KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Måndag 13 juni 2011 kl 13.00‐15.20
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

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

Övriga deltagare

Anders Björck, bitr. kommunchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Anna‐Stina Eklund, förvaltningssekreterare
Anna Larsson, friskvårdskonsulent § 67
Gunilla Hilmersson, ordf. MK Ratten § 68
Anna‐Maria Barth, projektledare i MK Rattens Tjejprojekt §
68

Justerare

Anna‐Lena Carlsson

Tid för justering

Onsdag 22 juni 2011

Paragrafer

65‐73

Sekreterare
Anna-Stina Eklund

Ordförande
Håkan Laack

Justerare
Anna-Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ner

2011-06-13
2011-06-23
2011-07-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby

Underskrift
Anna-Stina Eklund

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Ks au § 65

Ändringar i föredragningslistan
KST dnr 2011/11.01

Ärende som tillkom vid dagens sammanträde
•

Information från Rautalampis 450‐års jubileum

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner ovanstående ändring

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Ks au § 66

Information från besök i Rautalampi
KST dnr 2011/136.

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Laack har under helgen 11‐12 juni varit i
Finland på Rautalampis 450‐årsjubiIeum. Vid dagens sammanträde informerar han
arbetsutskottet om jubileet.

Handlingar i ärendet
Inbjudan till Rautalampis 450‐års jubileum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐03‐22 § 31
Arbetsutskottet tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Ks au § 67

Information om Friskvårdscentralen i Torsby
KST dnr 2011/326.01

Friskvårdskonsulent Anna Larsson deltar på dagens sammanträde och informerar om
verksamheten på Torsby friskvårdscentral.
Friskvården i Värmland där Torsbys friskvårdscentral ingår, är en fristående ideell
organisation som arbetar nära landstingets hälso och sjukvård och kommunerna. Den
finns för de personer som är i behov av stöd, kunskap och inspiration på vägen till
förändring inom områdena mat, motion och motivation. Insatserna riktas framför allt
till grupper i befolkningen som på grund av sina levnadsvanor riskerar ohälsa.
En del av arbetet består av att ta emot personer som ordinerats Fysisk aktivitet på
recept (FaR).
Friskvården ska även medverka till att folkhälsoläget förbättras genom att i samverkan
med kommunens olika verksamhetsområden; hälso‐ och sjukvården, det lokala
näringslivet och föreningslivet bidra med sin specifika kompetens inom mat, motion
och motivation.
Friskvården erbjuder även anpassad motionsverksamhet och kurser i
livsstilsförändring.
Friskvårdskonsulenten ansvar för planering, organisation, genomförande och
administration av verksamheten vid Friskvårdscentralen.
Ordföranden tackar för informationen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Ks au § 68

Information om MK Rattens projekt
”tjejgruppen”
KST dnr 2011/184.03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐04‐18 § 38 beviljade MK Ratten 18 000 kr i
bidrag till ett projekt för att starta en tjejgrupp. Syftet var att få med motorintresserade
tjejer födda ‐96 eller tidigare. En första kontakt togs med Frykenskolans personal som
gav positiv respons och där man nu har inlett ett samarbete. Även Stjerneskolan
kontaktades. I projektet ingår att prova på folkrace/crosskart på Niwabanan, bygga en
egen folkracebil samt kurs för folkracelicens.
Till dagens sammanträde är Gunilla Hilmersson, ordf. i MK Ratten och Anna‐Maria
Barth, projektledare för tjejgruppen MK Ratten, inbjudna för att informera om hur det
går med projektet.
Idag är det 16 flickor i projektet. De har en gammal bil som de håller på att göra
inordning för att kunna köra folkrace med den. Några flickor har redan klarat licensen
för folkrace och andra håller på med den. Projektet upplevs som mycket positivt
Det kommer också att starta en kartläsarkurs för dem som så önskar.
Kostnaderna i projektet hittills är 14 850 kr.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från MK Ratten 2011‐03‐11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐04‐18 § 38
Ordföranden tackar för informationen och ser fram mot en sammanfattning vid
projektets slut
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Ks au § 69

Utvärdering; Elektronisk tillgång till handlingar
- bärbara datorer till politiker
KST 2009/245.10

Kommunfullmäktige har avsatt medel för att förse arbetsutskottets och
samhällsutskottets ledamöter och ersättare med bärbara datorer. Beslutet togs i
kommunfullmäktige 2008‐05‐29 § 68. En utvärdering har nu gjorts av tjänstemän samt
politiker.
Syftet är att förenkla administrationen men också fördjupa demokratin genom att
förtroendevalda använder bärbar dator. Det innebär också att kommunledningen på
tjänstemannanivå såväl som den politiska ledningen enkelt kan nå ut med information.
Det blir också enklare för allmänheten att nå politikerna via e‐post och möjligheten att
kunna chatta med kommuninvånarna öppnas.
Målet är att uppnå bättre och snabbare service, mindre administration samt miljövins‐
ter genom att förtroendevalda hämtar och läser mötesmaterial via datorn och inte i
pappersform.
Kansliavdelningen tillsammans med IT‐avdelningen informerar och utbildar berörda
politiker. På utbildningen har följande gåtts igenom: nämndadministration,
datasäkerhet, webben, inloggning, mappar, kallelser och webbmail.
Datorerna införskaffas och iordningställs centralt av kommunens IT‐avdelning som
också ansvarar för installation hos respektive användare. Den förtroendevalde ansva‐
rar själv för införskaffande av bredbandstjänst där kravet är ADSL eller motsvarande
kapacitet. Support lämnas av IT‐avdelningen på så sätt att datorn lämnas in på IT‐
avdelningen.
Kansliavdelningen har gjort en utvärdering hos både politiker och tjänstemän Alla
tycker att den elektroniska ärendehantering är bra, men påpekar att det även måste
finnas en valbarhet för dem som inte tycker detta är bra. Det är inte alla som har vana
att hantera en dator.
Det betonas också att inte bara politiker utan även tjänstemän ska använda sig av
bärbara datorer. Man ska bara skriva ut papperskopior om det är nödvändigt.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Forts. Ks au § 69, Utvärdering; Elektronisk
tillgång till handlingar - bärbara datorer till
politiker
Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2008‐05‐29 § 68
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009‐04‐27 § 45
Tjänsteskrivelse Emelie Ollén

Arbetsutskottets beslut
1. Den elektroniska tillgången till handlingar med bärbara datorer utökas från och
med hösten 2011 till att även gälla kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
2. Övriga nämnder i kommunen kan börja med elektroniska handlingar enligt
kommunstyrelsens upplägg.
3. Kansliavdelningen ska erbjuda de utbildningar som behövs.
4. Kansliavdelningen får i uppdrag att undersöka vilken sorts dator eller läsplatta
som är lämplig att köpa in till de ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen som
saknar dator.

Beslutet expedieras till
Margot Enkvist
Peter Lannge
Annelie Lindberg
samtliga nämnder
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Ks au § 70

Medlemskap i Småkom
KST 2010/168.50

Under föregående verksamhetsår diskuterades det vid några tillfällen om Torsby
kommun skulle söka medlemskap i Småkom. Småkom är ett nationellt nätverk för
mindre kommuner utifrån ett invånarperspektiv. Idag består Småkom av ca drygt 50
kommuner. I Värmland är Hagfors och Eda kommuner medlemmar

Vad gör Småkom?
Man kan se Småkom som ett forum vilka bevakar de mindre kommunernas intressen.
Tar man del av Småkoms verksamhetsberättelse framgår det att de lägger mycket tid
på att skriva yttranden, uppvakta regering, riksdag och myndigheter i syfte att
påverka beslutsfattarna att ta hänsyn till de mindre kommunernas situation. Småkom
lägger även mycket kraft på att lyfta upp frågeställningar som är ett problem eller ett
hinder för de mindre kommunerna men som inte finns med på den politiska agendan
på nationell nivå.
Kostnaden för att delta i Småkoms samverkans forum, dvs. bli medlem, uppgår till en
grundavgift på 5000 kr samt en avgift om 2 kronor per invånare vilket för Torsby
kommuns del skulle innebära en årlig kostnad på ca 30 000 kr.
Ett eventuellt medlemskap i Småkom skulle för Torsby kommuns del innebära att en
del av de yttranden som kommunen idag skriver skulle kunna göras samfällt inom
Småkom. Kommunen skulle även kunna använda Småkom för att lyfta upp viktiga
frågeställningar av enskild eller kollektiv karaktär i syfte att förbättra för mindre
kommun.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2010‐04‐20 § 48
Anders Björcks tjänsteskrivelse

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Forts. Ks au § 70, Medlemskap i Småkom
Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun ansöker om att bli medlem i nätverket Småkom
2. Kostnaden för medlemskapet, 30 000 kr finansieras från kommunchefens konto
0211, verksamhet 130 40 medlemsavgifter

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Småkom
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Ks au § 71

Rökfri arbetsmiljö
KST 2011/350.01

Personal inom omsorgen tvingas ibland att arbeta hemma hos brukare som är rökare.
Omsorgsnämnden har tagit upp frågan om en Rökfri arbetsmiljö och beslutat att
överlämna ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att skapa en policy för Rökfri
arbetsmiljö.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2011‐05‐12 § 78

Beslut
Arbetsutskottet ställer sig positiva till en rök/nikotinfri arbetsmiljö. Anders Björck får i
uppdrag att utreda frågan och arbeta fram en policy.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
ks au
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Ks au § 72

Meddelanden
KST 2011/18.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden till kommunstyrelsen 2011‐05‐17‐2011‐06‐03

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2011-06-13

Ks au § 73

Vision 2020
KST 2011/146.10

Kommunfullmäktige antog hösten 2004 övergripande visioner och mål för Torsby
kommun som ett geografiskt område, samt en verksamhetsidé för den kommunala
organisationen. Visionerna samt verksamhetsidén utgör grunden för den framtida
satsningen i Torsby kommun. Enligt fullmäktiges beslut skall visionerna vara
förverkligade senast år 2012
Nu har arbetet med ”Vision 2020” kommit igång och Bitr. kommunchef Anders Björck
informerar om möten som hållits i olika delar av kommunen, där invånare, företagare
och föreningsliv fått möjlighet att samtala kring kommunens framtid, mål och visioner.
Under hösten kommer uppföljningsmöten att hållas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är utsedda till arbetsgruppen som ska lägga upp
riktlinjer för visionsarbetet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2011‐03‐14 § 38
kommunstyrelsen 2011‐04‐11 § 47

Beslut
Arbetsutskottet samlas den 22 augusti kl. 9‐12 för att fortsätta arbetet med vision 2020

Beslutet expedieras till
Ksau 11‐08‐22
ksaus ledamöter/ersättare
_______

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

