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§ 121 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Följande ändring sker:
1. Ärende om husbilsdestination utgår.

Arbetsutskottets beslut
Redovisad ändring godkänns.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 122 Ansökan om ekonomiskt bidrag till
Brottsofferjouren Värmland för år 2015 och
framåt
Dnr KST 2014/240

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren är en ideell förening som har till uppgift att stödja brottsoffer samt att
finnas till stöd för vittnen i Tingsrätt och Hovrätt. Brottsofferjouren ansöker om bidrag
för verksamhetsåret 2015 och framåt, de ansöker om 6 kr/invånare i kommunen.
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om Brottofferjourens arbete i länet och i
Torsby kommun. Tidigare år har Torsby kommun bidragit med 4 kr/invånare, men
man anser att de gör en stor insats i kommunen, varför ett bidrag på 6 kr/invånare
anses befogat.
Om inget oförutsett sker inom Brottsofferjouren, utgår ett bidrag på 6 kr/invånare,
totalt 72 300 kr om året löpande h:amÖver.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Brottsofferjouren 2014-03-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-15 § 37
Kommunstyrelsen 2014-06-02 § 104

Arbetsutskottets beslut
1. Brottsofferjouren i Värmland beviljas bidrag om 6 kr/invånare, totalt 72 300 kr.
2.

Finansiering sker via ansvar 0211, verksamhet 00118.

3.

Bidraget utgår fortsättningsvis årsvis om inget annat beslutas.

Beslutet skickas till
Brottsofferjouren, Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 123 Ansökan om medfinansiering till projekt
Matregionen Värmland
Dnr KST 2014/643

Sammanfattning av ärendet
Projekt Matregionen Värmland är ett projekt som har till syfte att generera ökad
lönsamhet och innovationsgrad inom livsmedelsbranschen i Värmland genom
affärsutveckling hos företagen. Man vill genom projektet skapa en tydlig
samverkansplattform för företag och organisationer inom livsmedelsbranschen i
Värmland.
Projektet ska bl.a. arbeta med att ta fram regionala strategier, identifiera unika
produkter och ~änster och tillgängliggöra kunskap som bidrar till affä.Tsutveckling.
Projekt Mah'egionen Värmland ansöker om 40 000 kr x 3 år.
Under sammanträdet diskuteras projektet och vilket syfte det har. Likaså diskuteras
tidigare beviljade bidrag till liknande projekt såsom projektet Smaka på Värmland.
Förslag ges på att ärendet återremitteras och istället behandlas på nästkommande
sammanträde för arbetsutskottet.

Handlingar i ärendet
Ansökan om bidrag från projekt Matregionen Värmland

Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning och tas upp igen på arbetsutskottet
2014-10-14.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-14

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 124 Information om ekonomifrågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om några uppdrag som
ekonomiavdelningen fått.
Internhyror
Nytt förslag om att beräkna internhyror för 2014 kommer att lämnas. Största
förändringen kommer att vara att planerat underhåll fördelas per yta.
Kost
Från och med 2015 kommer delar av Socialnämndens och Barn- och
utbildningsnämndens budget för måltider att flyttas över till kostavdelningen under
kommunstyrelsens ansvar. Detta med syfte att flytta ansvar för kostproduktion från
beställaren till kommunstyrelsen.
Bilorganisation
Bilorganisationen håller också på att ses över, miljö, arbetsmiljö och ekonomi är
hållpunkter för utredningen. En kartläggning av kommunens bilar pågår och ett
färdigt förslag kommer att presenteras under hösten 2014.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 125 Svar på motion om
landsbygdsutveckling
Dnr KST 2014/457

Sammanfattning av ärendet
Karl Erik Keck (MP) har lämnat in en motion om att kommunen bör anställa en
landsbygdsutvecklare.
"Vi vill att en landsbygdsutvecklare anställs i Torsby Kommun.
Bakgrund: Glesbygden, som är Torsbys värdefullaste tillgång, har stora slumrande
utvecklingsmöjligheter med arbetstillfällen, ökad bosättning, förbättrad service, kultur
och rekreation som exempel.
En relativ blygsam insats från kommunen i form aven inrättad tjänst som
landsbygdsutvecklare kommer att återbetala sig mångfalt i ökade intäkter till
kommunen.
Landsbygdsutvecklaren bör kartlägga bygdernas resurser i form av naturvärden,
pågående utvecklingsbara aktiviteter, kompetenser och utbildningsbehov. Utarbeta en
utvecklingsplan för antagande i KF.
Säkerställa en hög, lokal servicenivå genom att ta initiativ till mångsysslande
småföretagare i byarna som kan utföra snöröjning, reparationer, trädgårdsarbete m.m.
Utveckla serviceutbudet hos lanthandlarna och ta initiativ till samägda
maskinstationer och odlingsföretag. Stärka byalagens roll som viktiga sociala och
demokratiska mötesplatser. Ordna gemensamma transporter och lämpliga
försäljningsställen för lokalt framställda varor och livsmedel. Utveckla lokal
upphandling för ökad sysselsättning i glesbygden.
Medverka till att utveckla naturturism såsom ridning, vandringsleder, jakt och fiske,
lägerverksamhet och kulturvandringar. Locka företag inom träförädlingsområden att
etablera sig i kommunen. Aktivera föreningslivet och stödja andra sociala aktiviteter.
Kartlägga områden lämpliga för fritidsbebyggelse. Verka för snabbt bredband i hela
kommunen och göra försök med samåkning och bilpooler. Biträda vid ansökningar om
nationell al EU-stöd medel."

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Svar på motionen
Detta finns och görs redan inom landsbygdsutvecklingen i kommunen.

1. Tjänster inom landsbygdsutveckling
Landsbygdsutvecklare/EU-strateg
Maj 2014 omvandlades tjänsten EV-strateg (80 %) till en kombinerad tjänst EU
strategiLandsbygdsutvecklare vilket innebär att arbetsområdet breddats till att nu även
innefatta frågor kring landsbygdsutveckling i alla former med serviceutveckling som
utgångspunkt.
Bredbandssamordnare
Torsby kommun har sedan hösten 2012 en bredbandssamordnare anställd (100 %) för
att stötta fiberföreningarna och driva på fiberutbyggnaden i kommunen.
Utveckling av småföretagande på landsbygden
Torsby Utveckling AB har sedan 1 januari 2011 ett fokus på rådgivning till småföretag
(se avtal 2011 samt 2014.)
Torsby kommun har även under 2014 köpt in landsbygdsrådgivningstjänster från
Hushållningssällskapet i begränsad omfattning (20 % tjänst) genom projektet
Framtidens landsbygd. Denna rådgivning har kompletterat TUAB:s
företagsrådgivning och framför allt har man satsat på rådgivning till småföretag på
landsbygden inom gröna näringar som lantbruk och skogsägare.
Företagsrådgivare/proj ektledare BID
Förstudie platsutveckling (se under punkt 2)
Inom turismutveckling har vi resurser och personer som jobbar med utveckling av
verksamheter och service på landsbygden, via bl.a. kommunens besöksnäringsstrateg.

2. Pågående landsbygdsutvecklingsprojekt
Serviceprojekten: (projektledare = EV-strateg) Kommunen bedriver två projekt för att
utveckla servicen på landsbygden. Projekten finansieras av Länsstyrelsen respektive

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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Tillväxtverket. Båda projekten bygger på att lanthandelsbutiken är byns mötesplats.
Detta är en del av vad som gjorts inom projekten:
•

Inventering av vilken service som respektive butik erbjuder samt vilka behov
som finns. Denna inventering låg till grund för det fortsatta arbetet i projekten.

•

Soptunnor för färdsopor finns nu vid samtliga butiker.

•

Turistinformation ordnades i samtliga butiker.

•

Kunddatorer sattes ut i lanthandelsbutikerna i Vitsand, Ambjörby och Höljes.

•

Toaletter har inköpts för placering vid lanthandeln i Östmark och Ambjörby

•

Återlämningslådor för biblioteksböcker finns utställda i lanthandeln i Vits and,
Ambjörby, Höljes, Bograngen och Lekvattnet.

•

Mötesplatser: Bograngens lanthandel har byggt om och handikappanpassat
enh'en och har också fått plats för ett enkelt sommarcafe.

Platsutveckling: Torsby är projektägare av förstudien, där vi tillsammans med Sunne,
Filipstad och Eda, undersöker förutsättningarna att starta upp BID (Bussiness
Improvement District). BID är en metod som framgångsikt används ute i Europa och
USA och som innebär att offentlig sektor, fastighetsägare, privata företag och
föreningar tillsammans, på ett strukturerat sätt, jobbar för att utveckla ett område. Det
finns ett stort intresse för BID-metoden runt om i Sverige.

3. Projekt i startgroparna
Naturvårdsprojekt och friluftsliv: Projektledning sker via arbetsmarknadsenheten.
Två LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt). Ett för att grovprojektera en tätortsnära
vandringsled och en förstudie inför utveckling av sätrar och vandringsleder i Klm'älvdalen.
Detta kan ses som en fortsättning av LEADER-projekt FRISK.
Nytt 3-årigt testprojekt. Fem lanthandelsbutiker utses till servicepunkter och får då
ersättning för att bli byns mötesplats och erbjuda utökad service till boende och
huister. De fem lanthandlarna har kontaktats och är positiva till ett samarbete.
Projektet finansieras av Torsby kommun. Serviceplmkterna ska starta/invigas under
hösten/vintern 2014.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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4. Detta planeras
Naturvård/friluftsliv: (projektledare är näringslivs strategen) Torsby har varit
projektledare för LEADER-projektet "Skoterleder" Ett samverkansprojekt för
restaurering och utveckling av skoterlederna i kommunen där skoterklubbarna och
Torsby kommun deltar. Man planerar en fortsättning av projektet så snart det finns
medel att söka.
Livsmedelsproduktion/turism/öppna landskap: (projektledning är
arbetsmarknadsenheten) Fortsättning av projektet FRISK (Fri Sikt Klarälvdalen)
planeras så snart det finns sökbara medel.
Ny arbetsmodell: Planer finns att starta upp en samverkansgrupp för företags och
landsbygdsutveckling. Landsbygdsutveckling blir det tredje benet vid sidan av
besöksnäring och traditionellt näringslivsarbete och innebär att vi kommer att skapa en ny
integrerad arbetsmodell för dessa tre aspekter och att vi ska öka kompetensen mot ett
helhetsgrepp kring detta.

Handlingar i ärendet
Motion av Karl-Erik Keck om landsbygdsutveckling
Tjänsteskrivelse av Elisabet Olsson 2014-08-13

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Det finns redan idag ett antal personer som arbetar med landsbygdsutveckling
på olika sätt.
2. Det finns dessutom avsatta medel för olika projekt inom landsbygdsutveckling,
såsom redovisats ovan.
3. Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Elisabet Olsson
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 126 Övrig information och frågor
Dnr KST 2014/91

Sammanfattning av ärendet
Inbjudningar till olika konferenser gås igenom. Ann-Katrin Järåsen informerar om att
det den 5 november är invigning vid Vitsandsboa. Den 16 oktober föreslås att Yvonne
Broberg och Inga-Britt Keck-Karlsson åker på en konferens i Sunne om"Att vara
flykting 2014" .

Arbetsutskottets beslut
1.

Yvonne Broberg (S) och Inga-Britt Keck-Karlsson (C) åker på konferensen i
Sunne om"Att vara flykting 2014" den 16 oktober.

2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Yvonne Broberg
Inga-Britt Keck-Karlsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 127 Meddelanden
Dnr KST 2014/122

Sammanfattning av ärendet
Redovisade meddelanden som inkommit till kommunstyrelsen under tiden
2014-08-12 - 2014-09-10.

Arbetsutskottets beslut
Redovisade meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

