KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll

Plats och tid

2011‐02‐14, Kommunkontoret Torsby, kl 13:00‐15:30

Beslutande

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

Övriga

Anders Björck, bitr. kommunchef
Thomas Stjerndorff, kommunchef
Angela Birnstein, ekonomichef
Anna‐Stina Eklund, sekreterare

Utses att justera

Anna‐Lena Carlsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Torsby 2011‐02‐22

Avser paragrafer

17 ‐ 26

Underskrifter
Sekreterare

................................................
Anna‐Stina Eklund

Ordförande

................................................
Håkan Laack

Justerande

................................................
Anna‐Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-02-14

Datum för anslags uppsättande

2011-02-22

Datum för anslags nedtagande

2011-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Torsby

Underskrift

................................................
Anna-Stina Eklund
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

§ 17

KST 2011/11.10

Ändringar i föredragningslistan
Ärende som tillkommer vid dagens sammanträde
Lägesrapport om mejeritomten

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner ovanstående ändring
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

§ 18

KST 2011/80.03

Information om ägardirektiv för Torsby Bostäder
AB
På grund av den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag som infördes 1 januari
2011 skall ägardirektiven till bl. a. Torsby Bostäder AB uppdateras.
Utifrån lagkrav om att verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer och
inte längre enligt självkostnadsprincip och utan vinstsyfte. Ekonomichef Angela Birnstein
redovisar ett förslag till nytt ägardirektiv för Torsby Bostäder AB.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Birnsteins tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets Beslut
Angela Birnstein får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget till nytt ärendedirektiv för
Torsby Bostäder AB. Ärendet tas upp på arbetsutskottet den 21 mars 2011

Beslutet expedieras till
Angela Birnstein
ks au 2011‐03‐21
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

§ 19

KST 2009/212.01

Information om ny organisation av
kollektivtrafiken i Värmland - ny
kollektivtrafikmyndighet
Anders Björck, bitr.kommunchef, informerar om den nya kollektivtrafiklagen. Den träder
i kraft den 1 januari 2012.
De regionala kollektivtrafikmyndigheter som då ska finnas i varje län ska besluta om
regionala trafikförsörjningsprogram som är den strategiska plattformen för
kollektivtrafikens utveckling.

Frågeställningar man har att ta ställning till





Kommunalförbund eller landsting från 2012‐ 2014
Skatteväxlingen, tidpunkt, nivå och eventuella övergångsregler
Samordningsbehov mellan tätortstrafiken i Karlstad och den regionala trafiken
Bolagets roll, ägande och avveckling

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2010‐09‐13 § 106

Arbetsutskottets beslut
Håkan Laack och Anders Björck får i uppdrag att utreda frågorna vidare. Ärendet tas
upp igen vid ett kommande sammanträde

Beslutet expedieras till
Anders Björck
ksau 2011‐03‐21
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

§ 20

KST 2008/289.03

Information om mejeritomten
Vid arbetsutskottets sammanträde i december diskuterades den planerade byggnationen
på ʺmejeritomtenʺ. Arbetsutskottet framförde önskemål till Torsby Bostäder AB om att
det ska finnas möjlighet till lokaler för kommersiell verksamhet på nedre plan eftersom
det är ett attraktivt läge i Torsby centrum.
Kommunchef Thomas Stjerndorff informerar på dagens sammanträde om hur
planeringen fortgår.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐12‐13 § 128

Beslut
Kommunchef Thomas Stjerndorff får fortsatt uppdrag att se på olika lösningar som
möjliggör kommersiell verksamhet i de nya byggnader som kommer att byggas på
mejeritomten

Beslutet expedieras till
Thomas Stjerndorff
Torsby Bostäder AB
Ksau/kssu
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

§ 21

KST 2011/18.01

Meddelanden
Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2011‐01‐11 ‐ 2011‐02‐04

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

§ 22

KST 2011/82.03

Ombudgetering inom kommunstyrelsens
avdelningar
Tekniska avdelningen har i sin budget avsatt medel för personal att sköta olika arbeten
på Valbergsområdet och på flygplatsen. Sedan 2011 finns en verksamhet som samordnar
olika aktiviteter och objekt och som har fått namn Torsby Sportcenter. Denna verksamhet
ligger under ansvar kommunchefen. För att samordna resurserna har en omflyttning av
medel begärts.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Angela Birnsteins tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
450 tkr flyttas från tekniska avdelningen (150 tkr från 02311/65/00471 och 300 tkr från
02311/65/83020) till ansvar kommunchefen och verksamhet Torsby Sportcenter.

Beslutet expedieras till
kommunstyrelsen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

§ 23

KST 2011/37.85

Satsning på sommarturism i Klarälvdalen
Vinterturismen i Klarälvdalen är under kraftig utveckling. Detta bekräftas av de senaste
årens TEM‐rapporter.
Det är framför allt anläggningarna Branäs AB och Långberget AB som ökar i omsättning
och gör att det skapas allt fler arbetstillfällen i området under vinterhalvåret.
Under 2010 påbörjades ett samarbete mellan Branäs AB och Långberget AB med flera
avseende en satsning på sommarturismen.
I stora drag går arbetsmodellen ut på att Branäs AB hyr ut boende och service, medan de
övriga besöksnäringsaktörerna i området i samarbete med Branäs AB ordnar med olika
aktiviteter för besökarna under deras vistelse i Branäs.
Det är av stor betydelse for Torsby kommun att sommarturismen i Klarälvdalen
utvecklas avseende arbetstillfällen och företagande.
Därför föreslås att Torsby kommun under en provperiod under sommaren 2011,
tillsammans med de rubricerade företagen öppnar en filial till turistbyrån i Sysslebäck i
Branäs under sommarmånaderna.
Filialen ska ha som ansvar att framfor allt hjälpa aktivitetsföretag och besökare med
bokningar och information. Projektet utvärderas efter sommarsäsongen 2011.

Handlingar i ärendet
Kommunchef Thomas Stjerndorffs tjänsteskrivelse 2010‐01‐17

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun bidrar till satsning på sommarturism i Klarälvdalen 2011 med 50 000 kr.
Besöksnäringsstrateg Mats Olsson får i uppdrag att ansvara för projektet under
provperioden.
Pengarna tas från ansvar 0211, medfinansiering projekt 00118

Beslutet expedieras till
Thomas Stjerndorff
Mats Olsson, besöksnäringsstrateg
ekonomiavd
Annelie Lindberg
ksau 2011‐09
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

§ 24

KST 2011/20

Sammanställning över vilka råd Torsby kommun
är representerad i
Bitr kommunchef Anders Björck har i uppdrag att se över vilka råd och som finns inom
Torsby kommun samt att se över hur de är sammansatta.
Det finns idag fyra råd, som har en kommunal representation, vilket formellt utses av en
politisk instans. Det är Kommunala pensionärsråd (KPR), Torsby samhällsråd (TOSAM),
Kommunala handikapprådet (KHR) och Samrådsgruppen för budget‐ och
skuldrådgivning.

Nya råd
Det pågår i en diskussion i kommunen om att öka kommunens engagemang i kulturrådet
som ovan har nämnts. Det pågår även en diskussion om att tillskapa två nya råd i form
av ett fritidsråd samt ett företagsråd. Syftet är att förbättra och förtydliga dialogen mellan
dessa olika verksamheter och kommunen som organisation.

Förslag på hur kommunen skall vara representerad i de olika råden
Syftet med de olika råden är att skapa en dialog med de olika organisationerna som finns
i vårt samhälle. De frågeställningar som finns på agendan hos de olika råden är
varierande, dvs från små verksamhetsfrågor till betydligt större visionära frågor. Dessa
frågor saknar ofta en politisk dimension, och det skulle därför vara mer fruktsamt om det
tillskapades någon form av dialogmöten mellan den kommunala förvaltningen och
intresseorganisationer vid ett par tillfällen per år.
Förslag på en förändring för att få en tydlighet i hur kommunen skall vara
representerade i de olika råden så föreslås att representationen skall vara liktydig oavsett
råd förutom vad det gäller samrådsgruppen för skuldsaneringsfrågor.
Förslaget är att kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden
utser en ordinarie ledamot och ersättare var sig. Det står styrelsen och nämnderna fritt
om man önskar utse en och samma ledamot som skall representera styrelsen/ nämnden i
alla råden eller om man vill utse olika ledamöter för de olika råden.
För att förstärka dialogen med intresseorganisationerna så bör förvaltningarna under året
genomföra dialogmöten vid ett par tillfällen per år. Exempel på sådana dialogmöten är
att omsorgsförvaltningen tillsammans med tekniska avdelningen genomför möten med
representanter för handikapporganisationerna vid två tillfällen per år.
Omsorgsförvaltningen genomför dialogmöten med pensionärsorganisationerna vid ett
par tillfällen per år.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

forts. § 24, Sammanställning över vilka råd
Torsby kommun är representerad i
Frågan om hur den övriga representationen i råden skall se ut är något som vardera råd
själv får hantera samt utse vilka som skall delta i dialogmöten med kommunens
verksamheter.

Handlingar i ärendet
Bitr. kommunchef Anders Björck, tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden utser
en ordinarie ledamot och ersättare var sig för respektive råd med undantag för
Samrådsgrupp för budget‐ och skuldsanering.
2. Det står styrelsen och nämnderna fritt om man önskar utse en och samma
ledamot som skall representera styrelsen/ nämnden i alla råden eller om man vill
utse olika ledamöter för de olika råden.
3. För att förstärka dialogen med intresseorganisationerna och de kommunala
förvaltningarna skall det under året genomföras dialogmöten vid ett par tillfällen
per år.
4. Omsorgsförvaltningen ansvarar för att dialogmöten med
pensionärsorganisationerna kommer till stånd.
5. Tekniska avdelningen ansvarar för att dialog möte med
handikapporganisationerna kommer till stånd.
6. Det är förvaltningschefen eller motsvarande som ansvarar för dessa dialogmöten.
Behovet av dialogmöten för övriga råd skall följas upp efter innevarande
verksamhetsår.
7. Den övriga representationen i råden får hanteras i vardera råd.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Kommunstyrelsen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

§ 25

KST 2011/81

Medfinansiering Leader verksamheten 20112013
Torsby kommun tog beslut om att delta i Leader projektet 2009‐2013 vid arbetsutskottet
2009‐01‐26 § 7. Samtidigt togs beslut om medfinansiering med 350 000 kr årligen för år
2009‐2010.
Vid dagens sammanträde ska det fattas beslut om medfinansiering med 350 000 kr
årligen för åren 2011‐2013.

Handlingar i ärendet
Rekvisition av medel för år 2011 från Föreningen Leader Växtlust Värmland

Beslut
Torsby kommun medfinansierar Föreningen Leader Växtlust Värmland med 350 000 kr
år 2011, 350 000 kr år 2012 och 350 000 kr år 2013.
Pengarna tas från ansvar 02111400, verksamhet 62010.

Beslutet expedieras till
Föreningen Leader Växtlust Värmland
Ekonomiavdelningen
Annelie Lindberg
Elisabet Olsson
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-02-14

§ 26

KST 2011/65

Referensgrupp för ett Drogfritt Värmland
Uppdatering av Torsby kommuns representation i politiska referensgruppen för ett
Drogfritt Värmland
Länsstyrelsen har ett samordningsuppdrag vad gäller ANDT (alkohol, narkotika,
dopning, tobak) ‐förebyggande insatser. Länsstyrelsen planerar även fortsättningsvis
kalla samman den politiska referensgruppen för ett Drogfritt Värmland.
Länsstyrelsen vill säkerställa gruppen och deltagarnas mandat genom att åter tillfråga
berörda styrelser om att formellt utse representant och ersättare i denna for ANDT‐
förebyggande arbetet, så viktiga grupp
Nästa möte med politiska referensgruppen för Drogfritt Värmland är planerat den 4 maj
2011.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Länsstyrelsen Värmland

Beslut
Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun utser Roger Ericsson (M)Sörmark 230, Dalkarlsfolk, 685 97 Östmark till
Torsby kommuns representant i referensgruppen för ett Drogfritt Värmland

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen Värmland/ Maude Johansson
Roger Ericsson
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

