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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-03-22

§ 29

KST 2009/120

Information om projekt Norra Värmlands Mountainbikeförening
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009‐02‐23 § 28 beviljades Norra Värmlands moun‐
tainbikeförening 30 000 kr i bidrag till att utveckla ett sammanhängande nätverk av mar‐
kerade mountainbikeleder i kommunen. Föreningen har även sökt bidrag hos Länsstyrel‐
sen. Länsstyrelsen beviljade bidrag med stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och
Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd.
Länsstyrelsen har beslutat att avsluta projektet och meddelar att Torsby kommun kan
kräva tillbaka bidraget från föreningen då de inte redovisat kostnader som är stödberät‐
tiga.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens skrivelse 2011‐02‐18

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun kräver inte tillbaks det bidrag som beviljades 2009‐02‐23 § 28.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Norra Värmlands mountainbikeförening
Angela Birnstein
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-03-22

§ 30

KST 2011/80

Information om förslag till ägardirektiv för Torsby Bostäder AB
På grund av den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag som infördes den 1 januari
2011 skall ägardirektiven till bl.a. Torsby Bostäder AB uppdateras. Lagkravet innebär att
verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer och inte längre enligt själv‐
kostnadsprincip och utan vinstsyfte.
Ekonomichef Angela Birnstein redovisar det nya förslaget.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐02‐14 § 18
Ekonomichefens förslag till Ägardirektiv för Torsby Bostäder Aktiebolag

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till Ägardirektiv
för Torsby Bostäder AB.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-03-22

§ 31

KST 2011/136

Rautalampi 450-års jubileum
Torsby kommun har fått en inbjudan till Rautalampis 450‐årsjubileum. Rautalampi i Fin‐
land är en av Torsby kommuns fem vänorter.
Ingemar Nordström, biblioteks‐/kulturchef deltar på dagens sammanträde och informe‐
rar bl.a. om Stjerneskolans utbyte med vänorten.

Handlingar i ärendet
Inbjudan till Rautalampis 450‐års jubileum

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Laack får i uppdrag att representera Torsby
kommun vid Rautalampis 450‐års jubileum 10‐12 juni 2011.

Beslutet expedieras till
Rautalampi kommun
Håkan Laack
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

5(12)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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2011-03-22

§ 32

KST 2011/165

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - ersättares närvarorätt, partistöd och justering
Kommunfullmäktiges presidium önskar en revidering av kommunfullmäktiges arbets‐
ordning. Frågan behöver beredas av kommunstyrelsen och därför önskas en översyn av
följande frågor.

Ersättares närvarorätt
Ersättarna ska kunna närvara med ersättning vid kommunfullmäktiges sammanträden
även om de inte tjänstgör. För att kunna genomföra detta behövs en översyn av arbets‐
ordningen alt arvodesreglementet.

Partistöd
Presidiet vill att partistödet regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning. För närvaran‐
de finns inga regler om detta i arbetsordningen.

Justering
För att säkerställa att kommunfullmäktiges protokoll alltid justeras i tid vill presidiet
föreslå en annan ordning som används i flera kommuner och regioners fullmäktige. Vi
föreslår att presidiet justerar protokollet och att två ersättare tillika rösträknare väljs av
fullmäktige vid varje sammanträde.

Handlingar i ärendet
Eva‐Lena Gustavsson, Mikael Persson och Annlouise Brodéns skrivelse daterad 2011‐02‐
28

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ger Annette Lauritzen Karlsson, informationsstrateg och Anders Björck,
bitr. kommunchef i uppdrag att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning enligt pre‐
sidiets förslag.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Annette Lauritzen Karlsson
____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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2011-03-22

§ 33

KST 2009/374

Införande av Rakel
Införande av Rakel, Steg 2, i kommunal verksamhet
Rakelsystemet är Sveriges nya nationella kommunikationssystem för samverkan och
ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga
och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med
allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Region Värmlands roll
Vid en kommunchefskonferens den 28 augusti 2009 uppdrogs till Region Värmland att
samordna en ansökan om statliga medel till kompetensstöd inför Rakelinförandet i
Värmland, och därigenom vara projektägare for den samordnande hanteringen av infö‐
randestödet.

MSB -Kompetensstöd
För Värmlands del har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) beviljat 2,7
mkr i kompetensstöd till Rakelinförandet. Dessa pengar används nu i två steg tillsam‐
mans med kommunerna.
Steg 1
Steg 1 som har genomförts under hösten 2010 har varit fokuserat på de s.k. ʺblåljusmyn‐
digheternaʺ. I detta ingår ur kommunalt perspektiv samtliga räddningstjänster. I nuläget
pågår kommunikation mellan räddningstjänst, ambulansverksamhet, polis och SOS‐
Alarm.
Steg 2
Steg 2, som nu är aktuellt, omfattar ʺÖvrig kommunal verksamhetʺ. De kommunala verk‐
samheter som här berörs skall enligt MSBs grundkrav tillgodose allmän ordning, säker‐
het och hälsa. Följande kommunala verksamhetsområden är aktuella:
Kommunal krisledningsorganisation
Kommunalteknisk verksamhet, t ex El, VA, Renhållning
Kommunala bolag, t ex El, Fjärrvärme, Bostadsförsörjning
Vård‐ och Omsorg, t ex Hemtjänst, Nattpatruller

Länsstyrelsens roll
För att ytterligare betona vikten av Rakelsystemets införande i hela landet har staten gett
samtliga länsstyrelser i uppdrag att bistå MSB med information och samordning inför
införandet i kommuner och landsting. För Värmlands del har förre beredskapsdirektören
vid länsstyrelsen Bengt Holmgren utsetts till länets Rakelsamordnare.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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2011-03-22

forts ks au § 33, införande av Rakel
En upptaktskonferens hålls i Karlstad måndag 2 maj 2011. Samtliga 16 kommuner förut‐
sätts delta.
Varje kommun skall utse en ansvarig som diskuteras kommungruppsvis den 2 maj.
Den kommunansvarige som utses skall ha mandat att företräda de olika kommunala
verksamheter som är involverade i Steg 2. Några för kommunen ekonomiska förpliktel‐
ser kommer inte att utkrävas i detta projektarbete.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Region Värmland 2011‐03‐11

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Bengt Carlsson, räddningschef, i uppdrag att vara
Torsby kommuns ansvarige och får mandat att företräda de olika kommunala verksam‐
heterna som är involverade i Rakels införande i Steg 2.

Beslutet expedieras till
Bengt Carlsson, räddningschef
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-03-22

§ 34

KST 2011/18

Meddelanden
Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2011‐02‐05‐2011‐03‐11

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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2011-03-22

§ 35

KST 2008/289

Information om Mejeritomten
Kommunchef Thomas Stjerndorff har i uppdrag att se på olika lösningar som kan möjlig‐
göra kommersiell verksamhet i de nya byggnaderna på ʺmejeritomtenʺ.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐12‐13 § 128
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐02‐14 § 20
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Protokoll
2011-03-22

§ 36

KST 2011/161

Budget 2012
Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett budgetförslagen för personalavdelningen, IT‐
avdelningen, kost‐ och städavdelningen, ekonomiavdelningen samt kansliavdelningen.
Personalavdelning
För införandet av nytt personaladministrativt system kommer det att krävas både inve‐
steringsmedel samt driftmedel. Då det inte är klart vem som vinner upphandlingen och
vilket system det blir samt när systemet kommer att kunna tas i drift ber man att få åter‐
komma närmare under året eller till hösten.
Personalavdelningen äskar 400 tkr i strukturmedel för snedsitsar/rekryteringsmedel per
år. (Detta äskande avslås, då dessa uppdrag åligger varje förvaltning och skall rymmas i
deras budget).
IT‐avdelning
IT‐chefen redogör för sin verksamhet som tydligt visar att uppdragen ökar, samtidigt
som budgetutrymmet minskar. Stora delar av kostnaderna tas dock ut av kunderna. IT‐
avdelningen fick förstärkning inför 2011 med 350 tkr och räknar med att man klarar eko‐
nomin med befintlig ram. Dessutom har man idag en vakant tjänst och ett bra mobiltele‐
fonavtal som hjälper till att hålla budgeten.
För övrigt krävs det stora insatser mot barn‐ och utbildningsnämnden pga de datorer
eleverna får på gymnasieskolan. Det kommer att krävas ett nytt trygghetslarm till omsor‐
gen – IT‐avdelningen arbetar med detta. IT‐chefen informerar om mobil‐leverantören
Ventelos bekymmer. Ventelo har inte täckning överallt vilket är en svårighet främst för
omsorgen. Alternativet kan vara Rakel, dock har detta system inte allt som behövs för
omsorgens larm och arbetsuppgifter.
Övrig information från IT är att licensavgifter på program har dragit iväg kraftigt samt
frågan om stamnät för Torsby tas upp. Fiberstamnät är det som borde passa bäst. Ett
samarbete angående stamnät i Värmland finns att ansluta sig till.
Gällande budget klarar man sig 2012 men 2013 och 2014 blir det problem då ramen mins‐
kar. IT återkommer senare för att begära medel till investering av nya Officelicenser, ca
1,6 mkr.
Kost‐ och städavdelningen
Kostnader ökar ca 6,7 % för kost och ca 2,7 % för städ.
Behov som finns är inköp utrustning till kostavdelning, 110 tkr, samt upprustning av
maskinpark för städavdelning: leasing av 2 maskiner 72 tkr eller investering?

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts ks au § 36, budget 2012
Här noteras att kost‐ och städavdelning har en 0‐budget och skall därför inte få någon
ramförstärkning. Förstärkning kan kanske ske för enstaka extraordinära anskaffningar
för att inte belasta måltidspriser oskäligt mycket.
Diskussion angående hur stor del av livsmedlen som skall vara ekologiska pågår. Ett
alternativ till ekologisk mat kan vara närproducerad mat eller ”mat från grunden”.
En undersökning av svinnet och slängd mat och hur man ska komma till rätta med det
diskuteras. Ev. skulle elever kunna engageras i detta. Nyckeltalen diskuterades angående
matportioner.
Ekonomiavdelningen
Två pensionsavgångar framöver samt en person som slutat gör att ekonomiavdelningen
åter igen står inför stora utmaningar för att kunna möta kundernas behov. Ekonomiskt
klarar man sig, inte minst då man alltid är en person ”kort”.
Kommunledningskansli
Dokumenthanteringssystemet W3D3 är inte på plats än men arbetet pågår. Arbetet med
tillgänglighetsguiden är avslutat men det vore bra med en fortsatt anställning.
Prostgårdslagårn är nu under kansliets ansvar. Uthyrningen löper på bra men det behövs
en del inköp och renovering.
Inköp av datorer till kommunstyrelsen kommer att påbörjas till hösten och bedömning
görs att inga extra medel behövs för detta.
Biträdande kommunchef äskar 400 tkr för höjning av fortbildningskontot, det ska satsas
på trainee‐utbildning (från 600 tkr till 1 000 tkr).
Höjning av friskvårdskontot 400 tkr (från 600 tkr till 1 000 tkr)
Hantering av det som framkommer av medarbetarenkäten 500 tkr
200‐300 tkr för uppstart av 24 timmars myndighet under 2012. Vi får börja i liten skala,
som ett pilotprojekt. Beräknas sen som en mycket högre kostnad.
Adm chef äskar 200 tkr för bevarande av tjänst för Prostgårdslagårn samt tjänsten för
handikappguiden.
Ekonomiavdelningen sammanfattar kommunstyrelsens budgetäskanden inför kom‐
munstyrelsen och budgetberedningen:
Alla avdelningar som rapporterar under kommunstyrelsen fick möjlighet att berätta om
sina planer för verksamheterna för budgetåren 2012‐2014. Så skedde med olika kvalitet.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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forts ks au § 36, budget 2012
Det som kan konstateras är att inga nämnvärda konsekvenser har rapporterats. De flesta
äskanden avser projekt/åtgärder av engångskaraktär. Kostnadsökningar klarar de flesta
avdelningar inom sina ramar.
Samverkan omsorgsnämnden, barn‐ och utbildningsnämnd och arbetsmarknadsenheten
Det finns 1,6 mkr i projektet nu. Kan projektet renodlas, dvs. att de kostnader varje av‐
delning har för olika åtgärder och som inte främjar samverkan kan ges direkt och ytterli‐
gare medel avsätts för gemensamma projekt.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐03‐24 av ekonomichef Angela Birnstein

Arbetsutskottet har tagit del av avdelningarnas äskanden och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen för beredning
1. Biträdande kommunchef äskar 400 tkr för höjning av fortbildningskontot, höjning av
friskvårdskontot 400 tkr (från 600 tkr till 1 000 tkr).
2. 200‐300 tkr för uppstart av 24 timmars myndighet under 2012.
3. Adm chef äskar 200 tkr för bevarande av tjänst för Prostgårdslagårn samt tjänsten för
tillgänglighetsguiden.

Beslutet expedieras till
Budgetberedningen
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

