KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 13 december 2010 kl.13.00‐15.40
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
Hans Nilsson, Vd Tuab § 120
Lena Bull, personalchef §§ 121‐122
Ingemar Nordström, biblioteks och kulturchef § 123
Kicki Velander, fritidschef § 124
Per‐Arne Persson, Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör § 125

Justerare

Inga‐Britt Keck‐Karlsson

Tid för justering

Måndag 20 december 2010

Paragrafer

119‐128

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

2010-12-13
2010-12-20
2011-01-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Anna-Stina Eklund

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-12-13

Ks au § 119

Ändringar i föredragningslistan
KST dnr 2010/30.10

Ärenden som tillkommer vid dagens sammanträde


Fritidsavdelningens ”Regler och tillämpning av kommunalt stöd till föreningar
som bedriver barn‐ och ungdomsverksamhet”.



Information om mejeritomten

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner ovanstående ändringar.
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-12-13

Ks au § 120

Motorsport i Torsby kommun
KST dnr 2010/212.03

Kommunstyrelsen 2010‐06‐07 § 81 beviljade ”Projekt Motorevenemang 2010” 160 000
kr i bidrag, samtidigt fick Vd för Torsby Utvecklings AB (Tuab) Hans Nilsson i upp‐
drag att redovisa projektet under hösten. Hans Nilsson informerar på dagens möte om
de tre stora motorevenemang som ingick i projektet
Tuab har under de senaste åren antagit en roll i utvecklingen av motoraktiviteter med
gemensamma samlingar med de föreningar som finns i kommunen.
Motorsport är en del i Torsby kommuns identitet och många kända motorsportprofiler
har tävlat för klubbar i Torsby kommun. Skolan är också en viktig aktör med en ut‐
bildning till tävlingsmekanikerlinje på Stjerneskolan.
I februari 2010 var det Rally Sweden med 6 specialsträckor samt en ”regrouping” (åter‐
samling av bilarna innan nästa sträcka) i Torsby centrum, som lockade ett stort antal
människor till kommunen.
Rallycross EM i Höljes arrangerades första helgen i juli. Det är ett stort evenemang som
besöktes av ca 25 000 personer under 3‐4 dagar.
Torsby Utveckling AB har under flera år tillsammans med Torsby kommun arbetat
med att få in beslutsfattare inom både företag och offentlighet till Höljes, för att under
några dagar visa upp kommunen och de möjligheter som finns med tonvikt på när‐
ingsliv och utveckling. I år deltog även Turistbyrån som informerade om kommunen.
NEZ tävling (Nordeuropeiska mästerskapet) i crosscart i Östmark under september
kan jämföras med inofficiellt EM för crosscart. Det var klubbens första tävling på den
nya banan.
För 2011 planerar Tuab aktiviteter på samma tävlingar som under 2010. Kostnader för
motoråret 2011 budgeteras till 215 000 kr.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐05‐17 § 58
Kommunstyrelsen 2010‐06‐07 § 81
Tjänsteskrivelse från vd Hans Nilsson Tuab

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-12-13

Forts. Ks au § 120, Motorsport i Torsby kommun
Arbetsutskottets beslut
1. Projekt Motorevenemang 2011 beviljas 195 000 kr
2. Finansiering sker inom kommunchefens budget för marknadsföring

Beslutet expedieras till
Hans Nilsson, Tuab
Ekonomiavdelningen
Thomas Stjerndorff
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-12-13

Ks au § 121

Översyn av arvodesreglementet
KST dnr 2010/482.10

Kommunfullmäktige 2010‐11‐30 tog beslut om arvoden för förtroendevalda för 2010.
Vid kommunstyrelsen 2010‐11‐15 fick personalchef Lena Bull i uppdrag, att tillsam‐
mans med kansliavdelningen se över arvodesreglementet för ordförandearvodena och
nivåerna för vice ordförande
Bitr. kommunchef Anders Björck redovisar ett förslag till arvodesregelmente på da‐
gens sammanträde.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐10‐19 § 102
Kommunstyrelsen 2010‐11‐15, 157
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐11‐22 § 114
Kommunfullmäktige 2010‐11‐30 § 135
Förslag till arvodesregelmente

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ledamöter får i uppdrag att läsa igenom redovisat förslag. Ärendet tas
upp igen den 17 januari 2011.

Beslutet expedieras till
Ksau 2011‐01‐17
ksau ledamöter och ersättare
Lena Bull
Anders Björck
Margot Enkvist
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-12-13

Ks au § 122

Förslag till arvoden för förtroendevalda 2011
KST dnr 2010/415.02

Personalchef Lena Bull har tillsamman med kansliavdelningen i uppdrag att göra en
översyn av arvoden till de förtroendevalda. Personalchef Lena Bull informerar om
förslag till arvode för 2011
Kommunstyrelsen 2010‐11‐15 § 157, beslutade om arvoden för år 2010. Samtidigt dis‐
kuterades om vad som ska ingå i ordförandeuppdrag, restid kontra förlorad arbetsför‐
tjänst och ledighet för de som arbetar natt mm.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2010‐11‐15 § 157

Beslut
Personalchef Lena Bull får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget och återkomma
till arbetsutskottet 17 januari 2011.

Beslutet expedieras till
Lena Bull
Ksau 2011‐01‐11
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-12-13

Ks au § 123

Ansökan om stöd – International Film festival
om klimatet 2011 ”The Green Planet
Kst dnr 2010/430.03

Kultur/ Bibliotekschef Ingemar Nordström deltar på dagens sammanträde och infor‐
merar om Föreningen Global Kunskap som planerar att genomföra den tredje Interna‐
tionella Filmfestivalen om klimatet under hösten 2011, The Green Planet
Torsby kommun har beviljat medel till de tidigare festivalerna 2009 och 2010.
Projektet innehåller produktion och samarbete kring material och undervisning med
och för den internationella akademiska världen, produktion av material för folk‐
högskolorna i Sverige, seminarium under vintern 2011 med EU‐kommissionen i Sveri‐
ge samt Klimatfestivaler i Torsby under 2011 och 2012
Projektet i sin helhet är inriktat på den avgörande betydelse skogarna har för en rad av
våra levnadsvillkor på jorden. Inom ramen för de planerade festivalerna fortsätter fö‐
reningen att koncentrera temat till ”Världens skogar”, energi utveckling samt det
ökande trycket på våra gemensamma naturresurser.
Föreningen ansöker om 125 000 kr i stöd till planering och genomförande av Film fes‐
tival om klimatet 2011, The Green Planet.

Handlingar i ärendet
Ansökan om stöd från Föreningen Global Kunskap

Beslut
1. Torsby kommun beviljar Föreningen Global Kunskap 80 000 kronor i stöd till Film‐
festival om klimatet 2011, The Green Planet.
2. Pengarna tas från ansvar 0211, medfinansiering projekt 00118

Beslutet expedieras till
Föreningen Global Kunskap
Ingemar Nordström,
ekonomiavd
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-12-13

Ks au § 124

Fritidsavdelningens Regler och tillämpning av
kommunalt stöd till föreningar som bedriver
barn- och ungdomsverksamhet
KST dnr 2010/547.80

Fritidsnämnden upphör 2010‐12‐31 och slås samman med kommunstyrelsen.
Fritidschef Kicki Velander deltar på dagens sammanträde och informerar om förslag
till ”Regler och tillämpning av kommunalt stöd till föreningar som bedriver barn‐ och
ungdomsverksamhet” Det är information om vilka stöd och som finns att söka och
regler för dessa och hur man går tillväga för att söka stödet.
Det är ändringar i texten som anpassats till kommunstyrelsen verksamhet. Det är inga
ändringar i bidragsbelopp

Handlingar i ärendet
Förslag till Fritidsavdelningens Regler och tillämpning av kommunalt stöd till före‐
ningar som bedriver barn‐ och ungdomsverksamhet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar Fritidsavdelningens Regler och tillämpning av kommunalt
stöd till föreningar som bedriver barn‐ och ungdomsverksamhet enl. bilaga.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-12-13

Ks au § 125

Svar på motion; Torsby en freonfri kommun,
Birgitta Karstensson (MP)
KST dnr 2010/267.10

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010‐06‐22 lämnade Birgitta Karstensson (MP)
en motion som lyder;
”Runt om i landet pågår arbetet med att fasa ut freon. Ett i högsta grad önskvärt arbete
men som går långsamt. Freon används fortfarande i en mängd anläggningar trots att
alternativ finns. Skälen kan vara ekonomiska eller att befintliga anläggningar väntar på
konvertering. Ytterligare skäl kan vara okunskap eller slöhet.
Låt kommunen aktivt driva arbetet med utfasning. Med olika åtgärder bör detta kunna
påskyndas. Tänkbara är;
-

Identifiera punktkällor

-

Vara en föregångare med egna anläggningar

-

Bedriva aktiv rådgivning inom kommunen

-

Uppdatera sitt eget kunnande

-

Eventuella bidrag. Överväga om detta kan vara en framkomlig väg.

Att befinna sig i spetsen för ett sådant arbete innebär god moral, ansvarstagande inför
kommande generationer, bra PR och inte minst bättre nattsömn”.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Allmänt om freon och ozon
Det s.k. Montrealprotokollet är nu den första internationella miljökonventionen som
1987 undertecknats av alla länder i världen. Montrealprotokollet (1987) begränsar till‐
verkningen och användningen av halogenföreningar som förstör ozonskiktet i övre
atmosfären.
Med stöd av protokollet har man lyckats kraftigt reducera utsläppen av de ämnen som
förstör ozonskiktet. Halterna var som högst år 2000 och de har därefter minskat med
ungefär 4 %.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Forts. Ks au § 125, Svar på motion; Torsby en
freonfri kommun, Birgitta Karstensson (MP)
Det svenska miljökvalitetmålet ʺSkyddande ozonskiktʺ syftar till att säkerställa att
ozonskiktet kan ge ett långsiktigt skydd mot skadlig UV‐strålning. Både produktion
och användning av ozonnedbrytande ämnen i Sverige ska till största delen ha upphört
inom loppet av en generation, till 2020.
Målet beräknas kunna nås inom tidsramen om internationella överenskommelser hålls.
Då måste förstås också de nationella regler som finns följas, och ytterligare åtgärder
genomföras för att avveckla de ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Sveriges utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har minskat markant sedan slutet av
1980‐talet. De största utsläppen i Sverige i dag beror på läckage från produkter där
ämnena används som köldmedier t ex gamla kylmöbler eller isoleringsmaterial som
använts i samband med byggnation eller t ex anläggning av fjärrvärmeledningar.
Hanteringen av kylmöbler
Uttjänta kylmöbler lämnas in vid kommunens återvinningscentraler och hämtas sedan
där i enlighet med producentansvarets bestämmelser via Elkretsen enligt samma ruti‐
ner som gäller i hela landet. Alla freoner tas om hand.
Det har förekommit handel med gamla kylmöbler som i något fall också exporterats
utomlands. Det är tveksamt om detta förekommer i vår kommun. Naturvårdsverket
kommer inom kort att tolka ett EU‐direktiv som syftar till att stoppa all handel med
gammal kylmöbler som innehåller freoner. Miljö‐ och byggnämnden har då möjlighet
att informera allmänheten om detta.
Ersättning av köldmedier
Freoner byts ut i de större kylanläggningarna i t ex livsmedelsbutiker i kommunen i
enlighet med Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
– SFS 2007:846. Freonerna byts ut till för ozonskiktet ofarliga ämnen s.k. HFC‐
föreningar. Miljö‐ och byggnämnden är tillsynsmyndighet och detta avvecklingsarbete
sker helt i enlighet med regelverket för alla anläggningar i kommunen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Forts. Ks au § 125, Svar på motion; Torsby en
freonfri kommun, Birgitta Karstensson (MP)
Någon utvecklad teknik för att ersätta HFCerna finns ännu inte och är heller inte ange‐
lägen för att motverka ozonskiktets nedbrytning.
Isoleringsmaterial
Freoner kan även finnas i isoleringsmaterial som omhändertas i samband med rivning
av byggnader m.m.
Frågan om någon annan hantering än nuvarande förbränning som sker i värmeverket i
Karlstad innebär några miljövinster har diskuterats och någon särskild insamling av
detta material förekommer inte någonstans i landet.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2010‐06‐22
Kommunfullmäktiges beslut 2010‐06‐22 § 76
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Per‐Arne Perssons tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
Motionen anses besvarad

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2010-12-13

Ks au § 126

Meddelanden
KST dnr 2010/15.01

Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2010‐11‐15—2010‐12‐03

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden

Arbetsutskottets beslut
Redovisningen av delgivna meddelanden delges kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN
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PROTOKOLL
2010-12-13

Ks au § 127

Klämdagar och lätthelgdagar 2011
KST dnr 2010/528.01

Klämdag är en arbetsdag mellan ”röd dag” och en ledig dag ex. lördag. Lätthelgdag är
dag före ”afton”.
Kommunkansliet redovisar förslag på vilka dagar som är klämdagar och lätthelgdagar
under 2011.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trettondagsafton 5 januari
Fredag 7 januari
Skärtorsdag 21 april
1 juni, dag före Kristi himmelfärds dag
Fredag 3 juni
23 juni, dag före midsommarafton
4 november, dag före Alla helgons dag
23 december, dag före julafton
30 december, dag före nyårsafton

Klämdagar och lätthelgaftnar hålls kommunkontoret, Samverkanskontoret i Syssle‐
bäck, och övriga administrativa avdelningar öppna kl. 8‐12.
Samtliga avdelningar ska ha minimibemanning. Personalen har full arbetsdag men kan
beviljas ledighet om verksamheten medger.
Öppettiderna annonseras i Torsby Bladet och på vår hemsida.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar enligt ovanstående förslag.

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Annette Lauritzen Karlsson
växeln
Annelie Lindberg
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks au § 128

Information om ”Mejeritomten”
KST dnr 2008/289.03
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Laack informerar om att Torsby Bostäder AB
planerar att fatta beslut om byggstart på mejeritomten i början av 2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har önskemål om att det skulle finnas möjlighet till
lokaler för kommersiell verksamhet, på nedre plan i den planerade nybyggnationen av
lägenheter. Området har ett attraktivt läge i Torsby centrum.

Beslutet expedieras till
Torsby Bostäder AB
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

