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det byggs, det utvecklas 
och det startas
Det är verkligen roligt att se att detta nummer av Torsby Nu verkligen 
är sprängfyllt med viktig information om nyheter och aktiviteter som 
alla kommuninvånare har nytta av att känna till.

Först av allt vill jag nämna utvecklingen i kvarteret Enen. Det 
känns mycket tillfredsställande att vårt allmännyttiga bostads- 
bolag Torsby Bostäder påbörjat byggnationen av 23 nya hyres- 
lägenheter där. Med tanke på den långa bostadskön kommer 
dock inte det att räcka särskilt långt utan planeringen för nya  
bostäder måste, enligt bolagets bedömning, fortgå kontinuerligt.

Näringslivsbolaget Tuab, där kommunen och näringslivet samver-
kar kring företagsutveckling, har en stående sida i varje nummer 
av Torsby Nu. Den nya VD:n Lina Sundberg och kollegan Åsa 
Gertling har ett intensivt arbete med att besöka små och medel-
stora företag i kommunen och på så sätt fungera som bollplank 
för verksamheterna. 

En viktig uppgift är att informera om vilka stödmöjligheter som 
finns vid t.ex. nyanställning och investeringar. Nytt för i år är att 
Tuab testar en starta eget-kurs under en heldag istället för som 
tidigare på kvällstid under ett antal veckor. 

Den tredje medarbetaren i Tuab, Anna-Lena Carlsson som är 
stationerad i Sysslebäck, har för närvarande koncentrerat arbetet 
till det så kallade BID-projektet (som beskrivs i en separat artikel i 
detta nummer av tidningen). Många stads- och tätortskärnor risk- 
erar att utarmas när affärerna konkurreras ut av internethandeln 
och det gäller att hitta nya vägar att säkra ett attraktivt handels-
centrum, både för trivseln och för arbetstillfällenas skull. En av 
grundtankarna i projektet är att ta till vara de idéer som företagare 
och fastighetsägare har kring affärsutveckling och sedan se till att 
göra verkstad av dessa idéer snarast möjligt.

Ett annat sätt att förgylla vardagen för våra kommuninvånare och 
samtidigt stötta näringen är att, från kommunens sida, medvetet 
arbeta med och medverka till event av olika slag. I det jobbet är 
föreningarna ovärderliga som samarbetspartners. Genom deras 
frivilliga insatser kan man skapa såväl idrotts- som kulturarrange- 
mang med relativt begränsade resurser och det vinner både 
föreningar och näringsliv på. 

Mycket på gång som sagt och detta var bara ett litet axplock! 

En fortsatt fin vår tillönskas er alla!
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– Det är inget kategoriboende utan 
huset är till för personer som vill bo 
i en mindre lägenhet, personer som 
värdesätter närheten till Valberget, 
Torsby Skidtunnel & Sportcenter, 
Stjerneskolan och centrum, säger  
Håkan Laack, VD på Torsby Bostäder.

– Vi satsar på låg energiförbruk-
ning i de nya lägenheterna. Ener-
giåtgången kommer att landa på 
nästan hälften mot Boverkets krav, 
Det är första gången sedan början 
av 1990-talet som Torsby Bostäder 

bygger nytt, bortsett från Mejeristen. 
Innan dess var det vita och röda 
Kilåsen. Det är roligt att det nu 
finns ett sug efter och behov av nya 
bostäder. 

Lägenhetshuset kommer att rym-
ma 23 lägenheter; ettor och tvåor 
om 35 respektive 45 m2 och en trea 
om 67 m2.  Mer information kom-
mer senare om hyresnivåer m.m. 
via bl.a. Torsby Bostäders hemsida.  
Elm´s byggnadsfirma AB är totalen-
treprenör.

Lägenheterna beräknas vara in-
flyttningsklara under våren 2017 
men det går att ställa sig i kö för 
dem redan nu. Det är den ordinarie 
bostadskön hos Torsby Bostäder du 
anmäler dig till om du är intresse-
rad av de nya lägenheterna. 

Du anmäler dig på  
www.torsbybostader.se eller så kan 
du ringa tfn 0560-272 40.

Vill du veta mer om själva bygget, 
hör av dig till Håkan Laack,  
tfn 0560-272 45.

Receptionen kommer att ta emot 
alla som vill besöka kommun-
kontoret och hjälpa dem till rätta. 
Förutom att ordna så att man får 
kontakt med rätt handläggare så 
kommer personalen även att kunna 
ge information av olika slag, lämna 
ut blanketter m.m.

– Det är bland annat tillgäng-
lighetsskäl som ligger bakom att 
vi beslutat bygga om entrén, säger 
kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen. 
Personer som är rullstolsburna har 
hittills fått gå in ”bakvägen” till  

vi på torsby bostäder tror på en positiv utveckling av bostadsmarknaden i torsby. därför byggs lä-
genhetshus för fullt i det nya kvarteret enen i torsby. Huset ska ligga mellan bostadsområdet aspen 
och alstigen, nära till centrum och nära till valberget. planen är ett hus till att börja med, men det 
finns plats för flera.

ANNETTE LAurITzEN KArLSSoN

informationsstrateg
0560-160 04

annette.lauritzen@torsby.se

huset för att komma in, de ska 
kunna komma in samma väg som 
andra besökare.

– Vi tror också att den nya recep-
tionen kommer att ge alla besökare 
till kommunkontoret en bättre 
service. Man får snabbt och lätt veta 
om handläggaren är på plats och 
kan hjälpa till med olika enklare 
ärenden.

Inuti kommunkontoret blir det 
egentligen ingen större förändring mer 
än att någon vägg läggs igen och några 
tjänstemän flyttar till andra rum.

Bygget av ny reception kostar unge-
fär 4,7 miljoner kronor. Nya recep-
tionen beräknas vara klar i juni i år. 
Det är Skanska Direkt AB som har 
totalentreprenaden.

Vill du veta mer om själva bygget, 
hör av dig till fastighetschef Hilary 
Högfeldt, tfn 0560-160 34.

Nya entrén till kommunkontoret klar till sommaren
det bultar och det bankar, nya entrén med ny reception på kommunkontoret håller på att växa fram.

Nya kvarteret 
Enen på väg

Illustration: Klara arkitekter
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de tre grundstommarna för 
bid (business improvement 
district) är: 
• Tryggt och säkert
• Rent och snyggt
• Tillgängligt för alla

Gemensamt vill vi hjälpas åt att ut-
veckla Torsby centrum med en bra 
mix av handel, service och tjänster 
samt ett varierat kultur- och nöjes-
liv. Genom dialog och samverkan 
där man enas kring en gemensam 
vision med tydliga mål, handlings-
plan och budget, skapas förutsätt-
ningar för ett tryggt, trivsamt och 
attraktivt Torsby centrum. Barn-
familjer, ungdomar och seniorer har 
olika önskemål. Förbättringsförslag 
och åtgärder kan exempelvis vara 
belysning, tillgänglighet för funk-

tionsnedsatta, grönska eller skapandet 
av trevliga mötesplatser.

Den 23 februari höll vi ett upp-
startsmöte, där organisationen 
”Svenska Stadskärnor” berättade 
hur BID-modellen fungerar på an-
dra orter. Den offentliga och privata 
sektorn tillsammans med ideella 
organisationer samarbetar för att nå 
ett gemensamt resultat som de inte 
kan åstadkomma på egen hand. Vi 
hoppas att arbetsmodellen ska kun-
na fungera bra och leda till fram-
gångsrik utveckling även i Torsby. 

Har du frågor, funderingar och 
idéer? Hör gärna av dig! 

EVA LArSSoN

BID projektledare Torsby
070-212 54 57

eva.larsson@torsby.se

 

Hur får Torsby ett 
mer attraktivt och 
levande centrum? 
Om den offentliga och den privata sektorn arbetar tillsammans 
kring centrumfrågor, kan vi nå bättre resultat än var för sig. bid har 
nu gjort en nystart i torsby, och projektledare eva larsson menar 
att med en starkare samverkan når vi lättare framgång.

bid ingår som en del i ett 
3-årigt interregprojekt som 
heter scandinavian Heartland.  
totalt deltar 12 organisationer 
och 16 kommuner, från både 
norge och sverige. projekt-
ägare är länsstyrelsen i 
dalarna. 

bid (business improvement 
district) är en internationellt 
beprövad arbetsmetod där 
företag, fastighetsägare, 
butiker, invånare och offentlig 
förvaltning tillsammans skapar 
hållbar platsutveckling genom 
samverkan.

Stadsvandring i Torsby tillsammans med organisationen ”Svenska Stadskärnor”
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Vi erbjuder också spädbarnsmassage, 
föräldragrupper och olika former av 
föräldrastöd i våra lokaler.

babycafé
Babycafé har vi på tisdagar kl. 
14–16.30 och på torsdagar kl. 9.30–
12, för föräldrar och barn 0-1 år. 
Hit kommer du för att umgås med 
andra, knyta nya kontakter, utbyta 
erfarenheter, ta en fika m.m. Här 
får du möjlighet att fråga om allt du 
funderar över som småbarnsföräl-
der, det kan vara stort eller smått, 
ingen fråga är för stor eller för liten 
för att ställa.

Babycafé är också ett bra tillfälle 
för de små barnen att börja vänja 
sig vid andra människor, utan-
för sin egen familj och det är bra 
träning inför kommande försko-
lestart. Detta är något som vi har 
sett tydligt bland de barn som 
har besökt oss på babycafé, de är 
trygga med andra föräldrar och 
med oss personal.

Vi erbjuder också olika former  
av temacafé på babycafé, t.ex. in-
formation om barn och sol, barn- 
omsorg m.m.

Öppna förskolan
Verksamheten har nu utökats och 
innefattar även öppen förskola, som 
vi har på tisdagar kl. 9.30–12 och på 
torsdagar kl. 14–16.30, för barn 0-6 
år tillsammans med vuxen, som kan 
vara förälder, farmor, morfar, faster 
etc. Till öppna förskolan kommer 
du för att leka, pyssla, spela spel, 
lägga pussel, sjunga, läsa böcker, 
umgås med andra, knyta nya kon-
takter, ta en fika m.m. Denna verk-
samhet är också bra för det sociala 
samspelet mellan barnen och de 
får möjligheten att träna på detta. 
Även här får du som förälder möj-
ligheten att ställa frågor angående 
föräldraskapet, eller så kanske du 
har funderingar angående barnets 
utveckling.

På både babycafé och öppna för-
skolan arbetar alltid en förskollärare 
och en socionom/kurator, vilket ger 
dig som förälder möjligheten att 
ställa frågor och komma med fun-
deringar, om du vill.

MArIE HoLMqVIST 

förskollärare
070-257 67 13

marie.holmkvist@edu.torsby.se

Vad gör vi på 
familjecentralen?
Familjecentralens verksamhet i mejeristen har nu varit igång i ett 
drygt halvår och den är välbesökt. vi började med att ha enbart 
babycafé under hösten, men har nu utökat verksamheten med  
öppen förskola.

Foto: Marie Holmqvist



 6  TORSBY NU NR 1 - 2016

Den 21 december 2015 invigdes  
betalbokbussen som är en satsning 
på digital delaktighet. 

På bussen har du nu möjlighet 
att surfa på internet, göra utskrifter 
och betala räkningar om du själv 
inte har tillgång till en dator.  Med 
reservation för vissa platser där det 
inte finns internettäckning.

Nora Büttner, som håller i projek-
tet, åker med bokbussen de turer 
som går utanför tätortens närområ-
de, för att informera och hjälpa till.

Är du intresserad av att delta i en 
studiecirkel, sitta en stund på bib-
lioteket tillsammans med hjälp eller 
vill du veta mer om projektet? Då 
ringer du direkt till Nora.

bokbussen är ombyggd och kommunens båda bibliotek har ny utrustning. studiecirklar är igång 
och det finns både intresse och behov att lära sig hantera en dator eller padda.

du når oss här
biblioteket torsby 0560-161 08
biblioteket sysslebäck 0560-166 44
bokbussen 070-220 07 39 

projektanställd nora büttner  
0560-161 11 eller 070-202 95 30

 
           

Betal-
bokbussen 

– ny kunskap på väg!
Man kan göra mycket med den digitala tekniken.

En av alla hållplatser utefter Vitsandslinjen.

Bokbusstårta invigningen till ära.
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2014 var det totala  
antalet utlån på bok-
bussen ca 21 500.

Hittills i år, oktober 
2015, har bokbussen 
haft 17 318 utlån, 601 
aktiva låntagare och 
att 4450 reservationer 
av böcker har därefter 
gjorts.

att läsa av egen kraft och lust är utgångspunkten
Projektet heter European book club – Reading for plea-
sure, not for duty.

Det är elever i klass 2 och 3 på Kvistbergsskolan som 
tillsammans med mig som skolbibliotekarie jobbar för 
läslust och kulturellt samarbete med andra skolor i 
Europa. Våra samarbetspartners är skolor från Italien, 
Rumänien, England och Österrike. Vi delar erfarenheter 
om läsfrämjande verksamhet med varandra. Barnen 
får se hur andra barn läser böcker och vilka böcker de 
gillar. Vi läser högt och tränar lässtrategier. Vi har gjort 
en film om oss och vår skola som vi skickat till våra 
systerskolor. Just nu läser vi sagor som vi sedan ska 
göra e-böcker av. Vi använder alla sinnen för att skapa 
läslust och intresse för böcker.

etwinning skapar samarbete
De internationella kontakterna knyts via eTwinning. 
eTwinning är ett nätbaserat verktyg som ger skolor i 
Europa möjlighet att finna samarbetspartner till olika 
projekt.  Genom eTwinning-portalen erbjuds en platt-
form för skolpersonal där deltagarna kan kommunice-
ra, samarbeta, utveckla projekt eller bara dela sin skol-
vardag. Här finns stora projekt som håller på i flera år 
och små micro-projekt för någon veckas internationellt 
utbyte. eTwinning är en del av Erasmus, det europe-
iska programmet för utbildning, ungdom och sport.

Vill du veta mer om eTwinning på Kvistbergsskolan, 
hör gärna av dig till mig!

MALIN JANSSoN

bibliotekarie
0560-166 44

malin.jansson@torsby.se

Europeisk bokklubb 
på skolbiblioteket
i skolbiblioteket jobbar vi för att få läsande barn. 
de ska tycka att det är roligt. målet är läslust. För 
att nå dit jobbar vi med litterärt och kulturellt utbyte 
med andra. tillsammans med fyra klasser från fyra 
andra länder delar vi våra erfarenheter om läsning 
och litteratur. det berikar både läslusten och intres-
set för kultur. 

Melvin bygger bron till sagan 
om bockarna Bruse.

Sara och Alma visar upp 
mellanbocken Bruse.

Natalie tillverkar skogshuggaren som 
är den engelska motsvarigheten 
till jägaren i sagan rödluvan och 
vargen. Astrid gör vargen.

Axel och Emilio tillverkar ängen och 
sätern i sagan om bockarna Bruse.

Foto: Malin Jansson
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I och med det fjärde knytkalaset i 
februari, med hela 120 besökare, 
drivs det som projekt och ägs av 
FN-föreningen i Torsby, i samarbete 
med ABF Norra Värmland och med 
stöd av Region Värmland. Nu ska 
knytkalasen spridas i kommunen, 
ett varje månad fram till avslutning-
en på nationaldagen: Vägsjöfors, 
Värnäs, Höljes och slutligen i både 
Torsby och Sysslebäck den 6 juni.

Ett knytkalas kan innehålla det 
mesta; folkdans från Torsby, mu-
sikgrupper från Ge&Hör, dans från 

Kulturskolan, blandat med dikter 
på alla möjliga språk och dialekter, 
dans från Nigeria och sång från 
Afghanistan.

välkommen på ett kulturellt 
knytkalas nära dig! 
Efter Torsby 10 februari, Vägsjöfors 
8 mars, Vitsand 17 mars och Värnäs 
7 april väntar Höljes Folkets hus 
den 10 maj. På nationaldagen den 6 
juni blir det knytkalas i både Torsby 
och Sysslebäck.

Låna en 
Torsbybo
det är inte bara böcker du kan 
låna på biblioteket. nu kan du 
även låna en torsbybo! kön är 
lång för att få låna och en som 
gärna lånas ut är Oscar Fridsäll 
på stjerneskolan.
Han nappade direkt på idén att 
lånas ut till nyanlända för att träffas 
på ett enkelt sätt för att prata och 
kanske göra något trevligt tillsam-
mans.

–  Det här blir bra, jag hjälper 
gärna till. Jag är dessutom intresse-
rad av deras historia och deras resa, 
säger han.

På biblioteket träffar han några 
nyanlända Torsbybor, den ene vill 
spela fotboll, den andre undrar om 
det finns ett cricketlag i närheten.

Vill du kanske lära känna några 
av våra nya Torsbybor, utan att 
binda dig för ett visst antal träffar? 

Kom till Torsby bibliotek så får du 
namn på personer du kan träffa, vi 
har en lista på 50-talet personer som 
vill låna en Torsbybo. Ni träffas för 
en pratstund och kanske bestämmer 
ni att ses igen, för att bara prata, 
snickra fågelholkar eller kanske 
träna tillsammans. 

Vill du veta mer ring Torsby 
bibliotek 0560-161 08 eller mejla till 
maria.ivansson@torsby.se 

Denna låneservice finns redan på 
en del andra ställen i Sverige och nu 
är det biblioteket och studieförbun-
det NBV som har dragit igång det i 
Torsby.

Rafiullah Safi och Muhammad Othmax  
vill gärna låna oscar Fridsäll.  
Text och foto: Maria Ivansson

Givande
de kulturella knytkalasen på torsby biliotek skulle vara ett sätt att 
mötas, få nya vänner och en inblick i varandras kulturer. så blev 
det också, trivsamma möten med bengt berg som värd.

Eva Nylin läste dikter och ukulelegruppen spelade på Kulturella knytkalaset på biblioteket.  
Text och foto: Maria Ivansson

Kulturella knytkalas
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snart är det dags för kultur-
veckan våreld 18-23 april med 
bokmässa och författarbesök. 
Vad sägs om Karin Bojs, August-
prisbelönad författare som gett ut 
böckerna ”Min europeiska familj 
– De senaste 54 000 åren”, ”Syra 
själv” och ”Vikten av gener”. 

Dessutom kommer Yvonne Leff-
ler, professor i litteraturvetenskap 
vid Göteborgs universitet, som 
skrivit boken: ”Sigge Stark. Sveriges 
mest produktiva, utskällda och lästa 
författare”. Yvonne Leffler har läst 
i stort sett allt som Sigge Stark har 
skrivit, det vill säga 115 romaner 
och över 500 noveller! 

Sigge Stark bodde i unga år i Ås-
hagen, Torsby, och är begravd på 
Fryksände kyrkogård.

Vi kommer även att ha öppen scen 
för deltagarna i årets skrivartävling,  
i både Torsby och Sysslebäck.

Våreld med 
Bokmässa, 
Bojs & Leffler

20/4  karin bojs, torsby bibliotek
21/4  Yvonne Leffler, Torsby bibliotek
18-27/4  utställning, torsby kniv- och hantverksförening,  
 torsby bibliotek
22/4  Öppen spelkväll, e-sport, biografen stjärnan
23/4  bokmässa, torsby bibliotek
6/5  bokbussfestival, torsby

preliminärt kalendarium kulturavdelningen

MArIA IVANSSoN

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

9-22/5  utställning torsby Fotoklubb, torsby bibliotek
10/5  kulturellt knytkalas, Höljes Folkets hus
6/6  Nationaldagsfirande och Kulturellt Knytkalas i 
 torsby och sysslebäck

	 Du	finner	vad	som	är	på	gång	i	kulturen	på	
	 torsby.se/pagangikulturen

Karin Bojs kommer till Torsby bibliotek den 20 april 
Foto: ulrica zwenger
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Sagt och gjort! Nyanlända från 
asylboendet i Höljes bjöds in till en 
familjedag med tema skidor, snö 
och gemenskap. 

Inledningen av dagen var dyster, 
det regnade hela morgonen men i 
samma stund som bussen med våra 
gäster ankom till Branäs skingrades 
molnen och solen tittade fram från 
en klarblå himmel. Ett solsken som 
varade hela dagen både på himlen 
och i våra hjärtan. Nettbuss lånade 
ut bussen gratis och P-O Jonsson, 
vår glada busschaufför ställde upp 
ideellt. 

Dagen började strax efter kl. 10 då 
58 glada och entusiastiska barn och 
föräldrar klev av bussen i Branäs och 
möttes av 40 medlemmar från fören-
ingen. Hela ”skidhyran” översväm-
mades snabbt av förväntansfulla 
barn som för första gången satte ner 
sina fötter i ett par pjäxor. Branäs 
skidanläggning sponsrade evene-
manget med utrustning, liftkort och 

skidlärare. Fullt utrustade från topp 
till tå travade de stolta iväg till barn-
området. Tillsammans tog vi oss upp 
i liftar och ner för backar. Lite svajigt 
gick det i början men många greps 
snart av tjusningen av att känna far-
ten under skidorna. 

Det var härligt att se glittret i ögo-
nen på barnen som fick åka skidor 
och busa runt både med oss och 
med sina föräldrar. 

Lek och skratt skapar god aptit. 
Det brann i grillarna och mat ordna-
des. Vi bjöd på kycklingfajitas med 
sallad, god mat för våra hungriga 
magar. Efter maten fick alla som 
ville och vågade åka gondol upp 
till toppen och ner igen. Där blev 
många imponerade både av utsik-
ten och all bebyggelse. 

Många mobiler fylldes under da-
gen med glada skidåkarkort, grupp-
bilder och selfies. Vilken fantastisk 
manick mobilen är som möjliggör 
att man kan spara minnen och även 

hålla kontakten med släkt och vän-
ner långt borta. Vilken lycka att få 
visa att man kan må ganska bra i 
snö och i en slalombacke. 

Många föräldrar uttryckte sin 
tacksamhet och glädje över att få 
komma ut, att få leka med sina barn 
och att få träffa nya människor. 
De hade fått en dag utan väntan, 
tristess, rastlöshet, oro och förhopp-
ningsvis var de tillräckligt trötta så 
att de kunde sova gott den natten. 
Barnen frågade om de kunde kom-
ma nästa helg också, detta tolkar vi 
som att dagen var lyckad. Dagen 
avslutades runt 14.

Branäs Alpina tillsammans med 
alla härliga nyanlända, Branäs skid-
anläggning, Netbuss och P-O Jons-
son möjliggjorde denna fantastiska 
dag med många härliga minnen och 
en ny positiv erfarenhet. 

För Branäs Alpina  
Maria Tillberg 070-252 54 05 och 
Jennie Över 070-278 68 25.

Familjedag med 
nyanlända från 
asylboendet 
i Höljes

vi i branäs alpina tror att föreningslivet på ett bra sätt kan bidra 
till integration. därför har vi beslutat att en del av det stipendium 
föreningen fick i höstas av Branäs, stugägarföreningen och 
panta mera, skulle användas till ändamålet. Foto: Jennie Över
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Med anledning av omvärldens 
situation under 2015 och därmed 
kraftigt ökande ensamkommande 
barn som sökte asyl i Sverige, anvi-
sade Migrationsverket ensamkom-
mande barn utöver detta avtal för 
att hantera situationen. 

Totalt under 2015 har Torsby 
kommun fått 76 anvisade barn och 
ungdomar utöver avtalet varav i 
dagsläget 60 ungdomar är place-
rade inom HVB-hem som tillhör 
Torsby kommun. HVB = Hem för 
vård och boende.

ny organisation
Vi har skapet en ny organisation  
för att ta emot ensamkommande 
barn/ungdomar. Den kallas för EBU  
(ensamkommande barn och ung- 
domar).

Torsby kommun har i dagsläget 
fyra HVB-boenden för ensamkom-
mande barn i åldern 13-18 år, både 
flickor och pojkar. Positiv respons 
av blandad kön på boenden har 
visats sig såväl i ungdoms- samt 
personalgrupperna. 

Dessutom finns en enhet som är 
riktad till ungdomar som bor i egna 
lägenheter med stöd av handledare 
utifrån individuella behov. Ung-
domarna har sin skolgång genom 
Torsby kommuns skolregi. 

Varje boende är en egen verksam-
het och har ansvarig samordnare 
(föreståndare) och en egen perso-
nalgrupp. 

nytt avtal 2016
Kommunen har nu skrivit ett nytt 
avtal om med Migrationsverket om 
asylplatser. Detta för att möta det 
behov som Länsstyrelsen och Mig-
rationsverket har beskrivit. Det nya 
avtalet som trädde i kraft i januari 
i år omfattar 54 asylsökande och 14 
ungdomar med uppehållstillstånd.  

Utöver Torsby kommuns egna 
HVB-boenden placeras ensamkom-
mande barn även externt på exem-
pelvis andra HVB-boenden eller 
familjehem. De sker en individuell 
matchning utifrån den enskildes 
behov av stöd och boende. I dag 
har socialtjänsten ca 100 anvisade 
barn och unga som socialförvalt-
ningen ansvarar för och följer upp 
barnens utveckling och mående.  

Nytt avtal kommer tecknas under 
våren i syfte att bemöta det fördel-
ningstal som Länsstyrelsen tilldelar 
Sveriges kommuner.

stort tack
Under hösten 2015 hade vi ett stort 
behov av akuta familjehem samt 
gode män för att hantera den akuta 
situationen med det ökade antalet 
anvisade ensamkommande barn i 
Torsby kommun. Jag önskar där-
med avsluta med att rikta ett stort 
tack till de engagerade kommunin-
vånare som på olika sätt ställde upp 
i denna akuta situation och som 
gemensamt bidrog till en fin insats i 
det akuta läget.

SuSANNE AxELSSoN

områdeschef EBu
073-280 71 38

susanne.axelsson@torsby.se

Så här organiserar vi 
kring ensamkommande 
barn och ungdomar
torsby kommun hade under 2015 ett avtal med migrationsverket 
om att ta emot 11 asylsökande ensamkommande barn samt till-
handahålla 14 boendeplatser för ensamkommande barn som har 
fått beviljat permanent uppehållstillstånd. 

Foto: Birgitta Brorson
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På beroendemottagningen kan du få hjälp med bedöm-
ningar, rekommendation på lämpligt stöd och infor-
mation om var hjälpen finns. 

Känslor av ensamhet, ilska och maktlöshet är ofta van-
liga hos anhöriga till missbrukare och en beroendesjuk-
dom kan ta över inte bara en missbrukare utan också hela 
omgivningen. Till slut lever du ett liv i andra hand, där 
välmåendet alltid beror på någon annan. En kontakt med 
beroendemottagningen kan visa på vägar till förändring, 
där du som anhörig kan återta kontrollen över ditt liv.

Beroendemottagningen erbjuder även råd, informa-
tion och kortare föreläsningar till andra som kommer 
i kontakt med missbruk och beroende av alkohol eller 
andra droger. Det kan till exempel vara arbetsplatser, 
skolor, vårdcentraler eller direkt till allmänheten.

beroendemottagningen erbjuder
• Råd och stöd. Vid rådgivning kan du vara anonym 

och du registreras inte någonstans
• Motivationssamtal
• Provtagning 
• Snabb kontakt med socialtjänsten om du behöver 

behandling vid institution eller i öppenvård efter 
beslut enligt gällande lagstiftning. 

• Samtalsbehandling – enskilt eller i grupp för alko-
hol- eller drogberoende 

• Råd och stöd till anhöriga – enskilt eller i grupp

På beroendemottagningen träffar du socialsekreterare 
och alkohol- och drogterapeut. Beroendemottagningen 
är öppen för besök måndagar 8-11 och torsdagar 15-18. 
Du kan även nå personalen vardagar på telefontiden 
8.30-9.30, övrig tid svarar vi i telefon om det finns ut-
rymme. 

Vi erbjuder behandlingskontakt med erfaren per-
sonal, som kan hjälpa dig att forma individuella mål 
samt visa på vägar och metoder som du kan använda 
dig av för att nå målen. 

all kontakt med oss är kostnadsfri
Beroendemottagningen finns på Björkarna, Vävare-
gatan 2 i Torsby, med ingång på kortsidan.  

Om du vill ringa oss kan du antingen nå oss via växeln 
0560-162 00 eller om du vill prata direkt med någon av 
oss har du våra telefonnummer här. 

vi som jobbar här är
Annika Buvik, socialsekreterare, 0560-161 54, 
annika.buvik@torsby.se
Elisabeth Hed, behandlingsassistent, 0560-161 77, 
elisabet.hed@torsby.se
Annette Eriksson Qvicker, socialsekreterare, 
0560-161 29, annette.eriksson.qvicker@torsby.se
Christer Norrman, alkohol och drogterapeut, 
0560-162 29, christer.norrman@torsby.se

MoNA rAHM

IFo-chef
0560-161 68

mona.rahm@torsby.se

Välkommen till beroendemottagningen
Har du frågor och funderingar kring din alkoholkonsumtion eller är du rädd för att alkohol, droger  
eller spel börjar skapa problem? eller är du anhörig till någon som har dessa problem?

Det är vi som jobbar på beroendemottagningen. 
Från vänster Annika Buvik, Elisabeth Hed,  
Annette Eriksson ovicker och Christer Norrman. 

Foto: Annette Lauritzen Karlsson
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meningsfulla arbetsuppgifter sökes
Vårt mål är att vi ska kunna erbjuda så mycket me-
ningsfulla och verklighetsnära arbetsuppgifter som 
möjligt. Det är svårt att skapa egna arbetsuppgifter, 
därför vänder vi oss nu till företag, föreningar och 
kommunala förvaltningar. Finns det arbetsuppgifter 
på din arbetsplats som är svårt för er att hinna med? 
Kanske kan vi på Samverkstaden hjälpa till. Det ni inte 
hinner med kan vara värdefull sysselsättning för oss. 

Idag sorteras bland annat skruvar, fjädrar/skruvar 
sätts ihop, etiketter på plastpåsar tas bort, papper ko-
pieras och strimlas med mera. 

Är ni intresserade av ett samarbete och tror att ni har 
arbetsuppgifter som vi kan utföra, kontakta då personal- 
en på Samverkstaden på 0560-163 80. Tack på förhand!

IDA CArLE

områdeschef handikappomsorgen
0560-161 49

ida.carle@torsby.se

samverkstaden är en del av torsby kommuns 
dagliga verksamhet för personer med funktions-
nedsättning. på samverkstaden deltar man i  
aktiviteter efter sina egna förutsättningar.  
ungefär 15 personer har sin dagliga verksamhet 
här och totalt arbetar fem handledare.

Daglig verk-
samhet söker 
nya arbets-
uppgifter

Janne Abelsson och Sonja Jansson 
plockar samman olika detaljer på 
uppdrag av företaget Note. 

Foto: Annette Lauritzen Karlsson
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För oss fotoälskande ungdomar är 
det återigen dags att spendera tid 
bakom kameran med krampande 
armar, timmar framför en data-
skärm och att få känna känslan av 
att skapa något i stället för att bara 
göra saker i teorin.

Vi har nött skolkatalogen i letan-
det efter modeller, vi har castat, vi 
har förvandlat vår älskade fotostu-
dio och vi har pysslat med sceno-
grafi. Vi har noggrant valt ut före-
mål som ska synas i bild och med 
omsorg sammansatt allt.

I år handlar skapandet om bad-
rummet. Om hur vi människor 
verkligen är, hur ensamheten lockar 
fram våra sanna jag, framför spe-
geln och bakom låsta dörrar. Här 
existerar inte normer, samhällsreg-
ler och oskrivna lagar.

Vi elever har valt att plocka fram 
saker vi tror att de flesta individer 
någon gång gör, när vi tror att ingen 
ser. Med stor kreativitet har vi elev-
er och en engagerad lärare kanske 
tänjt på lite gränser, experimenterat, 
och skapat i 60-talets look.

Utställningen har vi valt att kalla 
”Privat”, för det är just det här det 
handlar om.

Hur vi är när vi är som mest 
privata. Vi har valt att plocka fram 
rädslan av, ”tänk om någon såg mig 
nu”, tänk om det på något omöjligt 
sätt fanns en kamera där bakom 
spegeln. I detta fall gjorde det precis 
just det. I våra karaktärers hem, 
Stjerneskolans fotostudio, gömde 
det sig faktiskt en kamera bakom 
spegeln som fångade fantastiska, 
roliga men också sorgliga ögonblick 

som endast finns och förekommer 
mellan fyra kakelväggar.

Vi fotoelever på skolan har valt att 
plocka fram denna typiska vardags-
syssla av en ganska enkel anledning, 
det är något alla vi människor har 
gemensamt. Alla har sin egen rutin 
och ritual i badrummet. Vi har gjort 
detta för att visa att många gånger är 
vi människor inte så olika varandra, 
trots att vi gärna vill tro det.

Vi har jobbat hårt och fått fram en 
rolig, stark och inspirerande utställ-
ning, så om du inte redan har en  
ursäkt att besöka vår fantastiska 
skola kanske du har det nu. Vi vill 
därför önska alla välkomna och 
hoppas att ni kommer uppskatta 
vår utställning.
Text av Maiia Andersson, elev vid samhälls- 
programmet, samed13, Stjerneskolan

speglar det privata

Fotoutställning

Då var det åter igen dags för en av årets utställningar på Stjerneskolan, skolans 
bästa tradition och höjdpunkten på året för oss elever på medieavdelningen.

Foto: Anton Lindgren Foto: Antonio Larsson Foto: Maiia Andersson
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Bland annat hade vi en utställning 
på Torsby bibliotek där vi presen-
terade utbildningen och de olika 
verksamheterna inom Sunne och 
Torsby kommuner samt sjukhuset 
i Torsby.

Dessutom undervisade vi 15 mel-
lanstadieklasser i Sunne och Torsby 
i första hjälpen. Det var elever och 
studerande från Stjerneskolans 
vård- och omsorgsutbildningar 
som hade utbildningen. Undervis-
ningen uppskattades, vilket fram-
kom genom positiva utvärderingar.

Tanken är att vi årligen under 
vecka 42 ska uppmärksamma vård- 
och omsorgscollege med olika 
aktiviteter.

Stjerneskolan är ett certifierat 
vård- och omsorgscollege (VOC)  
vilket innebär en samverkan mel-
lan arbetsgivare, fackförbund och 
utbildare i syfte att öka intresset 
för utbildningar och yrken inom 
vård och omsorg. Eleverna får en 
modern och attraktiv utbildning 
och den kompetens de behöver för 
att få arbete. Ett diplom från VOC 
innebär att utbildningen genom-
förts med godkända betyg.

Vård- och omsorgsprogrammet 
vid Stjerneskolan i Torsby har varit 
certifierat som vård- och omsorg-
scollege sedan 2009. Vart femte år 
sker en omcertifiering där vi måste 
redovisa på vilket sätt vi uppfyller 
certifieringskraven.

På nationell nivå finns föreningen 
VOC som ansvarar för kvalitetskri-
terierna och genomför certifiering-
ar. På regional nivå tillhör vi VOC 
Värmland som har det övergripan-
de ansvaret för samordning och för 
kvalitetsuppföljning i länet.

I Värmland är i stort sett samtliga 
kommuner anslutna till ett VOC. 
För Stjerneskolans college är det 
Sunne och Torsby kommuner samt 
sjukhuset i Torsby som samverkar.

På Stjerneskolan bedrivs utbild-
ningen både på ungdomsgymnasiet 
och på kommunala vuxenutbild-
ningen.

För närvarande går 37 elever på 
ungdomsgymnasiet och 40 stude-
rande på vuxenutbildningen.

Vill du veta mer om VOC kan 
du höra av dig till Viveka Eriksson 
viveka.eriksson@edu.torsby.se eller 
0560-163 83.

i mitten av oktober, under vecka 42 förra året var det vOC-vecka 
för första gången. Då genomförde vi flera olika aktiviteter för att 
visa upp utbildningen inom vård och omsorg och presentera 
olika möjligheter att arbeta inom branschen.

R E G I O N  VÄ R M L A N D

Årlig vård- 
och omsorgs-
collegevecka

Elever får träna stabilt sidoläge

Studerande visar hur man kontrollerar 
fria luftvägar och andning

Elever tränar på första hjälpen vid luftvägsstopp
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Fritidsbanken i Torsby är ett samarbetsprojekt mellan 
arbetsmarknadsavdelningen och fritidsavdelningen. 
Fritidsbanken bidrar till integration, ökad spontan- 
idrott, hälsa och välbefinnande.

 
Inom fritidsbankskonceptet finns tre viktiga 
regler
• Alla får låna
• Allt är gratis
• Fokus på miljö

varmt välkommen att skänka saker!
Vi söker alla typer av sport-och fritidsprylar för utlå-
ning du lämnar in dina saker vid JobbCenter möbel-
returens lokaler måndag till torsdag kl. 10-18. Vill du 
göra en större insamling på din arbetsplats så kan vi 
komma överens om hämtning. Telefonnummer till 
JobbCenter Möbelreturen/Fritidsbanken är 070-316 10 23. 

KICKI VELANDEr

fritidschef
0560-160 90

kicki.velander@torsby.se 

Foto: Morgan Bäckvall

en lokal fritidsbank är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. människor skänker fritids- 
prylar som de inte längre använder och fritidsbanken tar tillvara och lånar ut här kan alla låna utrust-
ning för en aktiv fritid som t.ex. skridskor, skidor, inlines, pjäxor, gympaskor, fotbollsskor m.m. 

Har du något 
att lämna till 
fritidsbanken?

Titta vilka små skridskor, säger Britt-Lis Adolfsson

Britt-Lis Adolfsson, roger Eriksson och Mohamed Abdo 
har börjat fylla upp Fritidsbanken med sportutrustning
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Bilvårdsanläggningen är ett unikt 
samarbete mellan Torsby kommun 
och Samhall som har skapat åtta ar-
betstillfällen för Samhalls personal i 
norra Värmland. Samtidigt avlastas 
kommunens personal så att den kan 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

avlastning för kommunens 
personal
Bilarna hämtas och lämnas av sex 
medarbetare på ordinarie parkerings-
plats inte bara för tvätt utan även för 
service, däckbyten och reparationer. 
Bilarna tvättas och städas både in- 
och utvändig samt kontrolleras på 
skador i en egen lokal i den f d spån-
skivefabriken i Ambjörby. Service och 
däckbyten utförs som tidigare hos 

kommunens avtalsleverantörer.
När bilen strular eller olyckan har 
varit framme ringer den drabbade 
kommunanställde till ett service-
nummer. Där svarar en av två ad-
ministratörer i Ambjörby som sedan 
fixar den hjälpen som behövs. Sam-
talen kan handla om allt möjligt som 
att servicelampan har tänts, punkte-
ring mitt under arbetspasset eller en 
skadeanmälan till försäkringen.

Bilarna som hanteras av Samhall 
är endast personbilar och minibus-
sar. Hälften av bilarna tillhör hem-
tjänsten och hemsjukvården samt 
LSS-verksamheten. Den andra hälf-
ten utgörs av kommunens bilpool 
där övriga kommunanställda kan 
boka bil vid behov.

nya bilar ger vinster för miljön
Samtidigt som bilvårdsanlägg-
ningen startade har kommunen 
börjat leasa en enhetlig fordons-
park med två olika personbils-
modeller. De nya bilarna är både 
ekonomiskt som miljömässigt för-
delaktiga för kommunen. CO2-ut-
släppet kommer att minskas med 
20 % från 2014 jämfört med 2017, 
då alla bilar är utbytta. Kommu-
nen följer aktivt utvecklingen på 
eldrivna fordon för att se när nästa 
steg ska tas. Framgångssagan  
fortsätter!

vill du veta mer?
Daniel Bücke, ekonom, 0560-160 30, 
daniel.bucke@torsby.se

undersköterskan Eva-Lena Jonsson och 
Samhalls medarbetare Lars Törnkvist 
framför Dalbygården i Sysslebäck

i mitten av februari förra året invigdes torsby kommuns bilvårdsanläggning i ambjörby. ett år senare 
kan vi konstatera att anläggningen är en stor framgång. 120 av kommunens bilar rengörs grundligt 
fyra gånger om året. Och inte bara det. I Ambjörby fixas även mycket annat kring bilarna.

Kommunens bilvårdsanläggning 
- en framgångssaga

Foto: Daniel Bücke

Samhalls medarbetare Karl-Erik Nilsson 
på bilvårdsanläggningen i Ambjörby
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I Sverige är vi traditionellt sett 
överlag bra på nyföretagande, men 
inte riktigt lika vassa på att utveckla 
befintliga verksamheter. Det här 
tycker vi på Tuab är viktigt att ta 
fasta på, och försöker därför att hitta 
bra vägar för att hjälpa befintliga 
företag på olika sätt.

Vi tror att det allra bästa sättet att 
få en bild av vad företagen i Torsby 
behöver mest, är att finnas på plats 
i verkligheten. Det är under de   i 
butiken, på kontoret eller runt fika-

Tuab på 
företagsbesök

bordet när vi får höra företagarens 
egen berättelse, som vi kan få den 
bästa förståelsen för företagets var-
dag, möjligheter och problem.

Under början av 2016 har Tuab 
tillsammans med kommunalrådet 
Ann-Katrin Järåsen (S) och vice 
ordförande i kommunstyrelsen Alf 
Larsson (C) delvis fokuserat på att 
besöka den tillverkande verkstads-
industrin. Genom att fokusera på en 
viss målgrupp blir det enklare att 
snappa upp gemensamma problem 

och frågeställningar, och vi får en 
tydlig bild av vad som eventuellt 
saknas. Det kan handla om kommu-
nikations- eller transportmöjligheter 
i ett visst område, behov av bättre 
bredband, eller att flera företag ver-
kar behöva liknande typ av kompe-
tenshöjande insatser. 

På det här sättet blir det lättare 
både för oss och för kommunen att 
utforma planer för att hjälpa till att 
förbättra klimatet för företagen. Vi 
kan också under de här besöken 

Besök på Wermlands Tunnplåt AB.  
Ann-Katrin Järåsen (S), Åsa Gertling, Tuab,  
Alf Larsson (C), Stefan Larsson, platschef  
Wermlands Tunnplåt. Foto: Lina Sundberg.

Tuab jobbar på uppdrag av Torsby kommun med närings- 
livsutveckling i små företag (0-6 anställda). En del av 
jobbet handlar naturligtvis om att hjälpa till vid nystarter, 
men en annan viktig del är att ta hand om de företag 
som vi redan har. 

Besök på Tepro Machine & Pac System AB. 
Björn Bodén, VD Tepro, Ann-Katrin Järåsen 
(S), Alf Larsson (C), Lina Sundberg, Tuab, 
Ingrid Bodén, försäljningschef Tepro.  
Foto: Åsa Gertling.

Besök hos Torsby småbåtsvarv.  
Lina Sundberg, Tuab, Mohammad  
ossaili, praktikant, Anders Wiss, ägare.  
Foto: Åsa Gertling.

Besök på uniSystem.  
Conny Bergkvist, tekniker, Åsa  
Gertling, Tuab, Magnus Albinsson, 
IuC. Foto: Lina Sundberg.
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tipsa om utbildningar, personer 
med expertis eller organisationer att 
kontakta i vissa frågor eller eventu-
ella företagsstöd att söka till inves-
teringar som planeras och annat. 
Kommunen får också en bild av vad 
man kan bistå med för att under-
lätta företagarens vardag.

Att göra branschspecifika besök 
under en period säger oss också 
något om klimatet i just den bran-
schen vid en viss tidpunkt. Vi kan 
t.ex. dra slutsatsen att den tillverk- 

ande industrin i Torsby under bör-
jan av 2016 generellt har mycket att 
göra, ser utvecklingspotential inom 
flera områden, och framförallt, ser 
ljust på framtiden. 

Tuab har som mål att göra minst 
60 företagsbesök under året, och 
att efter varje besök ha med oss 
något konkret tillbaka som vi kan 
jobba med utifrån företagens behov 
och önskemål. Vårt huvudfokus är 
småföretag, givetvis inom alla bran-
scher. Om du har tid och möjlighet 

att ta emot oss och berätta om din 
verksamhet så är du varmt väl-
kommen att höra av dig till oss på 
0560-161 75 eller tuab@torsby.se.

LINA SuNDBErG

vd Tuab
072-731 60 18

lina.sundberg@torsby.se

 

Besök på oKq8.  
Lina Sundberg, Tuab,  
Jörgen Söderholm, platschef oKq8.  
Foto: Ann-Katrin Järåsen.

Besök på J-H Gräv.  
Henrik Spets, VD, med personal.  
Foto: Lina Sundberg.

Besök på PS 110 procent AB.  
Lina Sundberg, Tuab, Petter Solberg,  
Ann-Katrin Järåsen (S), Åsa Gertling, Tuab.  
Foto: Per-Espen Löchen.

Besök på Sebrafilm.  
Bengt Jonsson,  
Ellen Åkerlund, Stefan Degerlund.  
Foto: Lina Sundberg.

Besök på Swed-Jam.  
ulrika Johannesson, Swed-Jam,  
Lars Blomquist, redovisningskonsult, 
Frida Nilsson, Swed-Jam.  
Foto: Åsa Gertling.
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De senaste månaderna, från och 
med november 2015 till med januari 
2016 ökade antalet resenärer i snitt 
cirka 15 procent. I februari i år var 
det 630 personer som flög vilket är 
en markant ökning i förhållande till 
februari 2015, som landade på 320 
personer. Det betyder att antalet  
resenärer ökade med hela 90 % i 
februari. Mars månads statistik är 
inte klar i skrivandets stund, men 
allt pekar på ett ökat antal resenärer 
även då.

– Det här är fantastiskt roligt. Den 
senaste tiden har vi kunnat marknads- 
föra reguljärtrafiken lokalt, regionalt 
och nationellt på ett helt annat sätt 
än tidigare i och med det marknads-

föringsprojekt vi har tillsammans 
med Hagfors Airport och Region 
Värmland. Sen är det självklart så 
att resenärerna känner av Direkt-
flygs goda kundservice. Affärsre-
senärerna, som är den huvudsak-
liga målgruppen, har börjat återfå 
förtroendet för linjen, vilket är en 
viktig del i vårt arbete i att möta  
Trafikverkets krav på en markant 
och stabil ökning av resenärer på 
linjen. Vi är försiktigt optimistiska 
och arbetar hela tiden för att  
Trafikverket ska besluta om fortsatt 
trafik, i första skedet från och med 
hösten 2017 till och med hösten 
2019, säger Thomas Stjerndorff, 
kommunchef.

– De senaste månadernas ökning 
är mycket positivt med tanke på att 
Trafikverket ska besluta om linjens 
framtid om cirka ett år. En stor 
bidragande orsak till ökningen är 
att vår operatör Direktflyg håller 
en hög regularitet på linjen. Det går 
att lita på att flyget går som utlovat 
och fler har fått vetskap om hur 
smidigt det är att ta sig till Arlanda 
och vidare ut i världen från Torsby 
och Hagfors, säger Henric Ceder, 
flygplatschef, Torsby Flygplats och 
Hagfors Airport.

uLrIKA ANDErSSoN

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

Markant ökning 
av resenärer på 
flyget Torsby-
Hagfors-Arlanda
de senaste månadernas statistik visar en markant ökning av antalet resenärer i förhållande till  
motsvarande period ett år tidigare. 
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Vi registrerade föreningen i april 
2014. Det var svårt att få ihop en 
styrelse men efter många försök 
och ett löfte om att vi skall klara det 
på 2 år, fick vi ihop en bra styrelse. 
Under 2014 fanns inga bidrag att 
söka, de gamla bidragen var slut 
och det var högst osäkert när man 
kunde söka nya bidrag. Dessutom 
visste vi inte om vi skulle få bidrag 
eftersom de nya pengarna inte 
skulle räcka till alla föreningar. 

I Torsby tätort kostade det då 19 
900 kr för att få fiber, och vi tyckte 
att kan vi klara oss på den sum-
man, då var det rimligt att försöka 
bygga utan bidrag. Många förde-
lar fanns, vi bestämde själva, inga 
LOU-upphandlingar, inget krångel 
med myndigheter, men viktigast 
var ändå att vi kunde komma igång 
snabbt och avsluta snabbt. Vi tog 

in anbud från två entreprenörer och 
efter en noggrann projektering kun-
de vi konstatera att, om vi blev 120 
st och om projekteringen var riktig 
skulle vi klara oss under 19 900 kr. 
Många ”om” men vi beslutade ändå 
med viss ångest att gå vidare.

Byggstart närmade sig men vi 
hade fortfarande inte fått in mer än 
110 påskrifter, skulle vi blåsa av allt 
innan vi dragit på oss fler kostna-
der?  Nya svåra beslut, men vi trod-
de ändå på att det skulle komma 
fler anslutningar bara vi kom igång, 
så vi beslöt att börja gräva. 

Nu gick det fort, grävningen 
började i mitten på april och innan 
midsommar var all kanalisation 
klar, puh … hur många anslutning-
ar blev det? Jo 131 hushåll kom med 
till sist och vi kunde andas ut, pro-
jektet var i hamn. Efter sommaren 

började fiberblåsningen och första 
kunden kunde koppla upp sin fiber 
i slutet av september.

Nu är allt klart, alla räkningar 
betalda och vi kan konstatera att det 
blev billigare än i Torsby tätort vil-
ket varit vårt mål. Det har inte varit 
en enkel resa men nu känns det som 
det var värt allt jobb, nu är vi med i 
framtiden. Nu återstår bara en sak, 
att lägga ner fiberföreningen innan 
de två åren gått och i april 2016 
hoppas vi att det kommer att ske.

– Tack Peter! Om någon vill ställa 
frågor om ert projekt kan de kon-
takta dig då?

– Gärna! Kontaktuppgifter finns på 
vår hemsida, www.utterbynfiber.n.nu. 

CECILIA SJÖDéN

bredbandssamordnare
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se

Sören och Patricia plöjer ned slang hos Dan Isaksson i utterbyn. Foto: Peter Lannge. 

Hej Peter Lannge, ordförande i Utterbyns fiberförening! Ni har ju byggt ert fibernät utan bidrag,  
berätta hur det gick till!

En resa mot fiber i 
Utterbyn med omnejd



 22  TORSBY NU NR 1 - 2016

smygpremiär 1 maj
I år smygstartar skidtunnelsäsongen 
redan 1 maj. 
När skidtunneln öppnar för den 
11:e säsongen kommer vi att hålla 
öppet torsdag-söndag för allmän-
heten. Måndag-onsdag finns det 
möjlighet för grupper att åka skidor 
på förbokadetider. Från 1 juni håller 
vi öppet för alla, alla dagar, som 
vanligt.

Smygpremiär & jubileum i skidtunneln

10-årsjubileum 16 juni
Den 16 juni 2016 firar vi skidtunnelns 
10-årsjubileum, samma datum 
som skidtunneln invigdes 2006.  Vi 
bjuder på fri skidåkning och roliga 
upplevelser hela dagen. I skrivande 
stund är inte programmet färdigt så 
en och annan överraskning blir det 

LINDA DANIELSSoN

0560-270 04
linda.danielsson@torsby.se

Håll utkik efter kommande annonser!

utöver: 
• Prova-på skidskytte
• Prova-på frisbeegolf
• Fri skidinstruktion klassisk stil
• Testa rullskidor i testlabbet
• Delta i utlottningar av fina vinster
• Vi bjuder på fika
• Tipspromenad
• Skridskodisco på isbanan
• Prova-på pass och gratis träning 

60°NORD
• Fina erbjudanden hos Allsport m.m.
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Vi vill åka till, och besöka, platser därför att de erbju-
der en upplevelse. Det kan vara skön natur och spän-
nande aktiviteter, god mat, jakt och fiske, musik, häftig 
sport eller varför inte bra shopping! Fråga våra kära 
grannar från Norge!

En lockande resedestination ska ha en mix av det 
som lockar olika gäster med olika smak och intressen 
och ska också presentera sina lockelser på ett gästvän-
ligt sätt, med hög kvalitet.

Destinationen Torsby är väl rustad med spännande 
event, attraktioner och evenemang och kan erbjuda 
våra gäster fina upplevelser – året runt! Här kommer 
två godbitar.

invigning av Höljesdammen
Nu klarar Höljesdammen ännu större flöden och Nu 
ska invigningen av dammen ske den 4 juni 2016 med 
pompa och ståt.

Klimatförändringarna väntas leda till att ökade 
nederbördsmängder. För att klara det behövde Höljes-
dammen förstärkas men också klara av att släppa förbi 
större vattenmängder. Därför började Fortum att 2012 

inom turism och besöksnäring brukar man prata 
om reseanledningar som det som styr och lockar 
oss att välja ett visst resmål. visst är det trevligt 
och skönt att bo bra men det inte så ofta just boen-
det och resandet, i sig, är det som styr våra val.

bygga ut dammen och bygga om den gamla timmer-
rännan till en ytterligare utskovslucka. 

I Torsby kommun, längst upp i Klarälven vid gränsen 
mot Norge ligger en av Sveriges största vattenreser-
voarer, Höljesdammen. Höljes är en av de tre stora 
dammarna som Fortum äger och den är viktig för reg-
leringen i hela Klarälven.

rallycrossen större än någonsin!
Motorsporten i Torsby blir bara bättre och bättre och 
större och större. 

Nyss blev det klart att Rally Sweden får en fort-
sättning, och vi håller väl tummarna för att blir med 
Torsby som Rallycentrum!

Redan tidigare fick vi veta att Rallycross VM i Höljes 
lockar fler, och större, namn inom motorsporten. Eller 
vad sägs om killar som Ken Block och Sebastian Loeb? 
Även om de säkert får det tufft med våra hemmagrab-
bar. Boka in första helgen i juli!

MATS oLSSoN

besöksnäringsstrateg
0560-162-01, 070-661 05 57

mats.olsson@torsby.se

Event – Evenemang 
– Attraktion
”Kärt	barn	har	många	namn”

Foto: Fortum

Foto: Finnskoga MK

Foto: Finnskoga MK
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Många kemikalier har vi nytta av 
men några kan också ha en baksida. 
Vi kan komma i kontakt med en 
mängd olika riskämnen i vardagen. 
De kan finnas i olika produkter som 
köksredskap, konservburkar, kvit-
ton, leksaker, mattor, madrasser och 
textilier. Riskkemikalier kan påver-
ka miljön och vår livsutveckling ge-
nom att bland annat härma naturliga 
hormoner. Hormonstörande ämnen 
påverkar oss speciellt när vi växer, 
särskilt känsliga är barn och unga.

miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö”
Målet är formulerat så här ”Före-
komsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhäl-
let hotar inte människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna 
av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på män-
niskors hälsa och ekosystemen är 

försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bak-
grundsnivåerna." 

Detta är riksdagens definition av 
miljökvalitetsmålet, du finner mer 
om det på. www.miljomal.se. 

Forskning
Högaktuell forskning vid Karlstads 
universitet är Selma-studien som 
följer över tvåtusen barn från foster 
genom uppväxten. Forskarna un-
dersöker särskilt hormonstörande 
ämnen och beteendeutvecklingen. 
Universitet ordnar varje år en 
Selma-dag öppet för alla att komma 
och lyssna. Läs mer på  
www.selmastudien.se.

kommunens arbete med giftfri 
miljö
Grunden är att öka kompetensen 
om riskämnen. Kommunen har en 

politisk arbetsgrupp som tar fram 
olika förslag på lokala miljömål och 
miljö- och byggkontoret fokuse-
rar i årets tillsyn på riskkemikalier 
i barns vardag. Vi har ordnat en 
temakväll om giftfri miljö för all 
förskolepersonal med projektleda-
ren från Karlstads kommun, Malin 
Hedlund. 

vill du veta mera om miljömålen? 
Kontakta miljöstrateg Tina Näslund, 
e-post tina.naslund@torsby.se,
tfn 0560-162 02

inventering för en giftfri förskola
Just nu inventerar vi Torsbys för-
skolor, genom ett samarbete mellan 
miljö- och byggkontoret och försko-
leverksamheten. Syftet är att höja 
kunskapen hos förskolepersonalen 
samt fasa ut material som kan inne-
hålla skadliga ämnen. 

sverige har beslutat om sexton nationella miljökvalitetsmål och 
”giftfri miljö” är ett av de viktigaste. Här i torsby jobbar vi med 
detta mål genom att vi liksom många andra kommuner börjat 
inventera våra förskolor.

Giftfri 
miljö 
– ett viktigt miljökvalitetsmål
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En utsedd pedagog på varje avdel-
ning får information och tillsam-
mans går vi igenom materialet på 
varje förskola. 

Merparten av leksakerna på 
förskolan består av plast, därför 
är det en bra start att fokusera på 
plastprodukterna. En del saker 
kan vi sortera ut direkt och andra 
fasar vi ut på sikt. Inventeringen 
pågår fram till sommaren 2016. 

plaster och symboler
Vid tillverkningen av plast kan det 
ingå ett stort antal kemiska ämnen. 
Dessa kan sedan frigöras från plas-
ten under hela dess livslängd. Alla 
kemikalier är inte farliga men en 
del har förmåga att även vid mycket 
låga doser störa kroppens hormon-
system.

tips för dig som vill minska 
kemikalier i vardagen
• Titta efter plastmärkningen på 

plastproduken: Undvik: Polyvi-
nylklorid (PVC nr 3), Polystyren 
(PS nr 6) samt Polykarbonat (PC 
nr 7). Välj hellre: Polyeten (PE nr 
2, nr 4) samt Polypropen (PP nr 5).

• Välj nyare leksaker: Märkta med 
CE-märkning och tillverkade 
efter år 2013 (skärpt lagstiftning). 
Dessa är i regel bättre än äldre 
leksaker. 

• Rensa bland ”icke-leksaker”: 
Fördelen med en vara som är till-
verkad som leksak är att den har 
strängare kemikalie- och miljö-
krav än annan vara.

• Gallra och prioritera rätt bland 
plastleksakerna: Mjukgörare (fta-
later) i plast kan vara riskfyllda. 
Sortera ut leksaker som är mjuka, 
kladdiga eller luktar.

Betydelsefull städning: Det är vik-
tigt att städa ofta då många miljö-
gifter kan ansamlas i damm.  
Ett korsdrag är inte heller fel.

några nyttiga länkar om du vill 
läsa mer
• www.varautanfara.se
• www.kemi.se/vagledning-for/

konsumenter/varor-och-kemiska-
produkter/leksaker 

• www.upphandlingsmyndighe-
ten.se/utbildning_gf_personal

• www.naturskyddsforeningen.se/
nyheter/varstingplaster-gummin-
och-tillsatser

• www.torsby.se/giftfrimiljo

vill du veta mer om inventeringen?
Kontakta miljö- och hälsoskydds-
inspektör Erica Björndotter e-post 
erica.bjorndotter@torsby.se, 
tfn 0560-160 48
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Om det du vill göra avviker från de 
bestämmelser som finns på plat-
sen tar det något längre tid att få 
bygglov. Två exempel där det tar 
lite längre tid är om du vill bygga 
på en förut obebyggd tomt, eller om 
du vill bygga något som avviker 
från detaljplanen. I dessa fall så ska 
vi på byggkontoret tillfråga intillig-
gande grannar innan bygglov kan 
beviljas. Grannarna får tre veckor 
på sig att svara och sedan ska 
ärendet till miljö-, bygg- och rädd-
ningsnämnden för beslut. Normal 
handläggningstid för delegationsä-
renden utan någon avvikelse är ca 
1-4 veckor, medan det normalt tar 
4-7 veckor för de ärenden som ska 
till nämnden. 

Delge oss gärna om dina byggpla-
ner i så god tid som möjligt innan 
du vill börja bygga, så får du veta 
hur just dina byggplaner kan för-
väntas ligga till i tid när det gäller 

bygglov, i vissa fall kanske det inte 
ens behövs bygglov.  

Vi vill även påminna om att det 
för alla bygglov krävs en kontroll-
plan. En kontrollansvarig behövs 
dock inte i enkla ärenden, i tvek-
samma fall avgör handläggarna om 
kontrollansvarig behövs när ansö-
kan lämnats in. Enkla ärenden är 
exempelvis nybyggnad av carport 
eller garage, även mindre tillbygg-
nader av enbostadshus kan byggas 
utan kontrollansvarig. Är du osä-
ker, ring gärna och fråga oss!

ansök senast vecka 20
Miljö-, bygg- och räddningsnämnd- 
en sammanträder en onsdag i slutet 
av varje månad, men inte i juli då 
det är semestertider. Så om ditt 
bygglov är ett sådant ärende som 
ska beslutas av nämnden är det vik-
tigt att tänka på att sista sammanträ-
det innan semestern är den 22 juni, 

bygglOv 
i semester-

tider 
– ansök i tid
nu när våren och sommaren är i 
antågande brukar byggprojekten 
ta fart för många. vi på byggkon-
toret vill påminna om att ansöka 
om bygglov i god tid. ditt ärende 
tar olika lång tid att handlägga 
beroende på vilka bestämmelser 
som gäller för din tomt och bero-
ende på vad din ansökan gäller. 

och då behöver vi ha din ansökan 
senast under vecka 20. Därefter är 
nästa sammanträde den 31 augusti, 
så vill du kunna börja bygga under 
sommaren ska du ansöka så tidigt 
som möjligt, men senast vecka 20. 

Tänk på att vi inte kan handlägga 
din ansökan förrän den är komplett. 
En komplett ansökan innehåller 
ansökningsblankett, fasadritningar, 
planritning som visar planlösningen 
och en situationsplan som visar var 
på tomten du ska bygga. Behövs en 
kontrollansvarig ska den personen 
helst anmälas direkt vid ansökan.

Du är välkommen att kontakta oss 
vilken fråga du än har kring bygg-
nationer. Det är viktigt att fråga, 
även om man inte tror att det krävs 
bygglov. Välkommen att höra av dig!

MALIN JoNSSoN

byggnadsinspektör
0560-160 84

malin.jonsson@torsby.se 

    

HANS TJäDEr

byggnadsinspektör
0560-160 58

hans.tjader@torsby.se

Foto: Malin Jonsson
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Se vad du söker 
i kommunen
visste du att torsby kommun har en karta på webbplatsen där vi visar var olika saker i kommunen 
finns? Det har vi! Du når den via kartknappen på vår webbplats eller genom att skriva in webbadressen 
www.torsby.se/karta.

1

2
35

4

Foto: Malin Jonsson

Vi har haft vår webbkarta länge, men nu har den fått 
ett nytt utseende och funkar även i smarta telefoner. 
Jag tänkte visa lite hur kartan fungerar. Jag hoppas du 
får nytta av den!
1. Genom att klicka på en rubrik ser du vilka saker vi 

lagt ut i kartan. Du klickar på det du är intresserad 
av och de syns i kartan. (Förskolor i detta fall)

2. Om du vet vad du vill hitta kan du söka efter det 
här (adresser, fastigheter eller något av intresse).

3. Tittar du på kartan i en smart telefon och har GPS:en 
aktiverad så kan du se var du är i kartan och på så 
vis få hjälp att hitta dit du vill.

4. Om du vill kan du mäta saker i kartan. Hur lång är 
pulkabacken hemma?

5. Vill du lära dig mer om kartan finns ett hjälpdoku-
ment här. 

När du har hittat nå-
got i kartan som du 
vill veta mer om kan 
du klicka på det. Allt 
som oftast kommer 

det upp en länk som leder dig vidare. 

Lycka till! Hör av dig om det är något du saknar i  
kartan eller om det är något annat du funderar på!

ANJA THErNSTroM

GIS-ingenjör
0560-160 09

anja.thernstrom@torsby.se
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Ny sotnings-
firma och ny 
skorstensfe-
jarmästare
kommunen har tecknat avtal 
med en ny sotningsfirma som 
från och med 1 januari 2016 
sotar och gör brandskydds- 
kontroller i hela kommunen.
Den nya firman heter Torsby Sot-
ningsdistrikt AB och ny skorstens- 
fejarmästare är Jan Olsson.

Om du vill komma i kontakt med 
firman finns det på flera sätt att 
välja på:
• Telefon kontoret: 0564-100 35, 

telefontid alla vardagar kl. 10-12
• Mobiltelefon skorstensfejar- 

mästaren: 070-510 05 78
• E-post: info@torsbysotaren.se

du är skyldig att anmäla till 
sotningsfirman om du
• Har ändrat något med de eldstäder 

eller andra värmekällor du har
• Har ändrat eldningsfrekvensen i 

dina eldstäder 
• Har köpt ett nytt hus
• Har sålt din fastighet till någon 

annan 

Information om intervaller för 
sotning s.k. sotningsfrister, brand-
skyddskontroller, hur mycket 
sotning och kontroller kostar m.m. 
finns att få på kommunens webb-
plats www.torsby.se/sotning.

Pär MALTESSoN

räddningschef
0560-161 25

par.maltesson@torsby.se 

När du går på en husvisning kan 
det vara lätt att fastna för ett hus 
på grund av färgerna eller tape-
terna på väggarna. Försök att tänka 
bortom det. Färger och tapeter är 
relativt billiga och lätta att ändra 
efter smak. Även om huset ser 
nyrenoverat och bra ut på ytan kan 
det finnas större renoveringsbe-
hov som är viktigare att fokusera 
på som takbyte, fönsterbyte eller 
dränering. 

När du kommit så långt i pro-
cessen att det är dags att göra en 
besiktning, ta då med fördel hjälp 
av ett företag som utför fackman-
namässiga besiktningar. Du kan 
välja mellan att köpa in dig på den 
besiktning som säljaren har beställt 
eller göra en helt ny hos ett annat 
företag. Om säljaren redan besikti-
gat huset har du som köpare inget 
avtal med besiktningsföretaget. 

Som husköpare har du en under-
sökningsplikt som innebär att du 
noga ska undersöka den bostad du 
vill köpa. Du kan normalt inte få 
ersättning av säljaren i efterhand 
för fel som du eller besiktnings-
företaget har missat och borde ha 
upptäckt vid en noggrann under-
sökning. De flesta fackmannamäs-
siga besiktningar täcker inte hela 
undersökningsplikten. Viktiga 
delar som normalt inte ingår vid 
en besiktning kan exempelvis vara 

ventilation, el, enskilt avlopp och 
murstockar. Om du misstänker nå-
got innan köpet eller om besiktning-
en visar att det finns risker eller pro-
blem i huset är det viktigt att titta 
särskilt på dem. Eventuellt kan du 
behöva göra en mer omfattande och 
kompletterande besiktning av vissa 
delar och då behöva anlita sakkun-
niga. Det kan till exempel handla 
om en fuktsakkunnig, elinstallatör 
eller sotare.

I vissa fall kan ett så kallat ”dolt 
fel” upptäckas efter att du köpt din 
bostad. Ett dolt fel är något som 
finns redan när du köper bostaden 
men som inte har upptäckts vid en 
noggrann besiktning. Du kan klaga 
på ett dolt fel i upp till tio år från 
det att du fått tillträde till huset. 
När du upptäcker felet måste du 
som köpare klaga (reklamera) inom 
rimlig tid från det att du upptäckte 
det. För att något ska räknas som ett 
dolt fel måste de här fyra kriterierna 
uppfyllas:
• Felet måste ha funnits vid köp-

tillfället.
• Felet ska inte ha varit upptäck-

bart.
• Felet ska inte ha varit förväntat.
• Bostadens egenskaper avviker 

från uppgifter som säljaren har 
lämnat.

Lycka till med ditt husköp!
Text och foto: Jessica Fong

Konsument-
rådgivning för 
dig som är i  
husköpartagen
går du i husköpartankar? då vill jag som konsumentrådgivare 
gärna ge dig några goda råd på vägen. 

Skorstensfejarmästare Jan olsson Foto: Stefan olsson
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konsumentrådgivningen 
karlstads kommun, 651 84 karlstad  
besöksadress: samhällsbyggnadshuset,  
gustaf lovéns gata 30, (inre hamn)  
tfn. 054-540 46 90 kl. 9-12 och 13-16  
Webb: www.karlstad.se/konsument  
e-post: konsument@karlstad.se  
gilla oss på facebook!  
www.facebook.se/radrummet

torsby kommun köper tjänsten av 
konsumentrådgivningen i karlstad för 
våra invånares räkning. du kan alltså 
kostnadsfritt kontakta dem för råd i 
konsumentfrågor.
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Från kak-rallyt, mitten av 1960-talet 
Källa: Göte olsson, tfn 072-247 11 62
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Lokala Förebyggande Rådet är ett 
nytt ”råd” som bildades under 2015 
och hade sin föregångare i Torsby 
samhällsråd, TOSAM. Genom att i 
ännu högre grad öka samordning 
och effektivitet ska Lokala Förbyg-
gande Rådet bli en ännu bättre 
organisation.

Det var den 1 januari 2015 som en 
ny organisation trädde i kraft inom 
Polisen och sedan dess har Lokalpo-
lisområde Torsby och Torsby kom-
mun ett samarbete kallat Medbor-
garlöften och detta ingår i Lokala 
Förebyggande Rådet. Medborgar-
löften ska kort uttryckt öka trygg-
heten, förebygga brott, öka vanligt 
folks möjlighet att delta i det före-
byggande arbetet och vi ska känna 
ett starkare förtroende för polis och 
kommun.

– Det är viktigt att medborgarna 
känner att vi lyssnar. Vi vill få in 
synpunkter och fånga upp folks rös-
ter. Det här är en samverkan som är 
till för medborgarna, säger Caroline 
Eriksson, kommunpolis i Torsby 
och hon får medhåll av ANDT-
samordnaren Jörgen Johansson som 
förklarar:

–  Vi får en bättre effekt i vårt arbete 
genom att vi skapar ett bra samar-
bete mellan kommunen och polisen, 
säger Jörgen Johansson.

utmaningar
I Lokala Förebyggande Rådet ingår 
i huvudsak personal från social-
tjänst, skola, fritid och polis. Det 
pågår ständigt en dialog i rådet när 
det gäller det förebyggande arbetet, 
som främst är inriktat mot barn och 
ungdomar. LFR ska på ett delvis 
nytt sätt möta de utmaningar som 
finns idag.

Medborgarlöftet för 2016 är att 
Polisen och Torsby kommun ska 
arbeta för att motverka att unga 
använder droger och – att se över 
trafiksituationen i Torsby tätort.

vill du veta mer?
Hör av dig till oss
Jörgen Johansson,  
ANDT-samordnare, 0560-166 96,
jorgen.johansson@torsby.se

Caroline Eriksson,  
kommunpolis, 070-609 18 83,
caroline-a.eriksson@polisen.se

ANDT-samordnaren Jörgen Johansson och 
kommunpolisen Caroline Eriksson träffar en 
medborgare i Torsby centrum och berättar om 
sitt arbete. 

Foto: Morgan Bäckvall

Att alla ska kunna leva och bo i ett tryggt samhälle är för de flesta 
en självklarhet och vägarna till trygghet kan vara olika. samhällets 
arbete sker i olika verksamheter och i torsby kommun går arbetet 
under samlingsnamnet lokala Förebyggande rådet, lFr

Lokala Förebyggande rådet 

vill öka trygg-
heten för dig
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Rådet lämnar förslag på lämpliga 
åtgärder och anpassningar i allmän-
na utemiljöer och fastigheter.

Förutom att arbeta med frågor 
som kommer från kommunens 
avdelningar ska rådet också ge 
information till allmänheten. Till 
hjälp har man kommunens tillgäng-
lighetssamordnare (Gunilla Montán 
Halvardsson) och man samarbetar 
med handikappföreningarna för att 
sprida eller inhämta kunskap.

Rådets arbete ska följa kom-
munens riktlinjer och mål, och de 
föreskrifter och lagar som finns. 
Man ska arbeta för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna 
delta i samhället på jämlika villkor.

Rådet ligger organisatoriskt un-
der kommunstyrelsen och består 
av nio ledamöter och nio ersättare. 
Rådet sammanträder fyra gånger 
per år. 

I tillgänglighetsrådet finns tre 
politiker, en från vardera kommun-
styrelsen (KS), socialnämnden (SN) 
och barn- och utbildningsnämnden 
(BUN).

Från handikapporganisationerna 
finns sex personer som represente-
rar grupperna rörelsenedsatta, hör-
selnedsatta, synnedsatta, psykiskt 
funktionsnedsatta och två personer 
från gruppen medicinskt funktions-
nedsatta. 

Handikappföreningarnas leda-
möter och ersättare representerar 
persongrupper med olika funk-
tionsnedsättningar (inte bara den 
förening man blivit nominerad av). 
Rådets mandatperiod är fram till 30 
juni 2019.

Ordförande
Birgitta Almroth (L) (KS) Torsby 070-550 94 23
vice ordförande
Monica olsson (C) (SN) Stöllet 070-608 14 56
ledamöter
Eva Nordvall (S) (BuN) Torsby 070-304 36 60
Curth Åsberg (rörelse) Torsby 070-295 49 07
Gunnar Hjerdt Bengtsson (hörsel) Ekshärad 
070-374 01 51
Toleif Högberg (syn) Sunne 070-512 10 91
Veine Eriksson (medicin) Torsby 070-277 38 53
Ing-Marie Styffe (medicin) Hagfors 0563-153 72
Vakant (psykisk)

ersättare
Yvonne Broberg (S) (KS) Bograngen  
070-311 5187
Åke Gustavsson (S) (SN) Torsby  
070-584 62 70
Jörgen Nilsson (S) (BuN) Torsby  
070-218 80 01
Monika Kvarnström (rörelse) Stöllet  
070-273 73 95
Anne-Marie Blomcrantz (hörsel) Torsby  
073-050 65 90
Wivi-Anne Karlsson (syn) Torsby 0560-106 77
Ann-Mari Johansson (medicin) Torsby  
070-625 55 92 
Vakant (psykisk)

kontakta kommunala  
tillgänglighetsrådet
Postadress: Torsby kommun
1. Tillgänglighetsrådet, 685 80 Torsby
E-post: ktr@torsby.se
Tfn sekreterare: Gunilla Montán Halvardsson 
0560-161 62

Övre raden från vänster: Ing-Marie Styffe,  
Veine Eriksson och Monica olsson. 
Nedre raden från vänster: Toleif Högberg,  
Birgitta Almroth och Curth Åsberg.  
Infälld i bild: Eva Nordvall och Gunnar Hjerdt 
Bengtsson.

Kommunala tillgänglighetsrådet
torsbys kommunala tillgänglighetsråd, tkr, arbetar med frågor som rör funktionsnedsattas 
behov och krav på tillgänglighet i samhället.

Foto: Yderstigs bild Torsby
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Det är inte alltid lätt för dig som invånare att veta vad 
dina skattekronor används till. Inte heller är det lätt att 
veta vilka verksamheter som kommunen har ansvar för.

De flesta vet nog att kommunen har ansvar för skola 
och äldreomsorg. Men på frågor om andra områden 
som arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagning eller 
ekonomiskt bistånd är man kanske inte så säker på vad 
det är. 

Vi har lagt in ett system på vår webbplats, som kan 
hjälpa till att bringa lite klarhet i detta. Systemet heter 
Skattekollen.

Syftet med Skattekollen är att på ett förhoppningsvis 
enklare och tydligare sätt visa vart skattepengarna går. I 
systemet finns också information om vad olika kommu-
nala verksamheter har för ansvarsområde och uppdrag.

ett exempel
En person som tjänar till exempel 25 000 kr i månaden 
betalar cirka 5 600 kronor i kommunalskatt. Av dessa 
går närmare 2 500 kronor i månaden till vård och om-
sorg och cirka 2 100 kr till barn och utbildning. Av den 
summa som blir kvar går bland annat 335 kronor till 

kultur och fritid, 455 till infrastruktur och skydd och 60 
kronor till politisk verksamhet.

gör så här
1. Gå in på internet, skriv in www.torsby.se/skattekollen
2. Skriv in din månadslön i rutan och klicka på den blå 

knappen som heter ”Vad används mina skattepengar 
till?” så får du svar på frågan.

3. Lite längre ner på webbsidan ser du mer detaljerat 
hur dina skattepengar fördelar sig till olika verk-
samheter.

4. Vill du veta vad de olika verksamheterna har hand 
om, klicka på namnet och läs mer. 

Välkommen att prova Skattekollen själv!

ANGELA BIrNSTEIN

ekonomichef
0560-160 28

angela.birnstein@torsby.se

Håll koll på 
skatten med 
Skattekollen
vill du veta hur kommunen använder dina skattepengar? vi erbjuder en möjlighet för dig som vill 
se vad den skatt du betalar går till för olika verksamheter i kommunen. gå in på vår webbplats 
www.torsby.se/skattekollen, lägg in din månadslön eller annan summa som du väljer så räknar 
systemet snabbt ut svaret.

Skattekollen
Kolla vart din 

skatt går
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det viktigaste i protokollen är beslutet. därför 
ska det vara först i protokollet (efter rubriken). 
torsby följer därigenom den trend som numera 
finns i Sverige att skriva det viktigaste först.

Från och med nu i januari 2016 skriver alla styrelser 
och nämnder samt fullmäktige sina beslut först i proto-
kollen (efter rubriken). Detta till skillnad mot tidigare, 
då besluten fanns sist i protokollen.

Detta är en trend i Sverige som hållit på ganska länge 
och som allt mer kommit att anammas hos myndighe-
ter och kommuner.

Grunden finns i språklagen där det står att myndig-
heternas språk ska vara "vårdat, enkelt och begripligt". 
Vi gjorde en klarspråkssatsning i Torsby kommun un-
der 2014-2015 för att vi alla som är anställda ska skriva 
i "klarspråk".

varför det viktigaste först?
Det viktigaste i ett protokoll och i en tjänsteskrivelse är 
beslutet/förslag till beslut. Det är det som kommunin-
vånarna vill veta, och det vill också våra politiker veta 
när de ska ta ställning till förslagen.

Riksdagen och domstolarna i Sverige skriver sedan 
flera år tillbaka beslutet först i sina protokoll, och efter 
beslutet kommer underlaget och förklaringarna till 
varför beslutet blev som det blev.

Så blir det nu alltså även i Torsby kommuns proto-
koll och tjänsteskrivelser.

vill du veta mer? 
Kontakta informationsstrateg Annette Lauritzen  
Karlsson, 0560-160 04 eller förvaltningssekreterare  
Helena Westh, 0560-162 92 så berättar vi gärna mer.

Torsby kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
PROTOKOLL
2016-03-10 

sid 13

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande   

§ 22 Förteckning över beslutsattestanter 2016 - komplettering till tidigare beslut
Dnr BU 2016/78

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förteckning över barn- och         utbildningsnämndens attestanter från 2016-02-01. 2. Förteckningen finns som bilaga till protokollet. 
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-12-10 § 127 om beslutsattestanter för 2016. 

Det kommer att starta en mottagningsenhet på Frykenskolan och därför behöver förteckningen kompletteras med ansvar för verksamheten. 
Handlingar i ärendet
Förteckning över beslutsattestanter från och med 2016-02-01 Arbetsutskottet 2016-02-18 § 10 

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen 
_____ 

 

 

Besluten först i protokoll 
och skrivelser
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Ditt ansvar för egenvård tydliggörs 
alltmer inom hälso- och sjukvår-
den och det ökade egenansvaret för 
hjälpmedel är en del av detta. Ett 
sätt att skilja på hälso- och sjukvård 
och egenansvar är att bedöma om 
åtgärden kräver medicinskt utbil-
dad personal.

Hjälpmedel som övergår till 
egenansvar
Du kan ha brutit ett ben, blivit ope-
rerad eller liknande och märker att 
du behöver någon form av hjälpme-
del för att klara av vardagen lättare. 

Det betyder att du måste köpa 
och betala hjälpmedlet själv, till 
exempel 
• Matlagningshjälpmedel
• Bestick och muggar
• Sax
• Griptång och strumppådragare 
• Enkel duschpall 
• Stödkäpp
• Förhöjningsdyna 

Många av dessa produkter går att 
köpa i affärer, apotek, postorder och 
via webbshop.

vissa hjälpmedel kan du hyra
Om du behöver hjälpmedel under 
en kortare tid kan du hyra från 
kommunens hjälpmedelsverksam-
het. De hjälpmedel du kan hyra är
• Manuell rullstol och transport-

rullstol
• Arbetsstol
• Portabel ramp
• Duschpall
• Toaförhöjning
• Förhöjningsklossar till säng
• Rollator och gåstativ

Har du långvarigt behov är det 
ingen skillnad mot tidigare
Har du ett långvarigt behov av 
hjälpmedel sker som tidigare en för-
skrivning av legitimerad personal 
och du blir patient inom hälso- och 
sjukvården. Då betalar du inte för 
själva hjälpmedlet, men du betalar 
som tidigare för bedömningen.

Förskrivning innebär att vi provar 
ut, anpassar och hjälper dig välja 
lämplig produkt, du får information 
och instruktion om hur du ska träna 
samt att vi följer upp och urvärde-

den 1 april 2016 ändras riktlinjerna för hjälpmedel i värmland. vissa hjälpmedel måste du betala själv 
eller hyra. men du som har långvarigt behov och får hjälpmedlet utprovat av legitimerad personal 
behöver som tidigare inte betala för ditt hjälpmedel.

rar hjälpmedlets funktion och nytta. 
Allt dokumenteras i din journal. 

samma regler i hela värmland
Beslutet om att vissa hjälpmedel 
övergår i egenansvaret är fattat av 
Hjälpmedelsnämnden i Värmland 
den 27 november 2015. 

Landstinget och kommunerna i 
Värmland samverkar i en gemen-
sam nämnd, Hjälpmedelsnämnden 
i Värmland. Nämnden beslutar 
vilka hjälpmedel som kan förskrivas 
oavsett var du bor i Värmland.

läs mer om hjälpmedel
Läs gärna mer på www.1177.se/
Varmland/Tema/Hjalpmedel

Har du frågor?
Hör gärna av dig till oss på hjälp-
medelsförrådet i Torsby tfn  
0560-160 99 eller sänd e-post till  
rehab@torsby.se. 

MArK VAN GEFFEN

områdeschef rehab
0560-160 40

mark.van.geffen&torsby.se

riktlinjer för hjälpmedel
ya



 36  TORSBY NU NR 1 - 2016 I	Torsby	kommun	finns	över	300	förening.	
En	av	dem	är	Västanviks	AIF	som	här	presenterar	sig.

välkommen till 
västanviks aiF
Västanviks AIF bildades 1931 och i föreningen har ett  
antal sporter bedrivits genom åren så som boxning, cykel, 
ishockey, fotboll och bordtennis. 

Fokus på fotboll 
I dag fokuserar föreningen på fotboll och där ser vi en positiv 
utveckling med ett ökande antal ungdomar i verksamheten 
och ett A-lag, herrar, som ska spela i division 3, denna sä-
song. Denna nivå har aldrig föreningen deltagit i tidigare och 
det blir en rejäl utmaning. Vi kommer även att ha ett seniorlag 
i division 7 denna säsong. 

Föreningen driver också sedan 1951 Graneviks folkpark där 
vi anordnar någon fest varje år, bilutställning tillsammans med 
två andra föreningar, loppis och bingo. En del övrig uthyrning 
sker också vilket ger liv i parken under året.

Både pojkar och flickor 
Föreningens ungdomsfotboll för både pojkar och flickor foku-
serar på glädje och våra ledare gör ett fantastiskt jobb med 
att utveckla barnen efter egen förmåga. 

På ungdomssidan finns åtta aktiva lag och fler kommer igång 
under året. Lag finns för tjejer födda 2002-2011 och för pojkar 
finns lag för födda 2004, 2007-2011.

utan våra medlemmar, sponsorer och övriga ideella krafter så 
vore inte denna verksamhet möjlig. Föreningen har lite mer 
än 300 medlemmar och avgiften är: 
Senior 300 kr 
ungdom till och med 17 år 250 kr 
Pensionär 200 kr 
Familj 350 kr

Här finns vi 
är du intresserad av att komma i kontakt med oss för att delta 
i träning eller övrig verksamhet så finns vi här på webben 
www.laget.se/vastanviksaif.

Hör gärna av dig! Mejla oss på info@vastanviksaif.se eller 
ring mig som ordförande Lars Eriksson tfn 072-204 31 03 så 
berättar jag gärna mer.

 
 Tvåmålsskytten Tilda Miller visar total bollkontroll i duell med 

motståndare i 7-0-matchen mot Viken. Foto: Mikael Jönsson

Lagkapten robin Einarssons 
härliga glädje i en kaskad av 
Pommac efter den fantastiska 
seriesegern i division 4.  
Foto: Alina Miller

F-02:s glädjeyra efter finalsegern i Skinnarcupen 
2015 som laget gick obesegrad igenom utan att 
släppa in ett enda mål. Foto: Mikael Jönsson


