positivt inställda till att asfaltera 200 kvm vid Klypa under för‐
utsättning att skateboard åkarna bildar en förening för sin verksamhet.
2. Kostnaden för asfalteringen av 200 kvm tas inom befintlig ram hos tekniska avdel‐
ningen.

Beslutet expedieras till
Kicki Velander
Ungdomssekreteraren
tekniska avd
ekonomiavd
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Ks au § 98

Meddelanden
KST dnr 2010/15.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av kommunstyrelsens meddelanden 2010‐08‐17—2010‐09‐13.

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
ks
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

