KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
PROTOKOLL

Tid och plats

Tisdag 17 januari 2012 kl. 13.00-14.30
Kommunkontoret Torsby

Beslutande

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

Övriga deltagare

Thomas Stjerndorff, kommunchef
Anders Björck, bih·. korrununchef
Margot Enkvist, administrativ chef
Angela Birnstein, ekonomichef
Anna-Stina Eklund, förvaltningssekreterare
Jörgen Johansson, antidrogsamordnare § 2-3
Ingemar Nordström, bibliotek/kulturchef § 4
Britt-Lis Adolfsson, assistent fritidsförvaltningen § 6
Anna-Lena Carlsson

Justerare
Tid för justering

27 januari 2012
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Håkan

Justerare

An~·1a-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

2012-01-17
2012-01-27
2012-02-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Torsby,)
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Anna-Stina Eklund

TORSBY KOMMUN

sid 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-01-17

Ks au § 1

Ändringar i föredragningslistan
KST dnr 2012/25.10

Ändringar som tillkom vid dagens sammanträde
•

Ramar för nyupplåning och ömsäthling av lån samt borgen under 2012

•

Information om brandsäkerhet på flygplatsen

Ändringar som utgick vid dagens sammanträde
•

Betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten (SOV 2010:45)

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner ovanstående ändringar

Utdragsbestyrkande

TORSBY KOMMUN

sid 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-01-17

Ks au § 2

Verksamhetsplan ANDT projektet
KST dnr 2011/699.80

Vid arbetsutskottets sammanträde den 12 december 2011 § 133, beviljades ANDT
projektet SO 000 kr i bidrag. (ANDT är förkortning för alkohol, narkotika, doping och
tobak). Sarntidigt fick antidrogsamordnare Jörgen Johansson i uppdrag att komma
tillbaks till arbetsutskottet och redovisa en verksamhetsplan för projektet.
Torsby kommun har sedan ett antal år tillbaka aktivt deltagit i utvecklingsarbetet för
att tillgängligheten av alkohol och narkotiska preparat ska bli mindre. Bland annat har
kommunen deltagit i regionala antilangningskampanjer, lokala annonskampanjer,
skrivelser i lokala annonsblad och egna nyhetsblad. En av avsikterna är att skapa
opinion hos föräldrar och övriga vuxna.
Vid dagens sammanträde redovisar Jörgen Johansson en verksamhets- och
genomförande plan som visar hur projektet ska genomföras. I Torsby kOlmnun finns
en fältgrupp där det ingår tjänstemän från skola, socialtjänst, polis och fritid.
Fältgruppen har bland annat i uppdrag att arbeta fram ett konkret förslag för att
utveckla och förbättra samarbetet mellan kommunens förvaltningar och myndigheter,
och då framför allt mellan skolan och socialtjänsten. Som förebild står
"Örebromodellen - ett konkret samarbete mellan skola och socialtjänst i Örebro när det
gäller ungdomar och missbruk"
Tyvärr upplever Jörgen Johansson att det är stora svårigheter att få respons från
socialförvaltningen och det är ett stort problem för ANDT projektet

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-12 § 133
Antidrogsamordnarens Verksamhetsplan 2012 - ANDT

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ställer sig bakom Jörgen Johanssons förslag till verksamhets- och
genomförandeplan .

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-01-17

Forts § 2, Verksamhetsplan ANDT projektet
Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Jörgen Johansson
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TORSBY KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-01-17

Ks au § 3

Remissyttrande för strategi ANOT
förebyggande arbete i Värmland 2012-2015
KST dnr 2011/713.01

Bakgrund
SaInhällsrådet i Värmland har tagit fram en sh'ategi för ANDT-förebyggande arbete
(ANDT är förkortning för alkohol, narkotika, doping och tobak). Strategin skall gälla
under perioden 2012 till 2015. Torsby kommun har beretts tillfälle att yttra sig.

T orsby kommuns synpunkter
Torsby kommun anser att det är bra att det tas fram en gemensam strategi för ANDT
området i länet. Tyvärr får man konstatera att problematiken är ökande, och att det
tillkOlmner nya preparat som blir alltmer lättillgängliga via t.ex. Internet. Det är viktigt
att de olika samhälls aktörerna samordnar sina resurser för att på sikt kunna minska
bruket av olika fonner av droger samt senarelägga debuten för ungdomar. Det är
samtidigt mycket viktigt att tillgänglighet till droger minskar. Enligt ungdomarnas
egen uppfattning så finns det en mycket stor tillgång på alla former av droger. Man
tror att den stora tillgången beror på vår närhet till Norge och då främst till Oslo
området. Kommunen är i övrigt mycket positiv till att man på länsnivå tar initiativ och
driver ANDT-arbetet framåt i syfte att få igång bättre förebyggande insatser i
respektive kommun.
Vad det gäller strategin så anser vi att skolans och föräldrarnas roll behöver lyftas fram
på ett tydligare sätt än vad som görs i strategin idag. Det är igenom skolan och
föräldrarna som samhället har en möjlighet att påverka ungdomarnas olika val eller
icke val, och det är framförallt i unga år som det finns en möjlighet till denna påverkan.
Det är även viktigt att ge föräldrarna stöd i denna process för att de i sin tur skall
kunna stötta sina barn och ungdomar. Föräldrar behöver få en kunskap om både
drogers påverkan och hur man upptäcker ett eventuellt bruk av droger. Det är alltför
vanligt att det pågår drogmissbruk hos ungdomarna utan att föräldrarna upptäcker
något eller upptäcker alltför sent. Torsby kommun blev uppmärksammade av
ungdomarna själva att ANDT-utbildningen i skolan är för dålig då vi genomförde villt
mål och visions arbete under det gångna året. ~id flera av mötena med ungdomar runt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-01-17

Forts § 3, Remissyttrande för strategi ANDT
förebyggande arbete i Värmland 2012-2015
om i kommunen så framförde de att just ANDT-utbildningen var bristfälligt och att
man saknade representation från både sjukvården, polisen och social~änsten i den
begränsade utbildning SOlll. gavs på skolan. Man ansåg att de i för låg grad fick
information om hur olika droger fungerar och påverkar individen både psykiskt och
fysiskt. Ungdomarna ansåg dessutom att minskningen av antalet idrottstimmar i
skolan på sikt påverkade folkhälsoarbetet negativt och kan ge ett ökat bruk av droger.
Torsby kommun anser vidare att problematiken kring andra berusningsmedel bör
lyftas fram tydligare. Exempel på sådana medel kan vara olika fonner av växter eller
tabletter, som relativt enkelt kan beställas från Internet, och i vissa fall inte är klassade
som en drog men genom kombinationer av andra preparat eller i nog stor dos kan ge
en berusande påverkan, och i många fall vara livshotande.
En annan viktig punkt som nämns i strategin är att det skall utses en kontaktpolis för
varje skola, detta var något som vi tidigare hade vid skolorna i kommunen vilket var
mycket uppskattat bland eleverna. Det gav en stor tillit mellan ungdomarna och
polisen, vilket enligt ungdomarna själva skapade en ökad trygghet på skolorna.
Kommunen anser att det behöver tas fram en plan för hur informationen inom
området skall spridas, enligt ANDT-strategin skall det produceras ett
informationsmaterial i form av kampanjer, webbsidor och flygblad. Det är viktigt att
ungdomarna engageras i denna del så att det tas fram ett material som är anpassat för
ungdomar och som de tar till sig. Traditionella vägar att sprida information på riskerar
i alltför stor grad att fastna i mediebruset och därmed missa målgruppen helt.

Handlingar i ärendet
Remiss från Länsstyrelsen 2011-12-05
Anders Björcks förslag till remissyttrande 2012-01-11
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-01-17

Forts § 3, Remissyttrande för strategi ANOT
förebyggande arbete i Värmland 2012 . .2015
Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun ställer sig bakom ovanstående yttrande för Strategi ANDT
förebyggande arbetet i Värmland 2012-2015. Yttrandet skickas till länsstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Länsstyrelsen
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2012-01-17

Ks au § 4

Ansökan om ekonomiskt bidrag till
Fäbodriksdagen 2012
KST dnr 2011/749.90

Värmlands Säterbrukarförening arrangerar 2012 års fäbodriksdag, på Klarälvdalens
Folkhögskola iStöIlet. Fäbodriksdagen är en årlig träff för alla Sveriges fäbodbrukare.
Föreningen ansöker om 10 000 kr i bidrag till Fäbodriksdagen 2012.
Bibliotek/kulturchef Ingemar Nordström informerar om Värmlands
Säterbrukarförenings ansökan.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Värmlands Säterbrukarförening

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun beviljar 10 000 kr i bidrag till Fäbodriksdagen 2012.
Pengarna tas från kommunchefens ansvar 0211, medfinansiering projekt

Beslutet expedieras till
Värmlands Säterbrukarförening
Emelie Ollen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL
2012-01--17

Ks au § 5

Medfinansiering av E16-projektet 2012-2014 
bekräftelse om kommunen kvarstår som
medfinansiär
KST dnr 2011/245.03

Regionerna Dalarna och Gävleborg samt kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors,
Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen och Torsby samt Falun Borlänge
regionen har tidigare beslutat att under 2012-2014 medfinansiera det svensk-norska
interregprojektet "Ekonomisk tillväxt genom gränslänken Kongsvinger-Torsby och
El6:s utveckling".
Då nu region Värmland genom sitt veto motsatt sig detta interregprojekt har EI6:s
Rådslag i Gävle den 17 december 2011, beslutat att gå in med en ny E16-ansökan utan
interregmedel- en "Light" - version. Rådslaget har enhälligt rekommenderat de
tidigare medfinansiärerna att stå kvar vid sina respektive medfinansieringsbeslut och
använda dem vid den nya ansökan "Ekonomisk tillväxt genom gränslänken
Kongsvinger-Torsby och El6 utveckling genom hela Skandinavien - LIGHT". Detta är
en något nedbantad version av den tidigare ansökan.
Med anledning av detta önskar Partnerskap E16 Gävle-Oslo att Torsby kommun ska
bekräfta att vår tidigare medfinansiering får gälla för den nya ansökan.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-23 § 52
Skrivelse från Partnerskap E16 Gävle-Oslo

Arbetsutskottets beslut
Torsby kommun kvarstår som medfinansiär i nya E16 projektet "Ekonomisk tillväxt
genom gränslänken Kongsvinger-Torsby och El6 utveckling genom hela Skandinavien
- LIGHT", enligt tidigare beslut.

Beslutet expedieras till
Partnerskap E16 Gävle-Oslo
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ks au § 6

..

Andrade regler för bidrag till
lönebidragsanställda
KST dnr 2012/19.01

Torsby kommun stödjer föreningar som anställer personer med lönebidrag för att
hjälpa till i föreningens verksarnhet.
Kommunstyrelsen har beslutade att bidrag utgår endast till föreningar där den
lönebidragsanställde har ett bidrag från arbetsförmedlingen på 80% eller lägre.
KOlmnunstyrelsen har också fastställt att bidraget till föreningar som anställer
lönebidragsanställda skall utgå med 5 % på en underlagssumma, jämte sociala avgifter
på beloppet.
Nu har arbetsförmedlingen ändrat i sitt regelverk och det har kommit in ansökningar
från föreningar där arbetsförmedlingen beviljat mer än 80 %.
Vid dagens sammanträde frågar Britt-Lis Adolfsson från fritidskontoret hur
ansökningar på mer än 80 % ska behandlas. Föreningar som sökt lönebidrag på mer än
80 % ersäthling från arbetsförmedlingen har nekats bidrag från kommunen. Det är
fritidsförvaltningen som betalar ut bidragen till föreningarna.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen

2002-04-15 § 42

Arbetsutskottets beslut
1. Britt-Lis Adolfsson får i uppdrag att ta reda på arbetsförmedlingens regler för
lönebidragsanställning.
2. Anders Björck får i uppdrag att arbeta fram nya regler för bidrag till
lönebidragsanställda och utreda hantering av felaktiga beslut.
3. Ärendet tas upp igen på nästa arbetsutskott 2012-02-21

Beslutet expedieras till
Britt-Lis Adolfsson
Anders Björck
ksau 2012-02-21

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-01-17

Ks au § 7

Svar på motion från Folkpartiet genom Inger
Laren avseende trygghetsboende
KST dnr 2009/482.10

Bakgrund
KOJmnunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att bereda motionen (Kf 2009
11-05 § 162) från Folkpartiet genom Inger Laren, motionen lyder;
"Torsby Kommun har i motsats till många andra kommuner ett överskott på platser
inom särskilt boende, men vi har många gamla som har behov av ett tryggare boende
än vad de idag har hemma. De kämler sig otrygga ensarmna och har behov av
regelbundna kontakter, men de uppfyller inte kraven för omsorg. Vi i Folkpartiet i
Torsby tror att många skulle må bra av att bo i det, som nu kallas trygghetsboende. Det
är en typ av äldreboenden som inte ska vara behovsprövade utan som man själv som
äldre kan söka sig till. Där finns tillgång till gemensamhetsutrymmen samt stationerad
personal/hem~änstteam, aktiviteter, mathållning, trygghetslarm med mera. Den
enskilde betalar inte en dyr insats utan lägenheterna förmedlas som hyresrätter.
Det kanske vore möjligt att göra om några av våra Särskilda boenden till
trygghetsboenden. För närvarande satsar regeringen 500 miljoner kronor årligen på
investeringsstöd för äldres boende. Stödet är tillgängligt såväl för nybyggnad som för
ombyggnad till särskilt boende och trygghetsbostäder.
Jag yrkar därför på att Torsby Kommun
tar fram en plan för olika slags boende för de äldre
ser över möjligheterna att söka investeringsstöd för förändringen av
boendeformerna".

Förslag på hantering av motionen
Motionen hanterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2011 §6.
Vid detta sammanträde fick förvaltningen i tilläggsuppdrag att utreda frågan om en
etablering av ett trygghetsboende i kommunen. Under 2011 har förvaltningen sett på
olika alternativa lösningar var av man har funnit att den fastighet som är bäst lämpad i
kOlmnunen är Valbergsgården. Under hösten har det genomförts en projektering och

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2012-01-17

Forts § 7, Svar på motion från Folkpartiet
genom Inger Laren avseende trygghetsboende
under december månad lämnades det in en ansökan till länsstyrelsen om
investeringsbidrag för ombyggnation av Valbergsgården. Ansökan omfattade dels
renovering av befintliga lägenheter men även tillskapande av några nya lägenheter
inom befintlig fastighet.

Handlingar i ärendet
Inger Larens motion daterad 2009-11-05
Omsorgsnämnden 2010-12-13 § 185
Kommunstyrelsen 2011-01-10 § 6

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
Utifrån ovan anförda skäl föreslås att motionen med tilläggsuppdrag skall anses vara
bifallen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
kommunfullmäktige

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ks au § 8

BRIS ansöker om verksamhets bidrag för år
2011
KST dnr 2011/364.03

BRIS är en ideell organisation som kan erbjuda stöd och hjälp till alla barn och unga,
tack vare privatpersoners, organisationers och företags goda vilja att stödja.
Verksamheten präglas av ett barnperspektiv och utgår från FN:s barnkonvention om
barns rättigheter. BRIS har 600 ideella "jomare", varav 130 är verksamma inom region
Mitt. De svarar regelbundet i telefon, mejlar eller chattar. Förra året dokumenterade
BRIS ljugofyratusen stödjande kontakter. Utöver dessa försökte flera tusen ringa till
BRIS på tider när BRIS 116 111 var stängt.
BRIS kOlnmer därför att under 2012 intensifiera sitt arbete för att möjliggöra dygnet
runt öppet i stödtelefonen. Utsatta barn och unga måste få möjlighet att när som helst
på dygnet kunna fä hjälp, stöd och vägledning.
BRIS region Mitt ansöker om 11 555 kr vilket motsvarar 5 kr/barn i Torsby kommun

Handlingar i ärendet
Skrivelse/ansökan från BRIS
Skrivelse från BRIS
Skrivelse från BRIS

2010-03-18
2011-05-20
2011-12-13

Arbetsutskottets beslut
BRIS beviljas 11 555 kr i bidrag för verksamhetsår 2011. Finansieras inom
ekonomichefens budget

Beslutet expedieras till
BRIS region Mitt
ekonomiavdelningen
Angela Birnstein
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-01-17

Ks au § 9

Fördelning av medel för ensamkommande
flyktingbarn
KST dnr 2011/722.03

Torsby kommun får årligen medel för ensamkOlmnande fIyktingbarn. En del av
pengarna går direkt till omsorgsnämnden men ska fördelas mellan omsorgsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och överfönnyndarnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden har vänt sig till kommunstyrelsen för att få en förklaring på hur
fördelningen av dessa medel sker.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2011-12-12 § 138, fick socialchef Ulf Johansson i
uppdrag att redovisa hur medlen fördelas.
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Angela Birnstein hur pengarna
fördelas och hon meddelar att alla medel är utbetalade till rätt verksamhet.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-24 § 76
KOlmnunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-12 § 138
Ordföranden tackar för informationen

Beslutet expedieras till
Ulf Johansson
Fredric Norlin
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Meddelanden
KST dnr 2012/2.01

Handlingar i ärendet
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2011
12-02-2012-0109

Arbetsutskottets beslut
Redovisning av inkomna meddelande delges kommunstyrelsen

, Beslutet expedieras till
KOlTImUnstyrelsen

Justerarens signatur
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Ks au § 11

Ramar för nyupplåning och omsättning av lån
samt borgen under 2012
KST dnr 2012/53.03

Kommunfullmäktige har den 29 november 2011 fattat beslut om nyupplåning och
omsättning av lån för kommunen under 2011. Sammanlagt har konununstyrelsen haft
rätt att teckna nya lån om 86 150 000 sekt samt att sätta om lån som under året förfaller
till betalning. Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en
generell borgen om 184 257 000 sek.
Sedan detta beslut har kommunstyrelsen ökat kOlmnunens låneskuld med 15 000 000
sek. Detta gör att ramen för nyupplåning under 2012 belöper sig på 71 150 000 sek.
Övriga poster är oförändrade.

Handlingar i ärendet
Ekonomichefens ~änsteskrivelse

2012-01-16

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och fullmäktige
1.

Kommunstyrelsen har under 2012 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder under 2012 med 71 150 000 sek.

2.

Kommunstyrelsen har under år 2012 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2012.

3.

Kommunstyrelsen har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
184257000 sekt jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
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Information om brandsäkerhet på flygplatsen
KST dnr 2012/54.03

KOlmnunchef Thomas S*rndorff informerar om att det är krav på att det måste finnas
brandskydd på Torsby flygplats från och med 1 juli 2012. Vid dagens sammanträde
diskuteras olika lösningar för att nå ställda krav.
Ordföranden tackar för informationen
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