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nu går vi mot ljusare tider …
Nu är vi inne i adventstid med ljus i våra fönster. Mörkret 
från november är ett minne blott och man kan nu känna 
doften av glögg och pepparkaka. Förhoppningsvis kan vi 
se fram emot en vit jul. Än kan vi dock inte ropa hej när 
det gäller restriktioner kring hur vi ska bete oss för att 
få stopp på corona. Det kommer fortsatt nya regler och 
lättnade om vart annat. Det gäller att hålla sej uppdaterad. 
Det som gäller idag är kanske förändrat imorgon. Vi har 
alla ett stort ansvar för hur vi hanterar riskerna. Tredje  
dosen vaccin är säkert tillgänglig för alla åldersgrupper 
när den här texten trycks. Om inte annat så är den inte 
långt undan. Vi kan alla hjälpas åt att stoppa smittan 
genom att ta våra doser. 

Kommunens personal har återigen haft ett utmanade år 
som inneburit påfrestningar och hårt arbete. Vi från ledning-
en kan inte nog understryka hur tacksamma vi är för det ar-
bete som utförs, runt om i vår kommun och i alla verksam-
heter. I år ger skatteverket en utökad tillfällig skattefrihet för 
gåvor till anställda, det ger oss möjligheten att förutom ett 
presentkort också ge en värdecheck på julmat som gäller 
hos alla restauranger och serveringar i vår kommun. 

Vi har under året haft nomineringar till vårt Skillnads-
pris. När juryn samlades för att gå igenom alla inkomna 
nomineringar hade man ett tufft jobb att utse tre finalister. 
Vinnaren av årets Skillnadspris utdelades i samband med 
årets upplaga av förening- och företagarmässan Syssle-
träffen i Sysslebäck. Vinnare av Skillnadpriset 2021 blev 
Tjej- & Kvinnojouren Nordvärmland med Kristin Bergkvist 
i spetsen. Tjej- & Kvinnojouren arbetar med små medel, 
stor kunskap och stort hjärta. Det stöd och den fristad 
de erbjuder gör stor skillnad för utsatta kvinnors och 
barns välbefinnande och liv, på kort och lång sikt. Övriga 
pristagare blev Tempo Nordvärmland Livs & Restaurang, 
med Torbjörn Persson i spetsen samt fotbollstränarna för 
P06, Torsby IF André Liljemark och Anders Danielsson. 
Vi hade även den stora äran att dela ut Torsby kommuns 
idrottspriser: Årets Rookie, Årets Idrottsprestation och 
Årets Ledare.

Det är verkligen ett hedersupp-
drag att få dela ut dessa väl-
förtjänta priser. Vi har ett starkt 
föreningsliv och ett stort engage-
mang som bidrar till vår kommuns 
attraktivitet. 

Tillsammans med övriga politiker 
och kommunens personal önskar 
jag dig fridfulla helger framöver 
och hoppas att du får möjlighet  
att fira tillsammans med nära,  
även om jobb också står på  
schemat för många under  
helgerna. 
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I Värmland landar Torsby på plats 4 av 16 kom-
muner. I kategorin ”Landsbygdskommuner med 
mindre än 15 000 invånare i den största tätorten” 
hamnar Torsby på en hedrande andraplats i Sverige 
bakom Vansbro som toppar landsbygdslistan.  
Rankingen är baserad på företagarnas egna upp-
levelser av hur bra det är att starta och driva företag  
i kommunen.

Stort tack till alla fantastiska företagare i Torsby 
kommun – stora som små – som bidrar till ett lokalt 
företagsklimat på uppgång!

ANNA-LeNA CARLSSoN

VD Tuab 
anna-lena.carlsson@torsby.se

tfn 076-816 57 42

Torsbys företagsklimat på 
plats 55 av 290 i Sverige 
– högsta placeringen hittills

eVA LARSSoN

näringslivschef Torsby kommun 
eva.larsson@torsby.se

tfn 070-212 54 57

Torsby fortsätter sin stabila klättring i 
Svenskt Näringslivs undersökning av 
företagsklimatet i Sverige. Årets resultat 
är en förbättring med 24 placeringar och 
innebär den hittills högsta placeringen 
någonsin för Torsbys del. 

Läs hela rapporten på www.foretagsklimat.se/torsby
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Projektgruppen för Hållbart flyg Norra Värmland. 
Från vänster Martin Berglund, Carola Ågren, 
Johan erlandsson, eva Larsson och Ingela 
Brusgård-Bönström. Foto: Annette Lauritzen
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Minskad klimatpåverkan
Torsby flygplats har genom för-
studien undersökt möjligheten 
till en miljösatsning och ligger 
därmed i framkant bland landets 
flygplatser. Alla koldioxidutsläpp 
måste minska mycket kraftigt och 
snabbt, även flygets. Målet är att 
förbereda norra Värmland för att 
så snart tekniken är redo kunna 
etablera hållbara flyglinjer.

finansieringsmöjligheter
Utifrån olika scenarier på tillgäng-
ligt kunderlag och betalningsvilja 
har förstudien undersökt kost-
nadsbilden för elflyg jämfört med 
dagens flyg. Analysen visar att 
elflyglinjer kan komma att bära 
sig på rent kommersiell grund 
och kanske kan det även finnas 
möjligheter att starta fler regionala 
flyglinjer från Torsby. 

Enkätundersökning 
Genom den enkätundersök-
ning som genomfördes under 
april månad har förstudien även 
undersökt den sociala hållbarhe-

ten. Många personer deltog och 
besvarade frågorna i enkätunder-
sökningen. Totalt cirka 500 frisvar 
noterades som gav värdefull 
information till förstudien. 

Spännande framtidsutsikter
Utvecklingen i miljöomställ-
ningen har potential att kraftigt 
öka attraktionskraften i att bo och 
verka på landsbygden, t.ex. i norra 
Värmland, där det redan idag 
finns en väl etablerad flygplats. 

– Det är mycket spännande att 
följa resultatet i denna förstudie. 
Det ger oss ett bra underlag i att 
fortsätta arbetet med miljösats-
ningar och förbereda flygplat-
sen för nya tekniska lösningar, 
säger Thomas Stjerndorff, VD för 
Torsby flygplats.

vill du veta mer?
Eva Larsson, näringslivschef,  
eva.larsson@torsby.se,  
070-212 54 57
Martin Berglund, flygplatschef,  
martin.berglund@torsby.se,  
070-398 83 76.

Torsby flygplats tar täten  
i flygets miljöomställning
I Torsby Nu nr 1, 2021 berättade vi att Torsby kommun och Torsby flygplats genom en 
förstudie undersöker möjligheterna kring elflyg. Förstudien ”Hållbara flygförbindelser 
till norra Värmland” är nu genomförd. Resultaten går att läsa i en rapport som finns  
på Torsby kommuns webbplats www.torsby.se/elflyg.

Foto: Heart Aerospace

Fakta om förstudien  
”Hållbara flygförbindelser”
Projektperiod: 2020‐12‐15 ‐ 
2021‐12‐31
Hösten 2020 utlyste Region Värm-
land en möjlighet att söka medel 
till projekt som bidrar till hållbar 
utveckling. Det regionala utveck-
lingsarbetet utgår från Agenda 
2030 och hållbarhetens tre per-
spektiv: miljömässig-, social- och 
ekonomisk hållbarhet, där alla tre 
perspektiven är lika viktiga och 
ömsesidigt beroende av varandra.

Till förstudien ”Hållbara flyg-
förbindelser i Norra Värmland” 
beviljas Torsby kommun 150 000 
kr. Kommunen finansierar själv 50 
000 kr och projektet totala budget 
är därmed 200 000 kr.

Johan erlandsson (tekn. lic. 
energi och miljö. Civ.Ing. Industriell 
ekonomi) och Carola Ågren, kon-
sult Jämställdhet och social håll-
barhet, har genomfört förstudien 
på uppdrag av kommunen.
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Bygg- och fastighetssektorn stod 2018 för cirka 20 % 
av de Sveriges utsläpp av växthusgaser. Import- 
varor inom sektorn bidrar dessutom till stora ut-
släpp utomlands. 

Byggsektorns klimatpåverkan har uppmärksam-
mats allt mer, vilket lett till nya innovativa lösningar. 
Ett alternativ som ofta framförs är att bygga mer 
träbyggnader, det vill säga byggnader med stomme 
av trä. Alternativt hybridbyggnader där stommen 
består av trä i kombination med något annat mate-
rial, till exempel stål. 

För klimatet och det lokala näringslivet 
Då Sverige är ledande inom träindustrin bedöms 
ökad träbyggnation inte bara minska byggsektorns 
klimatpåverkan, utan även minskat behov av im-
portvaror och på så vis bidra till att stärka det regio-
nala och lokala näringslivet. 

För att minska klimatavtrycket från kommunens 
egna byggande och för att stärka det lokala närings-

livet, har Torsby kommun antagit riktlinjer för ökad 
träbyggnation. Riktlinjerna innehåller en hand-
lingsplan som täcker in hela kedjan från planering, 
upphandling, byggnation, uppföljning och slutligen 
utvärdering.

Handlingsplanen innehåller även riktlinjer för 
hur kommunen ska arbeta för att höja kompetensen 
och sprida kunskapen om träbyggnation både inom 
och utom den egna organisationen. Kommunen ser 
gärna ett ökat användande av trä som byggnadsma-
terial även hos andra.

Du kan ta del av handlingsplanen i sin helhet på 
kommunens webbplats www.torsby.se/trabyggnation. 

eVeLINA BeNgTSSoN

stadsarkitekt
0560-160 20

evelina.bengtsson@torsby.se

(*) olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten.  
Till exempel orsakar 1 kg metan lika mycket påverkan som 23 kg  
koldioxid. en koldioxidekvivalent (Co2e) är en mängd gas som  
motsvarar klimateffekten av koldioxid. 

Torsby kommun vill se 
mer byggande i trä 
Klimatpåverkan mätt i miljoner ton CO2e (*) är nästintill lika stor från byggsektorn 
som från personbilstrafiken i Sverige. För att minska klimatavtrycket från kommu-
nens egna byggande och för att stärka det lokala näringslivet, har Torsby kommun 
antagit riktlinjer för ökad träbyggnation. 

Foto: Fredrik Palm
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Från och med den 1 januari 2022 blir påföljden 800 
kronor i böter om man fångas med att till exempel 
fimpa en cigarett på gatan.  

Varje år slängs runt 1 miljard fimpar på gator och 
torg i Sverige. Utöver detta tillkommer snusprillor, 
tuggummi och annat småskräp.

Hittills har det inte funnits någon lag som inne-
burit böter för denna slags nedskräpning. Men från 
och med 2022 blir det ändring på det. Detta efter 
riksdagen i september fattade beslut om att ta bort 
undantaget för ringa nedskräpning. Då kan man 
alltså få böter av polisen om man slänger fimpar, 
snus, tuggummi eller annat småskräp på marken. 

Beslutet innebär också att Sverige får en lagstiftning 
som är mer i linje med den i resten av EU.

År 2020 gjorde organisationen Håll Sverige rent 
en skräpmätning som visade att fimparna stod för 
62 procent av allt skräp. Snus kommer på andra 
plats med 14 procent. Fimparna förfular stadsbilden 
på våra gator och torg och slinker dessutom lätt ner 
i dagvattenbrunnar och kan hamna i våra vatten-
drag, sjöar och hav. Utöver det är cigarrettfilter gjort 
av en slags plast och samlar även på farliga ämnen 
som inte ska ut i naturen. Bland annat finns kadmium 
som också förekommer i batterier.
Text: Annette Lauritzen, 070-389 60 04

Fimpar kan ge böter
Brukar du störa dig på fimpar och snusprillor på marken? Du är inte ensam.  
Från årsskiftet börjar en ny lag gälla som gör denna nedskräpning förbjuden.

Foto: Philip Liljenberg, Simple Scandinav



NYA VÄDERVARNINGAR INFÖRS
Från och med april 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. 
Röd varning är den allvarligaste graden. 

Med de nya varningarna blir det enklare att 
förstå vilka problem som vädret kan orsaka. Val 
av varningsnivå kommer nämligen göras utifrån 
de konsekvenser som väntas uppstå i ett visst 
område. Samma väder kan som bekant få olika 
konsekvenser på olika platser: 20 centimeter snö 
i ett storstadsområde ger till exempel helt andra 
konsekvenser än 20 centimeter i fjällen. Därför 
kommer samma snömängd kunna ge en högre 
varningsnivå i storstadsområdet än i fjällen.
 På så sätt blir varningarna för besvärligt väder 
mer anpassade för dig där du är just nu – och 
du kan lättare fatta rätt beslut och förbereda dig 
på ett bra sätt. Detta bidrar i sin tur till minskad 
sårbarhet och ökad säkerhet i samhället.

FÖLJ VÄDERVARNINGARNA

Appen SMHI Väder 
 n Prenumerera på varningar som push-notiser.

smhi.se 
 n Väderkartor, förklaringar, kommentar från 

meteorologen med mera.

Sveriges Radio P1 och P4 
 n Regelbundna rapporteringar om aktuellt  

varningsläge.

GUL VARNING 

Vad ska du göra?
 n Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga 

platser.
 n Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du 

bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en 
riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära
 n Konsekvenser för samhället.
 n Vissa risker för allmänheten.
 n Vissa skador på egendom och miljö.
 n Störningar i en del samhällsfunktioner. 

ORANGE VARNING 

Vad ska du göra?
 n Undvik att exponera dig för vädret. 
 n Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att 

minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära 
 n Allvarliga konsekvenser för samhället.
 n Fara för allmänheten. 
 n Allvarliga skador på egendom och miljö.
 n Störningar i samhällsfunktioner. 

RÖD VARNING 

Vad ska du göra?
 n Avstå helt från att exponera dig för vädret. 
 n Vidta förebyggande åtgärder för att minska 

konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan  innebära
 n Mycket allvarliga konsekvenser för samhället. 

Stor fara för allmänheten. 
 n Mycket allvarliga skador på egendom 

och miljö.
 n Omfattande störningar i samhällsfunktioner.

Mer om de förnyade vädervarningarna 

 www.smhi.se
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Nya vädervarningar har införts
Från och med 26 oktober 2021 benämns SMHI:s vädervarningar gul varning, orange  
varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.

Med de nya varningarna blir det 
enklare att förstå vilka problem 
som vädret kan orsaka. Val av 
varningsnivå kommer nämligen 
göras utifrån de konsekvenser 
som väntas uppstå i ett visst  
område. 

Samma väder kan som bekant 
få olika konsekvenser på olika 
platser: 20 centimeter snö i ett 
storstadsområde ger till exempel 
helt andra konsekvenser än 20 

centimeter i fjällen. Därför kom-
mer samma snömängd kunna ge 
en högre varningsnivå i storstads-
området än i fjällen.

På så sätt blir varningarna för 
besvärligt väder mer anpassade 
för dig där du är just nu – och 
du kan lättare fatta rätt beslut 
och förbereda dig på ett bra sätt. 
Detta bidrar i sin tur till minskad 
sårbarhet och ökad säkerhet i 
samhället.

följ vädervarningarna
•  Appen SMHI Väder
 Prenumerera på varningar som 

push-notiser.
•  smhi.se
 Väderkartor, förklaringar, 

kommentar från meteorologen 
med mera.

•  Sveriges Radio P1 och P4
 Regelbundna rapporteringar 

om aktuellt varningsläge.
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Hemberedskap på vintern
Ett strömavbrott på vintern leder 
till samma problem som på som-
maren; hushållselen försvinner 
och du kan varken laga mat på 
den vanliga spisen eller ladda 
mobilen. Men du får även ytter- 
ligare problem då värmen snabbt 
försvinner i många villor och 
lägenheter. Tänk på att ha lite 
varma kläder och kanske en sov-
säck tillgängliga. Har du möjlig-
het att lägga mattor på golvet 
hjälper det till att hålla värmen. 
Tänk på att minimera ytan du bor 
på i ditt hus eller lägenhet. Det 
kan vara en bra idé att campa i ett 
av rummen och försöka stänga 
in värmen där. Har du möjlighet 

att ha en alternativ värmekälla 
såsom öppen spis så klarar du 
dig bättre. Om du har ett spritkök 
hemma kan du laga varm mat 
och du kan tända värmeljus för 
att öka värmen. Se bara till att du 
har bra syretillförsel i rummet. 

Om du bor i villa är det bra att 
ha en spade och lite sand till-
gängligt utanför dörren så att 
du minskar risken för halka och 
fallskador. 

Beredskap på bilresan
Under vintern åker många av oss 
på resor med bil för att fira hög-
tider och på vintersemester. Det 
är bra att vara lite förberedd även 
om du bara ska på en kort resa. 

Vintern är i antågande, 
är du beredd?
Inför vintersäsongen är det bra att vara beredd på kyla, snöfall och halka. Tänkt på 
att ett strömavbrott får andra konsekvenser på vintern än på sommaren, så du kan 
behöva agera annorlunda. Detsamma gäller om du planerar en bilresa under vinter-
halvåret, då kan du behöva packa lite andra saker än du gör inför sommarsemestern.

Tänk på att kontrollera dina däck 
så att de är säkra. Packa gärna en 
spade så att du kan gräva eller 
sanda om du blir stående, och en 
filt så att du kan värma dig. Det 
kan också vara mycket värt att ta 
med en termos med varmt vatten, 
tepåsar och lite att äta ifall ni blir 
stående. Glöm inte reflexväst så 
att du syns om du måste lämna 
bilen vid vägkanten!

Tänk på att planera din resa 
utifrån väderförutsättningarna. 
Lägg på lite extra restid istället 
för att stressa. Det kan löna sig i 
längden.

KICKI LeCH

säkerhetssamordnare 
0560-160 88

christina.lech@torsby.se

Foto: Birgitta Brorson
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Torsbys POSOM-grupp bidrar i det akuta skedet
POSOM betyder ”psykiskt och socialt omhänderta-
gande” och är en konstellation som finns i många 
kommuner och i Torsby kommun har det funnits en 
sådan grupp sedan slutet av 1990-talet. Vår POSOM- 
grupps mål är att bidra i det akuta skedet och på så 
sätt förbygga psykisk ohälsa hos de drabbade på 
lång sikt. 

POSOM-gruppen i Torsby kommun består av en 
ledningsgrupp med representanter från kommu-
nala förvaltningar (socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, räddningstjänsten och 
kommunstyrelsens förvaltning), Region Värmland, 
Polisen och Svenska kyrkan. 

Till sin hjälp har ledningsgruppen ett antal stöd-
personer. Det är dessa personer som i det akuta 
skedet kan verka som stöd till drabbade personer 
och verksamheter. Det kan vara de som upprättar 
en samlingsplats för drabbade och anhöriga, de som 
finns i drabbades närhet en period efter en händelse 
och de som tar kontakt med krisstöd i andra kom-
muner om de drabbade inte kommer från Torsby.

En extra resurs i kris
POSOM ska fungera som ett extra skyddsnät där 
samhällets ordinarie resurser inte räcker till, exem-
pelvis vid en stor olycka med många inblandade, 
om det är många som bevittnat en olycka/händelse 

eller om barn är inblandade. POSOM arbetar nor-
malt inte direkt på olycksplatsen och hanterar inte 
skadade personer. 

POSOM:s uppgifter är främst att ge drabbade akut 
stöd med de primära behoven vid en händelse så-
som kost, logi, hygien och kläder. POSOM kan för-
medla kontakter mellan drabbade, närstående och 
andra inblandade efter behov. POSOM kan upprätta 
samlingsplatser för drabbade eller anhöriga om ett 
sådant behov finns, samt samverka med andra orga-
nisationer och POSOM på andra orter.

situationen avgör vad som görs
POSOM i Torsby kommun kan aktiveras av rädd-
ningstjänsten, polismyndigheten och sjukvården. 
Vad som sedan görs för åtgärder beror på den rå-
dande situation och vilka behov som finns. Det kan 
innebära åtgärder för att stötta ordinarie resurser, 
men det kan också innebära att insatsen avslutas 
utan att några direkta åtgärder gjorts eftersom si-
tuationen inte krävt det. Varje händelse och olycka 
är unik och POSOM:s insats måste anpassas efter de 
aktuella behoven. 

Du som vill läsa mer, kan göra det på torsby.se/
posom.

KICKI LeCH

säkerhetssamordnare 
0560-160 88

christina.lech@torsby.se

Vad gör POSOM?
Vid olyckor eller andra traumatiska händelser arbetar många olika instanser för att 
hjälpa de drabbade. POSOM är ett komplement till ordinarie resurser och sociala nät-
verk, det är en grupp som hjälper till där ordinarie strukturer inte har hunnit komma 
på plats eller där samhällets resurser inte räcker till.
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Jul- och nyårshelgerna stundar. Här får du 
några tips på hur du firar på ett säkert sätt. 
Under december sker flest bränder i svenska hem, 
det visar statistik från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap. Matlagning och soteld är van-
liga orsaker och under jul inträffar många bränder 
på grund av levande ljus som lämnats utan tillsyn. 

– Släck alltid levande ljus innan du lämnar rum-
met. Flera värmeljus får inte stå tätt ihop för då kan 
de överhetta varandra och flamma upp, säger Johan 
Westh, ställföreträdande räddningschef. 

Kolla watt på lamporna
En hel del bränder startar också i köket genom torr-
kokning, så lämna inte heller köket om spisen är på.

Självklart ska du inte ha levande ljus eller tomte-
bloss nära julgranen. Dessutom är det viktigt att se 
till att ljusslingorna är hela och fungerar som de ska, 
poängterar Johan Westh. 

– Detsamma gäller en elljusstake. Lamporna ska 
vara rätt och lysa med samma styrka. Använd alltid 
strömbrytaren eller dra ur sladden när du ska släcka 
ljusstaken. En lampa som bara delvis skruvas ur kan 
orsaka kortslutning.

Tänk alltid på brandrisken 
Marschaller är till för att användas utomhus och 
flytta aldrig en som brinner. Svävande lyktor är 
något som nu mer hör till festligheter. Lyktan som 
är tillverkad av papper höjs mot himlen då ett brin-
nande ljus alstrar värme. 

– Här finns alltid en risk att den får fart av vinden 
och landar på olämpligt ställe, dessutom är det 
förbjudet att släppa upp dem i närheten av en flyg-
plats. Det gäller att tänka till och alltid sätta brand-
säkerheten först, säger Johan Westh. 

Barn är allt som oftast nyfikna på eld och ljuslå-
gor. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus 
eller öppen eldstad. 
Text: Linda Bengtsson, 070-235 02 20. 

gör som Johan 
Westh och Niclas 
Haraldsson på  
räddningstjänsten.  
Se över så ljussling-
orna fungerar som de 
ska – annars kan de 
utgöra en brandrisk. 
Foto: Räddnings-
tjänsten

Foto: Marie Linnér, Simple Scandinav

En säker 
fröjdefull jul
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Torsby kommun har fått bidrag 
från Länsstyrelsen för att genom-  
föra en rad insatser under nästa 
år. Till att börja med ska en pro-
jektledare anställas och målgrup-
pen är barn och ungdomar 0-20 år 
samt föräldrar och andra viktiga 
vuxna.

Respekt för varandra
Bakgrunden till KOMSAM är att 
det varit onormalt stor skade-
görelse i bostadsområden och i 
skolor på senare tid. 

– Vi vill få till en bättre för-
ståelse för varandra, så vi kan 
samsas och trivas med varandra 
både i skolan och på fritiden, 
säger Jörgen Johansson. Därför 
hade vi flera träffar med repre-
sentanter från olika avdelningar 
i kommunen, Torsby bostäder, 
hyresgästföreningen och polisen 
vilket ledde fram till en idé  
om en projektansökan hos  
Länsstyrelsen. 

bred samverkan
För att nå bästa resultat är det 
många som samverkar: sko-
lan, förskolan, familjecentralen, 
socialkontoret, arbetsmarknads-
avdelningen, Torsby Bostäder,  
Hyresgästföreningen, fritidsav-
delningen och Polisen. 

trivselaktiviteter
En gång i veckan blir det olika 
trivselaktiviteter under ledning 
av hyresgästföreningen i aktu-
ella bostadsområden. Man ska ha 
roligt tillsammans i första hand 
men även diskutera olika teman. 
Dessutom blir det ett större eve-
nemang under året med musik 
och lite annat. 

Växa i Värmland
Torsby kommun medverkar även 
i ”Växa i Värmland”, tillsammans 
med sex andra kommuner samt 
Länsstyrelsen och Region Värm-
land. Det är en satsning på föräld-

KOMSAM – respekt 
för varandra och  
mindre skadegörelse
Bättre kunskap om hur vardagen fungerar, respekt och artighet. Det är några ledord 
för att skapa bättre relationer i grupper, i skolan och i hemmet. Med pilotprojektet 
KOMSAM, kommun i samverkan, ska Torsby kommun arbeta för att minska skade-
görelse och osämja i både bostadsområden och skolor.

raskapsstöd och ska vara som en 
röd tråd i projektet KOMSAM. 

Syftet med Växa i Värmland är 
att främja god hälsa hos barn och 
unga genom att stödja föräldrar 
och viktiga vuxna i deras föräld-
raskap och bidra till goda relatio-
ner mellan föräldrar och barn.

– Att vara förälder kan vara den 
bästa och samtidigt den svåraste 
uppgiften i livet. Det är inte lätt 
att vara förälder, det ska gudarna 
veta, säger Jörgen Johansson.

Inga pekpinnar
– På föräldraträffarna hjälper vi 
varandra och delar med oss av 
våra tips och idéer, förrutom att 
vi pratar om det som är svårt just 
nu i den åldersgrupp vi befinner 
oss i. Lägg alla pekpinnar och 
prestige åt sidan. Det finns inga 
dumma frågor, säger Jörgen. 

Att vara vettig vuxen handlar 
mest om att lyssna och våga vara 
närvarande i det som sker. 

De första som gått utbildningen 
Växa i Värmland är Jasmina  
Henriksson, Jörgen Johansson, 
Sara grigholm  och Lollo Solberg 
(Lollo, se separat bild) 
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olika teman
Växa i Värmland vänder sig till 
åldrarna 0-20 år och de delas in i 
fyra grupper med olika teman.
•  0-5 år ”tid tillsammans” och 

”vem bestämmer”.
• 6-12 år ”få vardagen att fung-

era” och ”rörelseglädje och 
matlust”.

•  13-15 år ”få vardagen att fung-
era” och ”att prata med tonår-
ingar”.

•  16-20 år ”få vardagen att fung-
era” och ”prata om cannabis”.

– Den breda satsningen med både 
projektet KOMSAM och Växa i 
Värmland innebär starten på ett 
långsiktigt arbete där vi alla ska 
medverka till att skapa bättre triv-
sel och välmående i vår kommun, 
avslutar Jörgen Johansson.

Mer information om projekten:  
kontakta Jörgen Johansson, 
ANDT- och brottsförebyggande 
samordnare, tfn 0560-166 96. Text och foto: Maria Ivansson 073-277 03 22

Lollo Solberg och  
Jörgen Johansson
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För elever i årskurs 9 är det snart dags att söka gym-
nasium. Självklart hoppas vi att Stjerneskolan blir 
valet.   

Skolan har idag cirka 460 elever på åtta nationella 
program och introduktionsprogram. Hos oss finns 
möjligheter att nå mål och utvecklas. 

– Vi har stor andel välutbildade och behöriga 
lärare som sätter eleven i centrum och står för när-
het, trygghet och utveckling, säger rektor Anders 
Larsson.

Nätverk runt varje elev
Lärarna är framåttänkande och varierar undervis-
ningen för att inkludera alla. Digitala läromedel är 
ett naturligt inslag. De yrkesförberedande program-

men samverkar med det lokala näringslivet kring 
bland annat praktikplatser.  

Mentorer tillsammans med elevhälsa och program- 
ansvariga följer regelbundet upp varje elevs resul-
tat och kunskapsutveckling – för att gemensamt 
optimera stödet runt varje elev. För den som önskar 
finns möjlighet till extra studiestöd varje vecka.

Elevernas upplevelse av skolan utvärderas varje 
år i enkäter. Där framgår att de känner trygghet - tack 
vare nära kontakt med lärare och annan personal.

syv stöttar i valet 
Studie- och yrkesvägledare, SYV, hjälper till med 
allt som rör studie- och yrkesval. Vid frågor som rör 
gymnasievalet är det alltså dit du ska vända dig.

Stjerneskolan är 
språngbrädan mot 
framtiden  
Praktik eller teori? Rakt ut i arbetslivet eller vidare till universitet? Vi har både  
yrkes- och högskoleförberedande program.
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– Mitt råd är att välja något du är intresserad av eller 
tror du kommer tycka är kul. Då är du mer motive-
rad och studierna kommer kännas enklare jämfört 
med om du väljer som någon annan tycker, säger 
Mia Larsson, SYV på Stjerneskolan.  

Ansökan till gymnasiet öppnar 7 januari, inlogg-
ningsuppgifter skickas med posten till den sökande. 

Har du frågor om gymnasievalet? Kontakta gärna 
SYV. E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se eller tfn 
0560-163 60. 

nytt hösten 2022
LIP – lokal idrottsprofil finns som individuellt val.

Kolla gärna in vår nya film om skolan
www.youtube.com/watch?v=aSx7LH7gpyQ
Mer info finns på www.stjerneskolan.se.

Text: Linda Bengtsson, 070-235 02 20

Stjerneskolans nationella program  
med inriktningar
Bygg- och anläggningsprogrammet
• Husbyggnad
• Mark och anläggning/anläggningsförare 

Ekonomiprogrammet
• Ekonomi

Fordons- och transportprogrammet 
• Personbil
• Profil tävlingsmekaniker (riksintag)

Industritekniskaprogrammet
• Svetsteknik (riksintag)

Naturvetenskapsprogrammet
• Naturvetenskap
• Naturvetenskap och samhälle 

Samhällsvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskap
• Beteendevetenskap
• Medier, information och kommunikation

Vård- och omsorgsprogrammet

Teknikprogrammet
• Design och produktutveckling 

Foto: Simple Scandinav, Irene Bernhardsson, 
Linda Bengtsson och Ingela Wirtberg
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Här är vinnarna i alla deltagarklasser och vi 
får ta del av första-pristagarnas texter 

förskoleklass-år 3
1. Alvin Ögren, år 3, Kvistbergsskolan
2. Kasper Eriksson, år 3, Holmesskolan
3. Signe Danielsson, år 2, Oleby skola

år 4-6
1. Ebba Eriksson, år 5, Frykenskolan
2. Elias Lind, år 5, Frykenskolan
3. Angelica Linder, år 6, Frykenskolan

7-9
1. Wille Sundberg, år 9, Frykenskolan
2. Isak Karlsson, år 7, Frykenskolan
3. Sanna Florell Johansson, år 9, Frykenskolan

Grattis till alla vinnare och ett stort tack till alla de 
som har skrivit och delat med sig. Tack också till 
personal och jurymedlemmar för ert engagemang.

Text: Anki olsson och Anki Yafele, skolbibliotekarier

Vad drömmer 
våra unga om, 
vad längtar 
de efter?
I Torsby kommuns skrivartävling, ”Vi skriver 
2021”, har vi i år haft ”Drömmar och  
längtan” som tema. 368 elever från olika 
skolor i kommunen deltog och delade  
med sig av vad temat innebär för dem.

Min dröm
Min dröm, en Audi epatraktor.

En svart Audi ska det vara.
Med snygga stolar i skinn.
Jag ska ha bra högtalare.
Jag ska ha snygga fälgar.

En sportratt med rattkula.
Sen ska jag åka med kompisar och sladda och ”burna”.

Åka och handla ibland.
Åka till macken och köpa godis.

Åka och äta mat på MAX.
Jag ska spela hög musik, så tanterna som är ute med  

hunden ramlar så hunden smiter.

Alvin Ögren, år 3 Kvistbergsskolan

Foto: Berith Codner

Vi sk
river 2021
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Timmerbil
Min dröm och längtan är att komma in på Södra viken. 
Att få gå på en sån fin skola med massor av nya kompi‐

sar och få en utbildning,
Det är min största längtan.

Det är väldigt skönt att vara ute på vägarna och köra 
timmerbil.

Man känner den goda fräscha timmerdoften som luktar 
i lastbilen.

När man kör känns det som en dröm för det är så kul att 
köra timmerbil.

Den här känslan när man kör för sig själv och känner 
lugnet i blodet och dricker kaffe för sig själv, är det bästa 

som finns.
Längtan är att sitta i en Volvo och köra tills jag blir 

pensionär!

Wille Sundberg, 9A Frykenskolan

Världen sjunger en önskan
Jorden jublar.

Hararna kikar fram och rävarna springer över 
gräsmattorna
och nästan ler.

Jag känner doften av skog.
Jag hör bruset från den lilla bäcken.

Jag känner freden susa genom luften.
Djuren glider ut ur plastpåsarna
och havet blir liksom bara rent.

Träden höjer sig över mig.
Jorden jublar.

Ebba Eriksson, 5D Frykenskolan

Foto: Anki olsson

 
Foto: Anki olsson
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– Min lärare Torbjörn Lis är grunden till allt. Han 
fick mig att känna stor glädje med musiken och  
fiolen. Utan honom hade det inte blivit någon kar-
riär i musikens tecken, säger Patrik Eriksson, som 
numera själv är lärare på Kulturskolan i Enköping.

År 1995 hette ungdomskulturstipendiaten i Torsby 
kommun Patrik Eriksson. Musikskolan i Torsby blev 
början på hans karriär som musiker och stipendiet 
gav honom extra skjuts och energi att fortsätta med 
sitt intresse. Sedan dess har det hänt en hel del.

violast i Weberkvartetten 
Patrik Eriksson är violast i Weberkvartetten sedan 
den grundades 1997.  

– I den ensemblen har jag skaffat mig mycket er-
farenhet och träffat många fina artister genom åren, 
säger Patrik. 

När ensemblen var anställd som Quartet in Resi-
dence på Murberget, Länsmuseet Västernorrland 
(2005-2010) spelades det kammarmusik på heltid 
med mycket turnerande. Kvartetten ger kontinuerligt 
konserter året om, och bland annat medverkade de 
på två fina festivaler i somras.  

Kompositör med inslag av dikter
Numera jobbar han även som kompositör och har 
t.ex. komponerat en stråkkvartett dedikerad Weber-
kvartetten. 

– Där har jag bl. a. tolkat en dikt skriven av Josefine 
Lindh, som stärker musiken. Den uruppfördes på 
Kammarmusikfestivalen i Sandviken i somras. Det 
var en fantastisk känsla, säger Patrik, som även  
blivit klar med ett stråkorkesterverk i fyra satser. 

Samarbete med konstnären/författaren  
Josefine Lindh
– Att låta musik, konst och lyrik samverka till en 
helhet upplever jag som ett vinnande koncept, 
konstarterna berikar varandra, säger Patrik. Tillsam-
mans med Josefine skapades föreställningen "Resa i 
mitt röda rum" där Josefine står för konsten och sce-
niskt framförande av lyriken. En mycket uppskattad 
föreställning där många besökare berättade hur de 
kände sig berörda på ett djupare plan.

Dirigent och lärare
Patrik har dessutom jobbat som dirigent sedan bör-
jan av 2000-talet, främst för symfonisk musik, men 
numera är han dirigent för Enköpings blåsorkester. 
Hans läromästare har varit Christopher Warren-
Green och Cecilia Rydinger Alin. 

Efter jobbet som violin/violalärare vid Musik-
linjen på Kapellsberg/Härnösands Folkhögskola 
(1997–2011) har han nu en tjänst på Kulturskolan i 
Enköping sedan 2014. Från att själv ha varit elev på 
musikskolan i Torsby har nu Patrik under många 
år inspirerat unga elever till att känna glädje för 
musiken.

MARIA IVANSSoN

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Patrik Eriksson
- Violast i Weberkvartetten, kompositör, 
dirigent och violin/violalärare …

Weberkvartetten består av Ronnie Weber, violin 1, 
ellinor Weber, violin 2, Patrik eriksson, viola och 
Bekhbat Tsagaanchuluun, cello.  
Foto: Håkan Kvam

Torsby kommun ungdomskulturstipendiat 1995



som man kan få av oss inom öppenvårdsenheten 
kommer genom ett biståndsbeslut av t.ex. en so-
cialsekreterare eller biståndsenheten på socialför-
valtningen. Det är alltså hos dem du söker för att få 
hjälp och stöd av oss i öppenvårdsenheten. En del av 
våra verksamheter är också öppna, dvs. du kommer 
direkt till oss och får hjälp, utan biståndsbeslut innan.

 

 

Välkommen till  
öppenvårdsenheten

Karin Melberg, verksamhetschef 

Enheten kom till för att skapa en tydligare gräns 
mellan myndighetsutövning och verkställighet än 
det tidigare varit inom socialtjänst och LSS. Vi är 
sammanlagt nio personer som jobbar i enheten.  
Vår chef heter Karin Melberg.

Det kostar inget att få hjälp och stöd av oss och 
alla vi har självklart tystnadsplikt. De flesta insatser  

  Vi finns på Östmarksvägen 7 i Torsby. Välkommen till oss!

Öppenvårdsenheten är en ny enhet, vi startade våren 2021, men verk-
samheterna som ingår i den har funnits länge. Här finns tre verksamheter: 
Beroende-/missbruksstöd, boendestöd och familjebehandling/familjestöd. 
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Beroende-/missbruks- 
behandling
Vi på beroende-/missbruksbehandlingen tar emot 
människor som har problem med alkohol, droger 
eller spel. Och vi tar också emot anhöriga till män-
niskor med missbruks- och beroendeproblematik. 
Vi som jobbar på denna del av öppenvårdsenheten 
heter Karin L. Nilsson och Elisabeth Hed och vi är 
båda beroendeterapeuter.

vad erbjuder vi?
Vi har enskilda samtal och grupper med fokus på 
förändring till ett nyktert och drogfritt liv. Olika 
människor har olika behov och vi kan erbjuda:
• Råd och stöd
• Motivationssamtal 
• Återfallspreventiva samtal
• 12-stegsinriktade samtal/ grupper 
• Traumabearbetning

 
Hur får du kontakt med oss?
Vi får våra uppdrag från social-sekreterare, eller så 
blir vi kontaktade direkt av personer som önskar 
vår hjälp. Om du vill göra en ansökan kontaktar du 
en missbrukshandläggare på socialtjänsten på tfn 
0560-160 00. Du kan också ta kontakt direkt med 
Karin L. Nilsson eller Elisabeth Hed för möjlighet till 
tre inledande samtal. 

beroendemottagningen
Vi har också en beroendemottagning dit du kan 
komma direkt, utan beslut från socialförvaltningen. 
Du kan ta kontakt med oss direkt på telefon eller 
komma till oss på mottagningens öppettider.  
Våra öppettider och telefontider är måndagar och 
fredagar kl. 8-10.

vi erbjuder
• Råd och stöd för dig som har beroendeproblem 

eller är anhörig. Vid rådgivning kan du vara ano-
nym och du registreras inte någonstans. 

• Tre rådgivande samtal där du inte behöver ha ett 
beslut från handläggare och vi skriver inte jour-
naler. 

• Snabb kontakt med socialtjänsten om du behöver 
behandling.

Om du vill komma i kontakt med oss hör av dig till 
Karin L. Nilsson, 070-217 55 11 eller Elisabeth Hed, 
073-276 11 23.

Reflexen
Reflexen är en stödgrupp för barn 9–11 år som växer 
upp i familjer där det finns missbruksproblem, 
psykisk ohälsa eller där det jobbigt i samband med 
skilsmässa. Elisabeth Hed jobbar som stödgrupps-
ledare för Reflexen tillsammans med diakon Inger 
Hjalmarsson från Fryksände pastorat. Du kan läsa 
mer om Reflexen på www.torsby.se/reflexen.
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Karin L. Nilsson och elisabeth Hed,  
beroendeterapeuter



Från vänster: Boendestödjare Katarina Johansson, anhörigterapeut Sophie Karlsson, boendestödjare 
Julia eriksson, anhörigterapeut och boendestödjare erica Johansson samt boendestödjare Catrin Linder.

boendestöd
Vi på boendestöd finns för dig som är 18-65 år och 
har en psykiskt och/eller neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning. Vi som jobbar på denna del av öp-
penvårdsenheten heter Erica Johansson, Julia Eriks-
son, Katarina Johansson, Catrin Linder och Sophie 
Karlsson och vi är alla boendestödjare.

vad erbjuder vi?
Vi kan vara behjälpliga med att få ihop vardagen. 
Vi kan fungera som ”spindeln i nätet” och stöttar 
och hjälper dig att hålla kontakt med myndigheter, 
regionen och gode män osv. Vi kan också stötta dig 
i att få mer struktur i din vardag. Det kan t.ex. vara 
genom schema, väckning eller påminnelser, stött-
ning i samband vid inköp, social träning, motive-
rande och stödjande samtal. 

 
Hur får du kontakt med oss?
Vi får våra uppdrag från socialförvaltningens bi-
ståndsenhet. Om du vill ha stöd från oss på boende-

stöd, så gör du en ansökan hos en biståndshandläg-
gare på telefon 0560-160 00.

Anhörigstöd i grupp
På öppenvården kan man erbjudas anhörigstöd i 
grupp två kvällar i veckan. Stödet erbjuds till all-
mänheten, och ges av anhörigterapeuterna Erica 
Johansson och Sophie Karlsson. Du behöver inget 
beslut på det, utan du kan höra av sig till Erica eller 
Sophie. Ring 0560-160 00 och be att få tala med dem.

NADA-akupunktur
Du som är inskriven hos någon av verksamhe-
terna inom öppenvårdsenheten kan även erbjudas 
NADA-akupunktur, det är en standardiserad form 
av akupunktur. NADA är tänkt främst att ges till 
personer med alkohol- eller narkotikaproblem men 
man har sett mycket positiva resultat även för perso-
ner som lider oro, ångest, nedstämdhet och sömn-
problem. NADA ges av Julia Eriksson två gånger i 
veckan.
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Linda Wedin Persson och Anna Passin

Familjebehandling/
familjestöd
Vi på familjebehandling/familjestöd tar emot famil-
jer med barn och ungdomar i åldern 0–20 år som har 
behov av stöd och hjälp till förändring i sin familj. 
Vi som jobbar som familjebehandlare på denna del 
av öppenvårdsenheten heter Linda Wedin Persson 
och Anna Passin och vi är båda socionomer.

vad erbjuder vi?
Exempel på behov av stöd för en familj kan vara 
• Kommunikation och samspel
• Rutiner och struktur
• Konflikthantering och gränssättning
• Att stärka relationer i familjen
• Att hantera en uppkommen krissituation eller en 

påfrestande livssituation
 

Hur får du kontakt med oss?
Familjer, barn och ungdomar kommer till oss efter 
beslut av socialsekreterare. Uppdraget att en familj 
beviljats familjebehandling/familjestöd kan komma 
under utredningstiden och/eller som en insats efter 
att utredningen avslutats. Om du vill göra en ansö-
kan om familjebehandling/familjestöd kontaktar du 
en socialsekreterare inom barn- och ungdomsgrup-
pen på socialtjänsten på tfn 0560-160 00.

förebyggande arbete 
Vi på familjebehandling/familjestöd inom öppen-
vårdsenheten jobbar också förebyggande, där du 
kan få stöd utan beslut från socialsekreterare. 

Vi erbjuder samarbetssamtal på familjecentralen. 
Samarbetssamtal vänder sig till föräldrar som har 
samarbetssvårigheter i samband med skilsmässa 
och separation. Vid samarbetssamtal är det barnens 
situation som ska vara i fokus.  Det är oftast Linda 
Wedin Persson som har dessa samtal tillsammans 
med Eva-Lena Ueltzhöfer, som också är socionom 
och jobbar på familjecentralen. För tidsbokning av 
samarbetssamtal vänder du dig till Eva-Lena Ueltz-
höfer på telefon 070-254 87 56. Vid funderingar kan 
du även kontakta Linda Wedin Persson på telefon 
070-379 99 42.

Vi erbjuder också stöd genom ungdomsmottagning-
en. Anna Passin jobbar som kurator där. Till henne 
kan du vända dig om du är 13-25 år och behöver 
prata med någon utomstående. Samtalet utgår ifrån 
dig och dina funderingar. Det kan t.ex. handla om 
oro, stress, ångest, droger, alkohol, sexualitet, rela-
tioner och så vidare. Anna har tystnadsplikt och för 
inga journaler. För att boka tid, ring 070-287 74 53. 
Om jag inte svarar kan du lämna ett meddelande 
så ringer jag upp dig eller så kan du även skicka ett 
sms. Ungdomsmottagningen finns på Lasarettsvä-
gen 8, 685 29 Torsby. 
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Filmerna och även bilder finns på www.torsby.se/
projektservicepunkter. Flera av filmerna kan även 
ses på de digitala skärmarna (finansierade av pro-
jektet) som numera finns i de sex servicepunkterna 
runt om i kommunen. 

Tio lanthandelsbutiker deltog i projektet: ICA 
Nära Bograngen, Finnskogens Ostaffär, Sundelins 
Handel i Röjdåfors, Coop Stöllet, ICA Nära Like-
näs, Coop Sysslebäck, Vägsjöfors Bensin & Kiosk, 
Tempo Ambjörby, Höljes Lanthandel och ICA Nära 
Östmark.

Projektet, som arbetade med utveckling av service 
på landsbygden i Torsby kommun, är nu avslutat, 
det har pågått i tre år. I förra numret av Torsby Nu 
fanns artikel där vi berättade om de olika aktivi-
teterna vi jobbat med i projektet. I artikeln fanns 
även bilder från olika lanthandelsbutiker. Avsikten 
var självklart att alla nu verksamma butiker skulle 
vara med på bild. (Anrika Sundelins Handel lades 
tyvärr ned i våras på grund av den stängda gränsen 
mot Norge, men samtliga nio kvarvarande butiker 
skulle ha varit med på bild.) Tyvärr, vilket vi bekla-
gar, föll bilden på ICA Nära i Bograngen bort vilket 
påpekats av uppmärksamma läsare. Vi kompletterar 

Välkommen att se!

Filmer berättar om lant-
handelns viktiga roll 
I projektet Servicepunkter i nöd och lust blev ett av resultaten ett tiotal filmer som 
visar lanthandelns centrala roll i bygderna runt om i kommunen. Du kan se filmerna i 
de landsbygdsbutiker som är servicepunkter, men du kan också se dem på vår webb.

därför nu med en bild här på ICA Nära Bograngen. 
Fler bilder (på alla landsbygdsbutiker) finns på pro-
jektets sida www.torsby.se/projektservicepunkter, 
en sida per landsbygdsbutik i projektet.

Vi riktar ett stort tack till alla lanthandelsbutiker 
runt om i vår kommun för allt det arbete ni gör för 
att bygden ska fortsätta leva och utvecklas, och för 
ert engagemang i projektet!

Hälsningar från projektledarna Elisabet Olsson, 
073-271 22 07, elisabet.olsson@torsby.se och  
Ingela Bönström Brusgård, 076-801 61 75,   
ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se
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Torsby kommun har avsatt 1 000 000 kr/år i tre år till 
en landsbygdspott. Här kan föreningar söka pengar 
till utvecklingsprojekt. 

Föreningar kan söka max 50 000 kr ur landsbygd-
spotten. Men vi ser gärna att projekten är större och 
att man då även söker medfinansiering från andra 
stödgivare. Beslut om stöd tas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Hittills i år har vi delat ut ca 800 000 kr till 18 olika 
projekt. Projekten har varit väl fördelade i kommu-
nen och riktar sig till olika typer av verksamheter.

Vi har i skrivande stund ytterligare några projekt 
som har ansökt om medel ur Landsbyggdspotten.

Några ansökningar har fått avslag för att de inte 
riktigt fallit in under de kriterier som är uppsatta.

På www.torsby.se/landsbygdspotten kan du 
läsa mer om vad man kan söka till, blanketter och 
anvisningar.

LAndS- 
bygdS- 
PoTTENS 
första år -  
så här har 
det gått
Nu har Landsbygdpotten funnits i snart 
ett år. Vi tänkte berätta lite om hur det 
gått och vilka projekt som fått stöd. 

Torsby ridklubb 
Foto: Annette Lauritzen

Ovansjö VVO Jaktskytteklubb 
Foto: Rolf henriksson

Aspeds centrum, Brockensjöarnas byalag 
Foto: Monica De Roos Nieuwkamp



mountainbikearenor, vandrings-  
och cykelleder
• Stigcykling i Ambjörby, Ambjörby bygdeföering
 Föreningen ska iordningställa en led för stigcyk-

ling i Femtåområdet i Ambjörby.
• Brattåsleden, Norra Ny FF
 Föreningen ska skapa en led, skriva markägar-

avtal, samt arbete med grävmaskin längs leden.  
Projektet ska vara klart hösten 2021. Projektet ska 
stärka Ambjörby och Norra Värmland

• Vägsjöfors MTB Area, Norra Värmlands  
Mountainbikeförening

 Vägsjöfors MTB Area (VMA) är paraplyet under 
vilket olika mtb-områden ingår. VMA är pedago-
giskt format och varje område för sig är till för att 
låta besökaren/cyklisten kunna växa. 

Mötes- och konsertlokaler m.m.
• Projekt Rännet, Ge & Hör
 Föreningen ska iordningställa det s.k. Rännet 

som är den norra delen av Stallet i Herrgårdspar-
ken. Det blir en mötes- och konsertlokal för upp 
till 150 personer.

Hembygdsgårdar och folkparker
• Renovering av rökugn och öppen spis,  

Lekvattnets hembygdsförening
 Rökugnen skall restaureras för att man ska kunna 

använda den. Rökugnen är en förutsättning för 
föreningens verksamhet och fortsatt utveckling 
av verksamheten.

• Tillgänglighets anpassa Finngården Kallstan 
Rikkenberget, Rickenbergets hembygdsförening

 Inköp av ljudanläggning för att göra anläggning-
en mera tillgänglig vid gudstjänst, underhållning, 
musikaftnar, föredrag och föreläsningar m.m.

• Upprustning av Östmarksparken, Föreningen 
Östmarksbygdens allians

 Östmarksparken är nedsliten av väder och vind 
och behöver en rejäl upprustning att kunna fort-
sätta bedriva och utveckla verksamheten. Fören-
ing kommer att rusta upp både dansbanan och 
logerna.

• Torsby MTB Race, Torsby IF 
 Föreningarna vill starta upp en årligen återkom-

mande cykeltävling, ”Torsby Mountainbike Race”. 
• Renovering av toalett/dusch i Folkets hus, 

Stranna Folketshusförening
 Investeringen behövs för att kunna utveckla  

verksamheten. 

Idrottsföreningar och jaktlag
• Fartfylld Fritid, Östmarks MFF
 För att ungdomar ska kunna prova på sporten 

kommer föreningen att köpa in en begagnad 
crosskart. Intresserade ungdomar ska sen med-
verka till att färdigställa crosskarten.

• Renovering av skjutbana, Ovansjö VVO  
Jaktskytteklubb 

 Ansökan gäller standardhöjande åtgärder av 
kulfång och förbättring av tavelställ för inskjut-
ning. Denna investering behövs för att få skjutba-
nan godkänd efter ökande krav från polisen (Säk 
2015)”

• Förbättring skoterled Torsby, Hovfjället och 
Nordvärmlands snöskoterklubb

 Föreningarna vill förbättra framkomligheten på 
skoterleden mellan Torsby- Hovfjället. Arbete ska 
vara klart till säsongsstarten 2021. Projektet be-
drivs i samverkan med LONA-projektet ”Trampa 
på mellan Hovfjället och Torsby”.  

• Projektering av föreningsgård Nyvallen,  
Nordvärmlands FF 

 Föreningsgården ska utformas som ett allaktivi-
tetshus för bygdens föreningar och innevånare.

• Byte av underlag i ridhus, Torsby Ridklubb
 Ridklubben vill byta ut befintligt ridhusunderlag 

till ett bättre. I nuläget används ridhuset mest till 
dressyrträning. Med ett nytt underlag kan fören-
ingen anordna hopptävlingar, hoppträningar, lös-
hoppning, hundtävlingar och övriga aktiviteter.

Landsbygdsutveckling, platsutveckling  
och villaföreningar
• Upprustning av Sundbergsåsens lekpark,  

Sundbergsåsens Villaförening
 Föreningen ansöker om medel för att åtgärda de 

fel och brister som framkom vid kommunens be-
siktning av lekparken

• Förstudie: Samverkan Norra Klarälvdalen - 
Norra Ny Utveckling

 Projektet innebär att man gör en kartläggning av 
behovet och intresset att utveckla och skapa ökad 
samverkan kring orts- och platsutvecklingen ut-
med Norra Klarälvdalen. 

• Asped centrum, Brockensjöarnas byalag
 Ansökan omfattar ombyggnad och renovering 

av Byahuset Asped samt inköp av inventarier. 
Brockenbygdens organisationer och föreningar 
får tillgång till lokaler för att kunna starta studie-
cirklar och annan verksamhet. 

• Finnskogsjätten 2021-Finnskogsjättens vänner
 Föreningen ska ställa iordning lokalen inne i 

Finnskogsjätten och starta olika verksamheter 
där. Planerna är att kunna sätta ihop utställningar 
med olika teman, anordna kurser, sälja minnes-
saker från bygden och servera fika m.m.
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Aktivitet och uteliv 
Solen skiner och snön gnistrar av solens strålar, du 
vill hitta på någon uteaktivitet! Det behöver inte 
vara så avancerat, packa ryggsäcken med några 
godsaker och gå ut. Även fast det är vinter så väl-
komnar naturen till fantastiska upplevelser. Runt 
om i kommunen finns också duktiga aktivitetsfö-
retag som erbjuder bl.a. snöskovandring och turer 
med hundspann. Tänk på att boka någon dag innan.  
Skidanläggningarna är öppna, både för alpin- och 
längdskidåkning. Det är värt att göra ett besök på 
anläggningarna även om du inte är bekväm med 
skidor under fötterna! Det finns god mat och fika att 
köpa, möjlighet till att grilla korv, pulkaåkning och 
trevlig samvaro. 

Snöslask, regn och +5 grader
Det är inte alltid som det är strålande sol och kris-
pigt vitt! Vad finns det att göra då? Här kommer 
några tips även för dessa tillfällen.
• Gör ett besök på badhuset; TorsbyBadet eller 

Sysslebäcksbadet.

• Kolla biokalendern, Stjärnan och Bio Nordvärm-
land visar en bredd av filmer under säsongen.

• I Torsby Skidtunnel är det alltid snösäkert för 
längdskidåkning eller om du vill snöra på dig 
skridskorna för en tur på isbanan.

• Besök ett museum, café eller gå till biblioteket och 
hitta en ny spännande bok att läsa.

• Boka tid i nya padelhallen och utmana dina kom-
pisar.

• Spana in evenemangskalendern på visittorsby.se. 
– Kanske händer det något kul just idag?

Evenemang och inspiration
Vill du få mer inspiration och hitta kontaktuppgif-
ter till företag för bokning, så besök visittorsby.se. 
Vi passar också på att påminna om att vi gärna tar 
emot evenemangstips till vår evenemangskalender. 
Maila oss, turist@torsby.se med text, bild och kon-
taktuppgifter. 

eMeLIe RÖJeSKog

destinationsutvecklare
070-237 94 31

emelie.rojeskog@torsby.se

Vi går mot en vintersäsong
Hösten har vi lagt bakom oss och vi går nu förhoppningsvis mot en snörik och krispig 
vinter. Vad kan man göra på hemmaplan i vinter? Här kommer lite tips och inspiration! 

Foto: emelie Röjeskog
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Projektet arbetar efter och tar inspiration från den 
internationellt beprövade platsutvecklingsmodellen 
BID (Business Improvement Districts).  

– Vi har gjort om modellen så den passar våra lo-
kala förhållanden och kallar den för LID. Modellen 
bygger på samverkan mellan kommun, näringsliv 
och föreningsliv, säger Torsby kommuns delprojekt-
ledare, Andre Liljemark.

Från februari fram tills nu har projektet arbetat 
med att samla information om hur andra kommu-
ner jobbar med evenemang, gjort en nulägesanalys, 
projektledarna har utbildats i BID-processen och 
digitala studiebesök har gjorts bl.a till Gammelsta-
den i Göteborg och till Scottland och området kring 
Loch Ness. 

– I augusti gjorde vi (delprojektledare) också ett 
intressant studiebesök till Åre. Vi träffade Åre kom-
mun och destinationsbolaget Åre Destination. Det 
har gett mycket inspiration till framtida arbete och 
bra kontakter. Att kunna göra studiebesök i projekt 
är mycket värdefullt, säger Emelie Röjeskog, en av 
delprojektledarna i Torsby kommun.

Framtidsäkrade evenemang
Nu görs en behovsanalys, där idrottsföreningar med 
större evenemang har fått svara på en enkät om 
framtidens evenemang och den 25 november hölls 

en träff med föreningarna för att tillsammans gå  
igenom materialet och summera, nu ska vidare  
kontakt tas med företag i besöksnäringen.

– Viktigt att poängtera är också att vi i detta pro-
jekt endast fick pengar till temat ”idrottsturism”, 
men vi ser att den handlingsplan som vi gemensamt 
tar fram på sikt också kommer att inbegripa övriga 
evenemang, till exempel kulturevenemang. Där 
kulturföreningarna/kulturutövarna i kommunen 
spelar en mycket stor roll, avslutar delprojektledare, 
Emelie Röjeskog.

Fakta om projektet
Projektnamn: LID- Local Improvment Districs 
Projekttid: februari 2021- september 2022
Projektägare: Säffle kommun
Medverkande kommuner: Säffle, Torsby och  
Årjängs kommuner i Sverige samt Aremark,  
Aurskog-Høland och Marker kommuner i Norge
Delprojektledare i Torsby: Emelie Röjeskog,  
070-237 94 31 och Andre Liljemark, 073-097 39 37

ANDRe LILJeMARK

projektledare
073-0973937

andre.liljemark@torsby.se

Idrottsturism 
- evenemang och samverkan mellan kommun,  
föreningsliv och näringsliv
Hur kan vi på ett nyskapande sätt tillsammans öka intäkterna till föreningar, antalet 
gästnätter och göra fler attraktiva evenemang runt om i kommunen? Det ska  
projektet LID - Local Improvment Districs ta reda på. 

eMeLIe RÖJeSKog

destinationsutvecklare
070-2379431

emelie.rojeskog@torsby.se

kommun förenings- 
liv

Näringsliv
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Halloweendisco på isbanan
Årets upplaga av Halloweendisco på isbanan blev 
riktigt lyckat! Utklädda barn, i blandad ålder, rocka-
de loss till musiken i discoljus på isbanan i slutet av 
oktober. 

Skridsko kan du åka i stort sett hela året och isba-
nans öppettider hittar du på skidtunnel.se/oppet-
tider.

Invigning av Biking Värmland leder och 
torsby bike park
Äntligen kom också möjligheten att inviga cykel- 
satsningen i Torsby, nio certifierande Biking Värm-
land-leder och Torsby Bike Park. Det firades med 
invigningstal av Torsby kommuns kommunalråd 
Peter Jonsson, korv med bröd och presentation av 
planeringen av fler cykelleder runt om i kommu-
nen. Cyklande barn från Förskolan Skogsbacken och 
elever från Holmesskolan och Stjerneskolans Moun-
tainbikeutbildning visade upp sig i cykelparken där 
invigningen hölls mitt i sportcentret.  Det blev en 
tillställning som vi tror barnen kommer minnas en 
lång tid framöver. 

Läs mer om att cykla i Torsby på skidtunnel.se/
cykel.

det brådskar mot jul
Just denna stress vill vi gärna lugna ner. Ta vara på 
dig själv och ta dig tid tillsammans med ett mindre 
sällskap av nära och kära. Njut av stunden och upp-
friskande aktiviteter. 

Passa på att unna dig en skidinstruktion, en massa-
ge, ett gymkort, ny utrustning eller varför inte boka 
in dig på ett skidläger i januari.

Skidtunneln har egna presentkort och tar emot 
näringslivsföreningen iTorsbys presentkort. Till 
skidåkning och instruktion kan du även använda 
friskvårdsbidrag.

Skidtunnelns öppettider runt jul och nyår
2021-12-23 Dagen innan julafton kl. 10-16
2021-12-24 Julafton Stängt
2021-12-25 Juldagen kl. 10-16
2021-12-26 Annandag jul kl. 10-16
2021-12-31 Nyårsafton kl. 9-14
2022-01-01 Nyårsdagen Stängt

Skidtunnelns öppettider vinter
2 januari-28 februari 2022
Måndag kl. 10-19
Tisdag-fredag kl. 9-19
Lördag-söndag kl. 9-17

kontakta oss
Torsby Skidtunnel & Sportcenter
0560–270 00
info@skidtunnel.se
www.skidtunnel.se
www.facebook.com/skidtunnel
Instagram.com/skidtunnel
vik. platsansvarig Theréz Söderberg, 
073–812 70 04, therez@skidtunnel.se

Torsby Skidtunnel & Sportcenter tipsar

Möjligheternas tid  
Hösten kom, inte bara med frisk luft och mycket regn utan också med lättande  
restriktioner och möjlighet till aktiviteter av fler slag.
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CORA-Connecting Rural Areas to digital  
infrastructur
Interregprojektet där ett samarbete mellan Torsby 
kommun, Grue kommun, Länsstyrelsen i Värmland, 
Innlandet fylkekommune och Telia har resulterat i 
att Finnskogtoppen i Norge blivit ansluten till fiber 
från Sverige. CORA är ett Interreg-projekt där sju 
länder i Nordsjöregionen ingår och handlar om att 
ansluta lands- och glesbygdsområden till digital 
infrastruktur.

Samverkan för förbättrad mobiltäckning
Under året har Torsby kommun medverkat i ett 
pilotprojekt som Region Värmland drivit på beställ-
ning av Bredbandsforum. Projektets uppdrag var 
att ta fram en arbetsprocess för samverkan mellan 
operatörer, kommuner och regioner för att förbättra 
mobilutbyggnaden. Slutrapporten finns på Bred-
bandsforum.se.

telia landsbygd
Äntligen, får man väl säga, kom Telia igång med 
att fiberansluta hushåll i norra och västra delen av 
kommunen. Och nu gäller det att hänga på för Te-
lias projekt ska vara avslutat i december 2022. Har 
du inte beställt fiberanslutning så gör det snarast! 
Att få en anslutning i efterhand kommer att bli svårt 
och väldigt dyrt. På torsby.se/bredband kan du se 
vilka områden som ingår i Telias projekt.

Regional bredbandsstrategi för Värmland
Tillsammans med övriga kommuner i Värmland har 
vi deltagit i workshops för att gemensamt ta fram en 
plan för digital infrastruktur i Värmland. Vi har stött 
och blött orimligt dyra efteranslutningar till fiber-
nät, bristande mobiltäckning och digital delaktig-
het. Det är viktigt att vi har en gemensam strategi i 
Värmland som vi kan samarbeta och stötta varandra 
i även om vi arbetar lite olika.
Och med det önskar jag dig en riktigt GOD JUL och på 
återhörande nästa år!

CeCILIA SJÖDéN

administrativ chef/bredbandssamordnare
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se

2021 – ett intensivt 
bredbandsår
Bredbandsaktiviteten i Torsby kommun har varit stor under 2021. Både fast bredband 
i form av optisk fiber och nödvändigheten och utbyggnaden av mobiltäckningen har 
varit i fokus.
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Bower är en app som låter dig skanna streckkoderna  
på diverse hushållsavfall. Tomma tvålflaskor, 
kryddburkar, mjölklitrar och mycket annat. Det 
mesta skräp som har en streckkod kan skannas. 
Genom att skanna varorna innan du slänger dem på 
en återvinningsstation eller återvinningscentral så 
belönas du med bonuspoäng. 

Inne i appen trycker du på knappen ”Skanner” 
och riktar kameran mot streckkoden för varan du 
vill återvinna. Om appen känner igen varan får du 
poäng när den slängs. 

För att fullfölja pantningen och få tillgång till dina 
poäng trycker du på knappen ”Panta” när du befin-
ner dig vid en godkänd återvinningsstation eller 
återvinningscentral. Bower kommer att använda 
telefonens GPS för att se att skräpet slängs vid en 
godkänd återvinningsplats. 

Alltid nära dig
Att panta med Bower ska fungera på alla platser 
med gröna återvinningstunnor och på återvinnings-

stationer. Genom att trycka på knappen ”Stationer” 
i appen så kommer en karta visa var de närmaste 
godkända återvinningsstationerna är. Om just din 
station saknas så kan du själv lägga till en återvin-
ningstation, publika flerfackskärl eller soprum. 

Vad tjänar jag på det?
Flera värdecheckar och rabatter finns tillgängliga 
för olika företag och produkter genom Bower. Men 
det handlar inte om stora summor. Oftast bara 10 
kr hit eller dit. Insamlade poäng kan även lösas in 
för pengar på ditt bankkonto men för närvarande 
kan detta bara göras om 20 kr/månad. Pengarna kan 
även doneras till välgörenhet.

Bower är därför inget som kommer göra dig rik 
men det kan vara ett roligt verktyg för att göra käll-
sorteringen lite mera underhållande. 

Har du frågor?
Hör av dig till Henrik Svensson på tfn 073-072 78 95 
eller på e-post till digidel@torsby.se.

Panta mera? 
Panta med Bower
Många av oss är flitiga på att källsortera vårt skräp. Nu kan vi kombinera nytta med 
nöje och belönas för det. Förutom att det är bra för miljön att källsortera, kan du med 
din smarttelefon samla bonuspoäng för det mesta som ska gå till återvinningen. 

Henrik Svensson i full gång med att skanna en 
flaska som han sedan lämnar i glasåtervinningen. 
Foto: gun-Britt Modén
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viktigt att du gör ett aktivt val
Det viktigaste är att göra ett aktivt val, oavsett om 
man väljer bundet eller rörligt elpris, annars får man 
ofta ett dyrare så kallat anvisat avtal. Det finns stora 
prisskillnader mellan olika avtal och därmed finns 
en hel del pengar att spara. Jämför gärna mellan så 
många elhandelsföretag som möjligt. Ett bra tips är 
att besöka webbplatsen elpriskollen.se som är en 
oberoende prisjämförelsesajt. Där kan du jämföra 
priser och avtalsvillkor samt få information. 

 
Kontakta elhandelsföretag
Du kan också ta kontakt med några utvalda elhan-
delsföretag för att diskutera pris och avtal direkt 
med dem. Det kan vara värt att undersöka elföreta-
gets hantering av klagomål och problem. På webb-
platsen energimarknadsbyran.se finns en lista på de 

Energi- och klimatrådgivarna tipsar

Se över ditt elavtal  
och spara pengar
Kommunens energi- och klimatrådgivning får just nu många frågor om el och elavtal. 
En bidragande orsak till det är det höga elpriset som under hösten nått historiska  
höjder. Detta får många att fundera på hur man kan minska sin elanvändning och  
se över sitt elavtal.

företag som har relativt många klagomål hos Konsu-
menternas energimarknadsbyrå. Där kan du också 
få information om hur din elräkning är uppdelad, 
vilket kan göra det enklare för dig att förstå din el-
räkning och vad du kan påverka själv.

Du är välkommen att kontakta oss
Du är alltid välkommen att kontakta energi- och kli-
matrådgivningen som är en opartisk och kostnadsfri 
service till alla som bor och verkar i kommunerna 
Forshaga, Hagfors, Kil, Munkfors Sunne och Torsby. 
Ring 073-910 05 99 måndagar, tisdagar och torsdagar  
kl. 9.30-15.30 eller skicka e-post till energiradgivning@  
forshaga.se. Du kan läsa mer om oss på www.fors-
haga.se/ekr. 

Text: Camilla Holmsten, 054-17 20 00

Foto: Birgitta Brorson



besöksadress
Kontaktcenter, Västra Torggatan 26, 
Karlstad

Postadress och telefon
Konsumentrådgivningen KöpRätt
Kontaktcenter  
651 84 Karlstad  
Tfn. 054-540 46 90

E-post och webb
konsument@karlstad.se,  
www.karlstad.se/konsument

Torsby kommun köper tjänsten av 
Karlstads kommun för våra invånares 
räkning, så du som bor i Torsby kommun 
kan kostnadsfritt få hjälp från KöpRätt 
(konsumentrådgivningen i Karlstad).

Köper du julklapparna i butik eller på nätet?  
I butiken ser du tydligt vad varan kostar, men 
handlar du på nätet kan det tillkomma kostnader 
förutom varans pris som du kanske inte tänkt 
på, speciellt om du handlar utanför EU. Fyndet 
på nätet blir plötsligt dyrt. Ditt konsumentskydd 
kan också se annorlunda ut.

Köp på distans
Vid internetköp, telefonförsälj-
ning, hemförsäljning, köp via 
julmarknader (över 400 kr) eller 
postorder har du, inom Sverige 
och EU, oftast rätt att ångra köpet 
inom 14 dagar. Det kan vara bra 
om julklappen inte passar. Ånger-
fristen börjar löpa den dag du tog 
emot varan. Du får oftast betala 
returfrakten, förutsatt att säljaren 
har informerat om detta. Kontrol-
lera att det finns kontaktuppgifter 
till företaget, så du lätt kan nå 
dem om något blir fel i leveransen 
eller på varan. Sök även på nätet 
vad andra skriver om företaget.

Lagstiftning utanför EU
Gäller lagstiftningen i företagets 
land är det inte säkert att du har 
rätt att ångra eller klaga på köpet 
på samma sätt som inom EU. Sök 
information om reklamation och 
företagets ansvar för eventuella 
fel, samt hur du kan kontakta 
företaget. Vänder sig företaget till 
svenska konsumenter är det däre-
mot normalt svensk lagstiftning 

som gäller. Vad som avgör detta 
kan till exempel vara om webb- 
sidan är på svenska, du kan be-
tala i svensk valuta och det finns 
telefonnummer med landskod. 

Extra avgifter
Köper du julklappen från ett land 
utanför EU måste du alltid måste 
betala moms och ofta även tull 
och andra avgifter. För de flesta 
varor är momsen 25 procent. 

Tullavgiften beror på vad för 
slags vara du köpt, vad den kos-
tar och från vilket land den skick-
as. Det är oftast en procentsats 
som beräknas på varan inklusive 
frakt och eventuell fraktförsäk-
ring. Grundregeln är att man ska 
betala tull om varan kostar mer 
än 1600 kr. 

Handla från Storbritannien
Om du köper julklappen från 
Storbritannien får du betala 
moms. Kostar varan eller varorna 
sammanlagt mer än 1600 kronor 
kan du behöva betala tullavgift 
också. Men om säljaren intygar att 

varorna har ursprung i Storbri-
tannien, en så kallad ursprungs-
försäkran, kan du slippa att betala 
tullavgift.

Tullräknaren
Med Tullverkets tjänst Tullräkna-
ren kan du räkna ut tull, moms och 
andra avgifter när du handlar från 
ett annat land, www.tullverket.se
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar konsumentrådgivningen
Text: Ina Johansson 
Foto: elisabeth eklo

Vad kostar 
julklappen?
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E-faktura
En e-faktura är en faktura som 
skickas direkt till din internet-
bank. Du kan betala fakturan  
direkt från din internetbank och 
du behöver inte fylla i några  
betaluppgifter.

E-postfaktura
En e-postfaktura är en faktura 
som skickas till din e-post. Den 
måste du hantera som en vanlig 
pappersfaktura och själv lägga in 
för betalning hos din bank.

Dessa sätt att skicka fakturor 
sparar papper och gynnar  
miljön. 

Det är även billigare för kommunen 
att skicka elektroniska fakturor 
och sparar därmed samhället och 
i slutändan dig pengar. En pap-
persfaktura kostar med utskrift 
och porto nästan 8 kr för kom-
munen. Elektroniska fakturor 
kostar inte ens en fjärdedel per 
styck.

Om du inte begär något annat 
skickar vi fakturorna till dig som 
pappersfaktura. 

Vill du ha e-faktura eller e-post-
faktura kontakta då oss via e-post 
ekonomiavdelningen@torsby.se 
eller ring 0560-160 31 Lilian Hell-
ström så hjälper hon dig.

Vad är en e-faktura 
och en e-postfaktura?
Det är två elektroniska sätt att få din faktura på.

automatisk betalning med 
autogiro
Om du vill att dina fakturor ska 
betalas automatiskt på förfallo-
dagen kan du ansöka om Auto-
giro. Du kan kombinera Auto-
giro både med pappersfaktura, 
e-faktura eller e-postfaktura. Om 
du vill betala dina fakturor via 
Autogiro och har e-legitimation, 
så kan du ansöka om autogiro  
genom https://e-tjanster.torsby.
se/11H02. Om du inte har e-legi-
timation kontakta oss via e-post 
ekonomiavdelningen@torsby.se 
eller ring 0560-160 31 Lilian  
Hellström så hjälper hon dig.

Foto: Daniel Bücke
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Så här gör du din ansökan
Du gör din ansökan via kommu-
nens webbplats www.torsby.se/
ekonomisktbistand.

Du som inte har tillgång till dator 
och internet eller behöver hjälp 
med din ansökan, är välkommen 
att höra av dig till oss på socialkon-
torets ekonomiska biståndskontor, 
Hantverkaregatan 1 i Torsby (före 
detta Försäkringskassans lokaler), 
så hjälper vi dig att ansöka.

Under vintern kommer vi också 
att ställa in en servicedator i vänt-
rummet, som du kan använda. 

Till din ansökan ska du bifoga 
vissa dokument. Vilka dokument 
det är, framgår av e-tjänsten. 
Du kan också läsa mer på www.
torsby.se/ekonomisktbistand. 

Vad händer sedan?
När du gjort din ansökan, kan du 
följa ditt ärende från ansökan till 
att socialsekreteraren fattat beslut. 
Du följer ditt ärende i e-tjänste-
portalen. Där ser du när en hand-
läggare blivit tilldelad ditt ärende 
och vad handläggaren heter, för 
att du ska kunna ha en personlig 
kontakt med honom/henne. 

IFO-chef Mona Rahm ser detta 
som en tjänst till allmänheten som 
gör oss mer tillgängliga. 

– Detta är en naturlig del där vi 
följer med i den digitala utveck-
lingen. Detta blir också en service 
till dom som har svårt att ta sig till 
centralorten då man istället kan 
göra ansökan och följa sitt ärende 
i hemmet, säger Mona Rahm. 

Sök ekonomiskt  
bistånd via e-tjänst
Nu kan du som behöver ekonomiskt bistånd söka om detta via vår nya e-tjänst.  
Socialförvaltningen har under hösten arbetat fram denna tjänst, som vi tror ska  
kunna vara till hjälp för dig.

Förvaltningen arbetar aktivt för 
att kunna erbjuda fler digitala 
tjänster inom fler områden.

  
Har du frågor?
Har du frågor om den nya  
e-tjänsten, hör av dig till social- 
sekreterarna:  
Carola Nilsson  
carola.nilsson@torsby.se   
Pernilla Vikström  
pernilla.vikstrom@torsby.se  
Rebecka Jönsson  
rebecka.jonsson@torsby.se 

MoNA RAHM

IFO-chef
0560-161 68

mona.rahm@torsby.se  
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vad gör en mas?
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en medicinskt  
ansvarig sjuksköterska är att bevaka, utveckla och 
säkerställa kvaliteten inom arbete som bedrivs inom 
socialförvaltningen och verksamheter som drivs en-
ligt hälso- och sjukvården (HSL).

Som MAS arbetar jag med kvalitetsutveckling. Jag 
har en stödfunktion i verksamheter och verkar för 
att de ska följa uppsatta mål. Jag utvecklar lednings-
system samt utvecklar, följer upp och reviderar 
rutiner och riktlinjer. En MAS ingår även i socialför-
valtningens ledningsgrupp och är direkt underställd 
socialchefen.

En MAS har bland annat särskilt medicinskt 
ansvar för att:
• Omsorgstagaren får en säker och ändamålsenlig 

hälso- och sjukvård av god kvalitet i kommunens 
ansvarsområde.

• Ansvara för att omsorgstagarna får den hälso- 
och sjukvård som en läkare förordnat samt att ru-
tiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga 
och väl fungerande. MAS bör följa upp de rutiner 
som används i verksamheten så de tillgodoser 
kraven på god patientsäkerhet och god vård.

• Ansvarar för att personal känner till viktiga 
rutiner. Exempelvis bör det finnas rutiner så att 
kontakt tas med läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal när en omsorgstagares till-
stånd fodrar det.

• Beslutsfattande när det kommer till delegering av 
ansvar för vårduppgifter i kommunens hälso- och 
sjukvård. Här innefattas en skyldighet att följa 
upp beslut så att användningen av delegering 
förblir säker för patienten.

• Ansvara för att journaler förs i den omfattning som 
föreskrivs i patientdatalagen. Ansvaret innefattar 
en skyldighet att se till att säkra rutiner för journal-
föring utarbetas och att de följs i verksamheten.

• I ärenden där en omsorgstagare utsatts för risker 
i samband med vård eller drabbats av en allvarlig 
vårdskada (Lex Maria), görs anmälan till Inspek-
tionen för Vård- och Omsorg (IVO) efter delega-
tion från socialnämnden.

om mig
Jag är född och uppvuxen i Torsby och bott här hela 
livet. Jag bor i hus med sambo och har två vuxna 
barn. Dessutom finns både katt och hundar i hushål-
let.  Jag började med yrkeskarriär i vården i mitten 
av 90-talet och var då först vårdbiträde i Torsby 
kommun. Läste sedan vidare till undersköterska och 
därefter till sjuksköterska. Efter min sjuksköterske-
examen så arbetade jag på sjukhuset här i Torsby i 
åtta år, för att sedan arbeta i en kommun i Norge i 
fem år. 2017 började jag som sjuksköterska i Torsby 
kommun och arbetade på ett boende, fram tills jag 
tillträdde som MAS 1 juni i år.

Jag har även en specialistutbildning i vård av 
äldre sedan i våras, den utbildningen kan jag varmt 
rekommendera. På fritiden umgås jag med familj 
och vänner och spelar gärna padel, frisbeegolf och 
går på olika vandringsleder. 

Vill du få kontakt med mig, hör gärna av dig.  
Jag finns på telefon 0560-161 86 och på e-post  
ulrika.framner@torsby.se

Ulrika Framner är ny medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) i 
Torsby kommun

Foto: Lisa Framner
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REFlExEN  
kan rädda liv 
– gör dig syn-
lig med reflex
Om du har mörka kläder på dig 
upptäcker en bil med halvljus dig 
på cirka 20 meters avstånd och om 
du har ljusa kläder syns du från 
60 meter. Om du har reflex på dig 
ser bilen dig redan på 125 meters 
avstånd.
Tänk också på att bilens bromssträcka dess-
utom blir 2–4 gånger längre vid halt väglag.  
• De flesta olyckor med gående trafikanter 

som blir påkörda inträffar i mörker.
• Reflexer syns bäst om de sitter lågt och är 

i rörelse. Långt ner på ben och armar är 
en bra placering.

• Hundar och hästar behöver också reflex-
er. Reflexer till djur finns i djuraffärer.

• Byt ut reflexerna regelbundet. De är 
färskvara.

• Vid cykling i mörker är det lag på att 
cykeln ska vara utrustad med både belys-
ning och reflexer. Reflexen ska vara vit 
fram och röd bak. Reflexerna åt sidorna 
ska vara vita eller orangefärgade.

• Tänk också på att bilens bromssträcka 
dessutom blir 2–4 gånger längre vid halt 
väglag.  

Källa: Räddningstjänsten

 

Hej mitt namn är Anna Bakken Andersson, jag är ny 
som gatuchef i Torsby kommun sedan 1 oktober 2021.

Jag är född och uppvuxen i Vålberg utanför Karlstad. 
Idrott har alltid varit en stor del av mitt liv, när jag var 
16 år flyttade jag till Torsby och började på skidskytte-
gymnasiet. Här trivdes jag så bra att jag blev kvar. Nu 
bor jag i Ganterud tillsammans med min man, våra två 
barn, fyra hundar och tre hästar.

Jag har studerat till lantmätare vid Norge Lantbruks-
universitet. Efter att ha jobbat lite i Norge och några 
år i Karlstad, fick jag jobb på Lantmäteriet där jag var 
i 14 år; först som lantmätare och sedan på olika ledar-
positioner. De sista tre åren har jag varit enhetschef på 
Skogsstyrelsen.

Som gatuchef i Torsby är mitt uppdrag att försöka se 
till att vi har så bra och säkra kommunala vägar som 
möjligt. Våra kommunala idrottsanläggningar och våra 
fina parker är också en viktig del av mitt uppdrag. Det 
ska bli jättespännande att ta mig an dessa frågor och 
lära mig mer om hur allt hänger ihop inom kommunen.

Har du frågor eller idéer som berör våra kommunala 
vägar, idrottsanläggningar eller parker så hör gärna av 
dig till mig. Jag har mitt kontor på tekniska avdelningen 
på kommunhuset, du når mig på 0560-160 53 eller på 
anna.bakken.andersson@torsby.se. 

 nyanställd

Anna Bakken A
ndersson

 gatuchef

Foto: Annette Lauritzen
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Torsby dec 2021
2021-11-23

I MED SVEN- FÖR- SÄGS HÖRS GÖR
BÄSTA FIRMA TONS Torsby NUFTS- SEXIG EFTER VÅR-
FALL ELLER VÄN Nu VIDRIG HA MAN- DANDE

KOTTA ÖVER
HAR BELTRAN DIKT BOK-
SINA OFTA I HAR SLUT

ARTON BROTT- NOG GÅR
STOLAR NING KÄNDIS SKOTT

BÖR
MEDI-
CINER
VARA

LÄC- MELLAN ACKORD
KER KIRI KAN BLI
ALP- OCH KA- VARMA

MASSIV NAWA VANTAR
HÄR HJORT- PRÖJSA JÄTTAR

FANNS TRON- ÄR Ö- POPU-
FÖDA MARK VERVÄ- LÄRT
FÖRR GANDE BAND

TOG TVÅ I TITTA SES HAN-
BILDEN OSLO PÅ MED DELS-
OVAN STAD I INRE HÄTTA DOKU-

STATEN TVÅNG MENT
KAN ETT
MAN SKILT HOV-

VARA PÅ ÅT BEHOV
GÅNG I

TAS PLUS- ICA- GÖR EN
FRAM GRADER STIG DEL TE

VID ÄR NOG TIDI- FAK-
BAK BRA LÅT GARE TISKT

KNIPA
KAN ÄND-

UNDER GRIPER RINGS-
IGEN BÅS

I LINJE LÄTT
OND LÄST
ELLER FORM
GOD AV VARA

SORTE- LAGER NÄRA ÄR PRON.
BÖR GÅ RAS HANS INTILL OFTA KAN

I HÅL SKÄMT FILMER PÅ FEL LAGRAT RUTA
ROADE DÖRR VARA

ALLA REN-
TIDERS LEV-
FRÖKEN NADS-

MAN
ÅSNE- PRAT I THE

STOR- AKTIG PAKI- YELLOW
MAKT MÄTER STAN OF

PRESS GRIPDEL TEXAS
LITEN ÄR

BABS FISK IDROT-
DOTTER GER TARE

SKYDD 3,1417
SEGEL

TUGGAR ELLER EDNA
OM MAN- I TV

DRILL
SIN
KAN
MAN
DRA

PENTA TRAD

URAN
Konstruktör: Anders Perstrand

LÅTBIT

Fyll i och vinn! Sänd in det ifyllda korsordet i sin helhet.
Kopiera av korsordet eller klipp ut det ur tidningen. Sänd in det så det är inne senast 1 februari 2022, till:
Torsby kommun, 1. Strategiavdelningen, Annette Lauritzen, 685 80 Torsby eller via e-post:  
annette.lauritzen@torsby.se. Bland de rätta svaren drar vi tre vinnare.

Namn:  ..............................................................................................................................................................

Adress:   ..............................................................................................................................................................

Telefon:   ..............................................................................................................................................................

E-post:   ..............................................................................................................................................................

KOrSOrd
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Smittspridningen av coronaviruset 
pågår ännu och vi måste alla för-
hålla oss till att det fortfarande är 
en pandemi. Det du gör, alltså dina 
val, spelar fortfarande stor roll för 
spridningen av viruset.   

Var hittar jag information  
om vad som gäller?
För att veta vad som gäller måste 
du söka information hos säkra käl-
lor. I Sverige finns det en webbplats 
som under större händelser och kris 
samlar bekräftade fakta från olika 
myndigheter, det är www.krisin-
formation.se. Du kan också ladda 
ner appen ”Krisinformation” till din 

smartphone. Då får du notiser när 
ny information kommer. 

Om du vill veta mer regional 
information såsom hur testning och 
vaccinering går till i Värmland, så 
kan du läsa det på www.1177.se/
varmland. 

Du kan också ringa informations-
numret 113 13 om du vill ha möjlig-
het att ställa frågor kring vad som 
gäller i vissa situationer. 

hur ska jag agera?
Efter att de flesta restriktionerna har 
avvecklats ligger det allra största 
ansvaret på dig som enskild indi-
vid. Du ska själv se till att hålla av-

Pandemin fortsätter 

Håll koll på vad som gäller
Sedan i mars förra året har väldigt mycket handlat om pandemin. Även om många saker 
återgått till mer normala förhållanden så pågår pandemin fortfarande. 

stånd till andra och stanna hemma 
när du har symtom. Om du anser 
att det är för mycket folk på en 
plats, till exempel en affär, måste du 
själv välja om du ska gå in eller inte.

Alla medborgare i Sverige från 12 
år erbjuds vaccinering. Om du vac-
cinerar dig så minskar du risken för 
svår sjukdom och död. Vaccinera 
dig för din egen skull och för att 
skydda andra.

KICKI LeCH

säkerhetssamordnare 
0560-160 88

christina.lech@torsby.se



 40  TORSBY NU NR 4 - 2021I Torsby kommun finns över 300 föreningar. En av dem är  
Torsby Idrottsklubb, som här presenterar sig.

torsby idrottsklubb 
1966 bestämde sig några eldsjälar för att 
det skulle gå att spela handboll i Torsby.  
Till alldeles nyligen bedrevs handbolls-
verksamhet i Torsby Idrottsförenings regi 
men sedan augusti 2021 är det den nya 
föreningen Torsby Idrottsklubb som är 
norra Värmlands enda aktiva handbolls-
förening.
Torsby IK har 220 medlemmar där största delen är aktiva i 
de nio barn- och ungdomslagen. Vi bedriver även en senior-
verksamhet där vi idag har ett damlag i division 3. 

Vi håller mestadels till i Stjernehallen och Frykenhallen i 
Torsby tätort men vi nyttjar även andra platser för träning till 
exempel Björnevi IP och Torsby Sportcenter. Ibland bokar 
vi även in träningsläger och andra aktiviteter i gA-hallen i 
Sysslebäck för att sprida handbollen i hela kommunen.

Torsby IK har inga anställda utan verksamheten bedrivs 
och sköts helt ideellt inom alla områden. Det krävs många 
personer som hjälps åt för att få det att fungera och som 
nystartad förening är det så klart extra viktigt med engage-
mang och uppslutning för att bygga en bra grund för fram-
tiden. Känner du att du vill bidra med dina kunskaper inom 
handboll eller andra delar som en förenings verksamhet 
består av? eller kanske vill du ge av din tid vid olika event 
som föreningen arrangerar – tveka inte att kontakta oss! 

Torsby IK:s verksamhet ska gynna kommunen och det 
omkringliggande samhället i allmänhet och våra medlemmar 
i synnerhet. Under kommande vinter startar vi därför en 
projektgrupp tillsammans med Handbollsförbundet Väst för 
att forma den nya klubben och skapa en fantastisk förening 
att vara medlem i oavsett ålder. 

gilla och följ gärna Torsby IK på Facebook och Instagram 
och kika gärna in på vår webbplats, torsbyik.se för mer 
information om vår verksamhet. 

Det kostar 200 kr att vara medlem i Torsby Idrottsklubb.  
och från 12 års ålder tillkommer tränings- och licensavgift 
för aktiva medlemmar. Vill du bidra till att vi kan utveckla  
vår verksamhet för barn och ungdomar kan du bli stöd- 
medlem, som stödmedlem får du fritt inträde och kaffe på 
alla handbollsmatcher i Stjernehallen (mot uppvisat stöd-
medlemskort). gå in på torsbyik.se och ansök idag.

ordförande: Johan Persson tfn 072-540 68 86,  
johan.persson@torsbyik.se 

Kansliet: tfn 070-865 32 00, kansli@torsbyik.se


