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§ 70 Ombud till West Sweden
Dnr KST 2012/83

Sammanfattning av ärendet
West Sweden kommer att ha en exh'astämma den 31 oktober 2013 . Ombud från
Torsby kommun ska utses.

Handlingar i ärendet
Kallelse till West Swedens extrastämma 31 oktober 2013.

Arbetsutskottets beslut
Håkan Laack (S) utses till ombud till West Swedens extrastämma den 31 oktober 2013.
Till ersättare väljs Anna-Lena Carlsson (M).

Beslutet skickas till
WestSweden
Håkan Laack
Anna-Lena Carlsson

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 71 Svar på ansökan om bidrag till
Angbåtsföreningen Freja 2013
Dnr KST 2013/255

Sammanfattning av ärendet
Ångbåtsföreningen Freja har genom Ing-Britt Bergström skickat en ansökan till Torsby
kommun. Föreningen skriver att Frejaföreningens styrelse och ett antal medlemmar
jobbar ideellt inför och under Frejas turistsäsong. Frejas ambition är att synas och
erbjuda turer i Kil, Sunne och Torsby kommuner.
Freja deltar vid Kulturveckan och Sjöfartsdagen i Sunne, Fryksta Vattenfestival och
Gäddfestivalen i Kil. Ny brygga vid Fridhems småbåtshamn möjliggör nu att Freja kan
besöka Torsby och samarbete med Faktoriet planeras inför Torsbymarten. Freja
chartras till bröllop, kalas och företags resor i hela Fryksdalen. Museet i Fryksta
planeras vara öppet under sommaren och guidning sker enligt överenskommelser.
Freja är beroende av stöd från Fryksdalskommunerna och ansöker om ett bidrag för
2013 med 100000: - vardera från Kil, Sunne och Torsby kommuner. Föreningen önskar
mer samarbete med alla tre kommuner och hoppas att Freja även i fortsättningen skall
ha ett stort symbolvärde för Fryken och Fryksdalskommunerna.
Ansökan har skickats till kommunstyrelserna i Kil, Sunne och Torsby.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Ångbåtsföreningen Freja, 2013-04-07

Arbetsutskottets beslut
1. Ångbåtsföreningen Freja får 10 000 kr i bidrag som finansieras genom ansvar
0211, 00118 medfinansiering projekt.
2. Torsby kommun förväntar sig att Freja besöker Torsby.

Beslutet skickas till
Ångbåtsföreningen Freja
Lilian Hellström

Justerarens signatur

dL~

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Thomas Sljerndorff
Mats Olsson
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§ 72 Näringslivs- och besöksnäringsutredning
Dnr KST 2012/450

Sammanfattning av ärendet
Thomas S*rndorff informerar om förslag till ny näringslivs- och
besöksnäringsorganisation.
Förslaget ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Förslag till ny näringslivs- och besöksnäringsorganisation, Thomas S*rndorff,
2013-02-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-12 § 18

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen fastställer organisationen enligt bifogat förslag.

2.

Thomas S~erndorff får i uppdrag att diskutera med TUAB om villkorsändring i
befintliga avtal.

Beslutet skickas till
Thomas S~erndorff
Kommunstyrelsen
TUAB

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 73 Remiss Värmlandsstrategin 2014-2020
Dnr KST 2013/275

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har getts möjlighet att yttra sig över Region Värmlands förslag till
regional strategi.

Kommunens synpunkter
Torsby kommun anser att det är bra att det tas fram en strategi för regionen som skall
utgöra en vägledning för framåtsyftande beslut.
Kommunen anser dock att strukturen på strategin behöver få en annan utformning. Ett
strategidokument bör vara relativt begränsat till sitt omfång men däremot kärnfullt.
Som exempel så förekommer de prioriterade områdena, målen och åtgärderna på flera
olika ställen i dokumentet vilket medför att det blir ostrukturerat och otydligt.
Strategin är bitvis ett beskrivande dokument av Värmland, vilket kan upplevas som
tillbakadraget och försiktigt istället för framåtsyftande och utvecklingsbenäget med
framtidshopp.
Vidare bör målen bli tydligare, många av målen är endast uttryckt som inriktningsmål,
t.ex. "Försöljningsbördan i Värmland ska närma sig riksgenomsnittet" detta innebär indirekt
att minsta förändring som är ett närmande mot riksgenomsnittet är att se som ett
uppfyllt mål.
Andra synpunkter är att det inte finns mål för ökad jämlikhet utan man har valt att
endast formulera mål för ökad jämställdhet vilket upplevs som begränsande om
Värmland skall vara ett län för alla.
I övrigt så anser kommunen att det är alltför stort fokus på Karlstad. Det står bland
annat på sidan 7 att "Karlstads lokala arbetsmarknad skall växa ", det måste väl vara viktigt
att arbetsmarknaden i hela Värmland skall växa. Det råder samband mellan centrum 
periferin, kommunerna i Värmland är beroende av Karlstad lika väl som Karlstad är
beroende av de andra kommunerna. Råder det en obalans i detta förhållande kommer
det inte att ske någon tillväxt och utveckling. Det framgår även på sid 8, "antalet
avgångar och passagerare" skall öka från Karlstads flygplats, varför omnämns inte länets
övriga två flygplatser? Målet bör vara att antalet avgångar och passagerare skall öka

Utdragsbestyrkande
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från länets 3 flygplatser. Ett annat område inom infrastrukturen är väg och järnväg, där
omnämns t.ex. inte Fryksdalsbanan som viktig länk i länet ej heller omnämns E16 som
en viktig länk för Värmland till och från Norge, Dalarna och Gästrikland. Det är
aningen anmärkningsvärt då det på sidan 23 står att Oslo-regionen är den snabbats
växande och att 6000 personer från Värmland arbetspendlar till Norge. Det måste väl
vara ett mål att bygga ihop hela regionen med Norge och inte bra den södra delen.
Kapitel 7 i strategin anser vi inte behöver vara med, då detta kapitel tillhör
utvärderingsfasen. Alternativt att rubriceringen föl' kapitel 7 ändras till "Utvärdering
och måluppfijllelse" för att bättre beskriva vad som tas upp i kapitlet. Målen
återupprepas igen i detta kapitel vilket skapar en förvirring och otydlighet, det
upplevs som det är nya eller andra mål som är formulerade.
Upplägget avseende kapitel 8 böl' förändras, skall man ha med EU:s och de nationella
målen böl' dessa komma tidigare i dokumentet i och med att regionen hal' haft någon
form av utgångspunkt i dessa i sin process. Det skapar en otydlighet då dessa
presenteras i slutet av dokumentet.
Torsby kommun efterlyser tydliga mål avseende besöksnäringen. Det är en av de
snabbast växande branscherna i länet och i en jämförelse internationellt en bransch
med en enorm tillväxtpotential. Besöksnäringen i Värmland omsätter ca 8 miljarder
och sysselsätter ca 6000 personer. Det faktiska antalet personer som är anställda i
besöksnäringen är i realiteten högre, då många är säsongsanstälIda. Besöksnäringen
tillsammans med ljänstesektorn är en framtidsbransch som kommer att ha en positiv
utveckling under lång tid framöver enligt vår bedömning. Det är därför utifrån
kommunens syn förvånande att det inte finns tydliga mål hur besöksnäringen skall
stärkas och ges möjlighet att expandera än mer i regionen. Kommunen anser att det är
direkt felaktigt att endast beteckna tillverkningsindustrin som näringsliv (se avsnitt
3.2), det är mycket svårt att förstå denna begränsning. Vidare så anser kommunen att
även exporten och internationaliseringen av ljänstesektorn skall omfattas av strategin.
Värmland är enligt Visit Värmland den region som har högst andel turismexport, 41 %
(utländska besökares konsumtionen i regionen), andelen norrmän utgör en betydande
del av marknaden för majoriteten av besöksnäringen. Det är viktigt att vi hal' strategier
föl' hur denna näring skall ges möjlighet att utvecklas stärkas än mer i Värmland.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom yttrandet.

Beslutet skickas till
Region Värmland
Anders Björck

Utdragsbestyrkande
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§ 74 Dokumenthanteringsplan tör
kommunstyrelsens turismavdelning
Dnr KST 2013/409

Sammanfattning av ärendet
Kommunens arkivvård regleras i arkiviagen (SFS 1990:782) samt arkivförordningen
(SFS 1991:446). Enligt kommunens arkivreglemente ska kommunstyrelsens
turismavdelning upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras. Planen tar bland annat upp gallringsfrister som
anger när en handling kan gallras eller om den ska bevaras för framtida forskning. För
närvarande saknas en dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens
turismavdelning.
I samråd med berörd personal har arkivarie Kristina Hellberg tagit fram ett förslag till
plan.
Planen ska godkännas och antas av kommunstyrelsen innan den kan tas i bruk av
tjänstemän i verksamheten.

Handlingar i ärendet
Förslag till Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens turismavdelning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens turismavdelning antas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Torsby kommun
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§ 75 Dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsens upphandlingar
Dnr KST 2013/408

Sammanfattning av ärendet
Kommunens arkivvård regleras i arkiviagen (SFS 1990:782) samt arkivförordningen
(SFS 1991:446). Enligt kommunens arkivreglemente ska kommunstyrelsens
upphandlingar ha en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras. Planen tar bland annat upp gallringsfrister som
anger när en handling kan gallras eller om den ska bevaras för framtida forskning. För
närvarande saknas en dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens upphandlingar.
I samråd med berörd personal har arkivarie Kristina Hellberg tagit fram ett förslag till
plan.
Planen ska godkännas och antas av kommunstyrelsen innan den kan tas i bruk av
~änstemän i verksamheten.

Handlingar i ärendet
Förslag till Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens upphandlingar

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens upphandlingar antas.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Uldragsbeslyrkande

Torsby kommun
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§ 76 Inbjudan till Landstingets 150-årsjubileum
Dnr KST 2013/1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har fått en inbjudan till Landstingets 150-årsdag onsdag den 25
september 2013. Inbjudan gäller tre företrädare från Torsby kommun. Svar om
deltagande önskas senast fredag 30 augusti.

Arbetsutskottets beslut
Håkan Laack (S) och Anna-Lena Carlsson (M) deltar på Landstingets 150-årsjubileum.

Beslutet skickas till
Lars Österdahl, landstingsfullmäktiges ordförande, Landstinget i Värmland
Håkan Laack
Anna-Lena Carlsson

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 77 Ansökan förordnande som vigselförrättare
- Ann-Katrin Järåsen
Dnr KST 2013/262

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har den 19 juni 2013 avslagit Ann-Katrin Järåsens ansökan om att bli
förordnad som vigselförrättare.
Ann-Katrin Järåsen har i skrivelse till Länsstyrelsen framfört önskemål om att få till
stånd en omprövning för att få möjlighet att bli förordnad som vigselförrättare.
Innan Länsstyrelsen kan pröva frågan igen ska kommunen yttra sig.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av administrativ chef Margot Enkvist, 2013-08-13

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Torsby kommun har idag fyra personer som kan viga - Håkan Laack, Thomas
Sljerndorft Bengt Sahlström och Anna-Lena Carlsson. Kommunstyrelsen anser att det
finns behov av ytterligare vigselförrättare i Torsby kommun med tanke på de stora
avstånd vi har i kommunen och att vigslarna uteslutande är på helger och i
semestertider.
Ann-Kat!'in Järåsen är en officiell person i kommunen som åtnjuter stort förtroende och
har ett gott omdöme.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 78 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2013
05-13 - 2013-08-20.

Handlingar i ärendet
Redovisning av inkomna meddelanden 2013-08-20

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 79 Gymnasieskolans strategier och vägval
Dnr KST 2012/123

Sammanfattning av ärendet
Under våren har kommunstyrelsen tagit del av barn- och utbildningsnämndens
strategiarbete. Det långsiktiga perspektivet behöver ytterligare förtydligas . Därför
ställer arbetsutskottet kommunchefens resurser till förfogande i det fortsatta arbetet.

Arbetsutskottets beslut
Thomas S*rndorff får i uppdrag att vara barn-och utbildningsnämnden behjälplig
med att ta fram en långsiktig strategi för gymnasieskolan. Strategin ska utgå från ett 5
årsperspektiv.

Beslutet skickas till
Thomas S*rndorff

Utdragsbestyrkande

