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ett annorlunda år har passerat –  
men mycket är ändå på gång
Hej alla kommuninvånare! Det är ett annorlunda år vi har 
bakom oss som har påverkat oss på många olika sätt. 
Flera verksamheter har drabbats hårt av pandemin som 
t.ex. hotell, vandrarhem, stugbyar, lanthandlare och mindre 
butiker. Andra företag inom industrin och fritidsanläggningar 
har klarat sig bättre. 

Trots denna osäkra tid finns det en stark framtidstro i vår 
kommun. Det startades fler företag under 2020 än 2019 och 
en ny restaurang har slagit upp portarna i centrala Torsby. 

Några lite större företag tittar just nu på en etablering i 
Torsby. Det är jättespännande för om detta blir verklighet 
kommer det att leda till många nya arbetstillfällen!

Landsbygdspotten har blivit en succé där många föreningar 
med sina utvecklingsprojekt ansökt om pengar. Två fören-
ingar har redan blivit beviljade stöd från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Ansökningsblanketter finns på torsby.se/
landsbygdspotten.

Stjerneskolan spänner bågen och startar teknikprogrammet 
igen och det är helt i tiden när flera industriföretag i Torsby 
flaggat för att de behöver rekrytera. Det startas också ett 
antal komvuxkurser för att möta upp en ökad efterfrågan. 
Det är utbildningar till undersköterska, vårdbiträde, elev-
assistent och svetsare.

Vi har ett stort tryck på både lägenheter och villor i vår kom-
mun just nu, så kommunstyrelsen har gett våra samhälls-
planerare i uppdrag att genom en enkät undersöka var man 
vill bo/bygga i vår kommun. Det finns detaljplanerad mark 
för villor, men kommunstyrelsen bedömer att behovet kom-
mer att öka. Redan nu ser vi byggföretag som börjat bygga 
nyckelfärdighus för försäljning.  

Vi har den senaste tiden haft flera mycket framgångsrika 
idrottare från vår kommun som tagit både SM- och VM-
medaljer. Dessa får vi anledning att fira mera offentligt 
framöver.

Våra allra största hjältar är alla 
ni som jobbat i vården, skolan 
och inom serviceyrken som med 
munskydd och skyddskläder gör 
ett enormt viktigt arbete för vår 
kommun!

Nu hoppas vi på att vaccinet får 
bukt på pandemin och vi kan  
leva lite mera normalt igen,  
med marknader, konserter och 
idrottstävlingar med publik och 
grilldoftande kiosker! 
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Kompetens- 
utveckling  
för både individ  
och organisation
14 anställda inom äldreomsorgen i  
Torsby kommun utbildas via statliga  
Äldreomsorgslyftet.  
– Riktigt kul och värdefullt, säger Pernilla 
Wall som jobbat 35 år inom omsorgen. 
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompeten-
sen hos kommunalt finansierad vård och omsorg. 
Både ny och befintlig personal får möjlighet att gå 
utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på 
betald arbetstid. 

samarbete med stjerneskolan 
Visstidsanställda och tillsvidareanställda har fått 
erbjudandet, berättar vård- och omsorgschef Carina 
Stolpe. Utbildningen sker i samarbete med vuxenut-
bildningen på Stjerneskolan och Torsby lärcenter. 

– Vi har validerat de anställdas kompetens så de 
läser två eller tre terminer beroende på erfarenhet. 
Den här möjligheten till kompetensutveckling möter 
verkligen våra önskemål, säger Carina Stolpe. 

roligt och utvecklande 
En grupp om åtta startade utbildningen hösten 2020, 
ytterligare sex började nu i januari. Två dagar i veck-
an är det lektioner på plats i Stjerneskolans lokaler.

Teori via föreläsning i lektionssal varvas med 
praktiska moment som blodtrycksmätning, blod-
prov och basala hygienrutiner i anpassade salar 
med rätt utrustning.

Pernilla Wall har jobbat inom vårdyrket sedan 1986 
och ser det som ny stimulans att sitta i skolbänken. 

– Jag tycker det är roligt och utvecklande, säger hon. 
Jenny Haglund, anställd inom hemtjänsten, är 

inne på samma linje:
– Fint att få detta erbjudande. Det är viktigt med 

kompetens och förhoppningsvis betyder det också 
ett lönelyft. 
Text och foto: Linda Bengtsson, 070-235 02 20.

Pernilla Wall och Jenny Haglund  
varvar just nu jobbet inom äldre-
omsorgen med studier. ”Det är så 
många olika erfarenheter de kan 
delge varandra”, säger läraren  
Kristina Åhslund (i mitten). 

Praktiska moment varvas med 
föreläsningar under utbildningen 
som sker i Stjerneskolan. 
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Det är till för äldre personer som 
har behov av att bryta oönskad 
isolering och som kan behöva 
stöd och hjälp i boendet och an-
nan lättåtkomlig service. 

Det ingår däremot ingen service 
per automatik i boendet, utan om 
du behöver stöd, service eller om-
vårdnad i form av t.ex. hemtjänst 
kan du söka bistånd till det hos 
kommunen. Det är ditt individu-
ella behov som avgör biståndet.

Det här finns i ett bistånds-
bedömt trygghetsboende:
• Möjlighet till gemenskap med 

och gemensamma måltider. 
• Måltider via matdistributionen 

eller som du själv lagar till i 
det egna köket. 

• Det stöd och den hjälp som du 
kan behöva få, utförs genom 
hemtjänstinsatser på samma 
sätt som vid hemtjänst i  
ordinärt boende.

I Bograngen finns kommunens 
första biståndsbedömda trygg-
hetsboende
Biståndsbedömt trygghetsboende är en ny boendeform i Sverige och den är avsedd 
för dig som är senior och som känner att du behöver trygghet och gemenskap. Livet 
ska bli lite enklare och tryggare är det tänkt.

• Hemsjukvård kan erbjudas 
enligt samma principer som 
gäller för personer som bor i 
ordinärt boende. 

Om behoven blir mer omfattande 
ska du ansöka om plats på ett  
särskilt boende.
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Foto: Axel Jönsson

vad skiljer ett bistånds- 
bedömt trygghetsboende  
från ett trygghetsboende?
Torsby kommun har tre trygg-
hetsboenden; Valbergsgården, 
Klarastrand och Bograngen. 

Trygghetsboenden ställer man 
sig i bostadskö till och det sker 
inget urval ur kön, utan den som 
är längst fram i kön får bostad, 
oavsett om han eller hon har 
omsorgsbehov eller inte. Om man 
har omsorgsbehov, t.ex. i form av 
hemtjänst, kan man ansöka om 
det som bistånd från kommunen.
Biståndsbedömt trygghetsboende 
är som namnet säger bistånds-
bedömt, dvs. det är den som har 
behov av den sortens insats som 

kan beviljas sådant boende. Man 
står alltså inte i kö till denna boen-
deform. Om man har omsorgsbe-
hov, t.ex. i form av hemtjänst, kan 
man ansöka om det som bistånd 
från kommunen, på samma sätt 
som de gör som bor i trygghets-
boende.

vad skiljer ett biståndsbedömt 
trygghetsboende från ett  
särskilt boende (äldreboende)?
Torsby kommun har idag fem 
särskilda boenden (äldreboenden); 
Dalbygården, Klarastrand, Gömm-
anberg, Linden och Lövenstrand.
På särskilt boende bor personer 
som har behov av heldygns- 
omsorg.

På biståndsbedömt trygghetsbo-
ende kan personer bo utan att ha 
något omsorgsbehov alls eller ha 
visst omsorgsbehov men inte så 
mycket som heldygnsomsorg.

Båda typerna av bostad är bi-
ståndsbedömda, dvs. det är den 
enskildes behov som avgör.

biståndsbedömt trygghets-
boende i bograngen
Biståndsbedömt trygghetsboende 
är en nyinrättad boendeform i 
Torsby kommun som startades 
upp hösten 2020 i det som tidigare 
var Finnskogahemmet, särskilt 
boende (äldreboende).

Det finns nio lägenheter om 
ett rum och pentry med badrum. 
Lägenheterna är mellan ca 32-42 
kvm stora. Det finns gemensam-
hetsutrymmen som allrum och 
gemensamt kök samt gemensam 
tvättstuga. 

vill du veta mer om bistånds-
bedömt trygghetsboende?
Hör i så fall av dig till verksam-
hetschef vård och omsorg,  
Carina Stolpe på tfn 0560-160 42 
eller carina.stolpe@torsby.se.

vill du ansöka om bistånds-
bedömt trygghetsboende?
Vänd dig i så fall till bistånds-
enheten. De har telefontid på 
måndagar-fredagar kl. 9-10. 
Du når dem på tfn 
0560-161 65 Anita Karlsson,  
0560-161 91 Kristina Eriksson, 
0560-161 26 Marie Lindgren och 
0560-162 08 Eva-Lotta Nordahl.
Text: Carina Stolpe 0560-160 42 och  
Annette Lauritzen 0560-160 04.
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nybygge och ombygge klart i vår
Ett helt nytt hus och ett ombyggt hus håller på att 
växa fram och de ska vara klara för inflyttning i maj 
i år. 

– Det blir ett positivt tillskott till kommunens  
LSS-verksamheter, berättar Susanne Axelsson som 
arbetar som socialt ansvarig samordnare, SAS, i 
kommunen. Susanne var innan dess en av fyra  
områdeschefer inom LSS-verksamheten.

Ett av husen som byggs ligger i Kilåsen söder om 
Torsby samhälle och hyrdes tidigare av kommunen 
från en privat ägare. Nu har kommunen köpt fastig-
heten och renoverar den och utökar med en lägen-
het, från fem till sex lägenheter. Där finns också 
gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. 
Boendet hette tidigare Björklunda, men det nya 
namnet är ännu inte bestämt.

Det andra huset, Enen, ligger bredvid Aspen- 
området i Torsby samhälle, granne med Enstigen, 
ett annat av kommunens LSS-boenden. Enen kom-
mer vara ett serviceboende som kommer erbjudas 
personer med lite mindre omsorgsbehov än vad 
man normalt har i övriga boenden. Enen kommer 
att ha 12 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och 
personalutrymmen.

Fler gruppbostäder inom lss:en
Torsby kommun har idag åtta gruppbostäder inom 
LSS:en: Björklunda, Knuten, och Vallmon som för 
närvarande finns i lokaler i Solliden, Linngården, 
Båtåsen och Änghagen i Ria, Södra Grind på Kajs-
heden och Enstigen vid Aspen-området. Dessutom 
finns korttidsboendet Virveln i Solrosen (f.d. elev-
hemmet). Totalt sett bor i dagsläget ca 40 personer i 
kommunens gruppbostäder.

När de nya boendena är klara blir det sex grupp-
bostäder, ett serviceboende och ett korttidsboende. 
I samband med de nya boenden kommer man att 
kunna erbjuda boenden som är mer anpassade uti-
från varje persons behov. 

vad är lss?
LSS är en förkortning på en lag som betyder ”Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade”. 
Om du bor på en gruppbostad eller servicebostad 
enligt LSS får du hjälp i ditt hem med det du behö-
ver utifrån dina egna behov. I en gruppbostad eller 
servicebostad har du även tillgång till gemensamma 
lokaler som du delar med dina grannar. Hyra och 
mat betalar du själv, omvårdnad och det stöd man 
får är kostnadsfritt. 

Det är behovet som avgör vad för sorts insats man 
kan få enligt LSS-lagen. Den som behöver hjälp, el-
ler hans/hennes anhörig eller god man, ansöker hos 
socialförvaltningens LSS-handläggare om insatser. 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer 
med omfattande och varaktiga funktionsnedsättning 
goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver 
i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd 
och vilken service de får. 

vill du veta mer?
Vill du veta mer om kommunens LSS-verksamhet, 
kan du kontakta någon av områdescheferna Karin 
Melberg, Åsa Axelsson och Charlotte Larsson eller 
LSS-handläggarna Anna Björck och Pernilla Andersson, 
ring kommunens växel på tfn 0560-160 00. Du kan 
också kontakta Susanne Axelsson, SAS, på tfn 0560-
161 85.
Text och foto: Annette Lauritzen 0560-160 04

Mycket på gång  
inom LSS-verksamheten
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ny samlingspunkt
Den 12 februari var det premiär för den nyinredda 
läktaren i GA-hallen i Sysslebäck. Den invigdes med 
rulltårtebakelser och innebandy. 20 ungdomar var 
på plats för att kolla in läktaren med mysiga soffor, 
storbilds-TV och ljudanläggning. Bord och stolar 
för kreativitet, spel och fika finns det också här. I 
fortsättningen är fredagar kl. 15-20.30 kvällen med 
”läktarhäng”. Fler ledarledda aktiviteter kommer att 
dyka upp så småningom.

gott om plats i ga-hallen
Nedanför läktaren, i sporthallen finns det utrymme 
och utrustning för all möjlig träning när andan faller 
på. Utemiljön är heller inte fy skam utan erbjuder så 
här års både längdskidspår och skridskois. Under 
barmarkssäsongen är fotbollsplanen och friidrotts-
möjligheterna nära. Just nu är simhallen stängd men 
i vanliga fall så är det nära till bad och bubbelpool i 
simhallen som ligger i samma hus. 

Under skoldagen driver Skol-If Kvistbergsskolans café 
i kapprummet och en fritidsledare finns till hands.

Föreningar är välkomna
Barn och ungdomsverksamheten vill gärna ha ett 
nära samarbete med föreningslivet. Föreningarna är 
välkomna skapa aktiviteter i samverkan med ung-
domarna och visa sina verksamheter, kanske fastnar 
någon för just deras förening. 

coronaanpassad verksamhet
För att kunna möta ungdomarnas behov av att träf-
fas så finns det regler. Maximalt 35 personer får vara 
i hallen samtidig och bara de som är födda 2002 och 
senare får komma och handsprit finns utplacerat. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens regler och det kan 
därför bli snabba ändringar i verksamheten.

Om du vill veta mer om ungdomsverksamheten i 
norra kommundelen, kontakta Nasser Abraham eller 
Jennie Jonsson på 073-271 22 78.

Nytt och fräscht  
för ungdomarna  
i norra kommundelen
Barn- och ungdomsverksamheten i kommunen  
utvecklas och med nya tider kommer ny verksamhet. 

Det blev mysigt i sofforna på läktaren tycker, från vänster, Emil Helgesson, 
Teo Larsson, Astrid Lodin och Dexer Olausson.

Innebandy var det första på önskelistan när verksamheten drog igång.

Text och foto: Ann-Sofi Sätherberg, 070-371 16 18
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Torsby då - 
kommunens 
bildskatt på  
Instagram
Hej och välkommen till oss, Torsby då 
som vi har valt att kalla vårt Instagram-
konto. Vi, det vill säga Kulturarvslyftet, är 
ett samarbetsprojekt mellan kulturavdel-
ningen och arbetsmarknadsavdelningen 
som etablerades 2013 via en satsning 
från Riksantikvarieämbetet.
Här digitaliseras mängder av bilder, glasplåtar och 
negativ, både för föreningar och privatpersoners 
räkning, även om focus ligger på kommunens egen 
bildskatt i form av den smått legendariska Torsby-
fotografen Anna-Lisa Pewe och hennes arkiv; bilder 
som går tillbaka ända till 1870-talet och fotografen 
August Pehrson. 

Tanken med kontot är att göra dessa bilder till-
gängliga för allmänheten, som ett smakprov på den 
bilddatabas som kommer att se dagens ljus under 
2021. Här kommer stort som smått att publiceras i 
en salig, eller kanske osalig, blandning, förhopp-
ningsvis i en lika omväxlande och komplex ordning 
som livet självt.  

Mycke’ nöje!

STeFAN KINDBeRg

kulturarvslyftet
073-271 36 84

stefan.kindberg@torsby.se

Tusentals  
bilder  
digitala
Kulturarvslyftet huserar i lokaler på Södra 
Industrigatan 13 i Torsby där Gunilla 
Önnberg var med från starten och gjorde 
grundjobbet. Det innebar bland annat att 
rengöra Anna-Lisa Pewes glasplåtar. Ett 
år senare började även Stefan Kindberg 
jobba där och hittills har tusentals bilder 
digitaliserats. 
Snart finns en del av bilderna på webben och vem 
som helst ska kunna gå in via sin dator eller mobil 
och se dem. Instagramkontot Torsby då skapades 
den 5 februari 2021 för att visa glimtar ur den kom-
mande bilddatabasen. Stefan Kindberg lägger upp 
nya bilder med intressanta beskrivningar på Insta-
gram varje vecka.

Namnet Torsby då syftar dels på gamla foton,  
dels på den dialektala betydelsen ”då” när ringen 
över å:et tas bort. Namnet är även i linje med tid-
ningen du håller i din hand, Torsby Nu, som  
berättar om det som händer idag i vår kommun. 
Adressen är www.instagram.com/torsbyda.

MARIA IVANSSON

biblioteksassistent och kultursamordnare
0560-161 01

maria.ivansson@torsby.se

Skärmbild från Instagram. Bilden är tagen av polismannen 
Karl-Axel Egerby (1907-1993) omkring 1960 i samband med 
en vårmârten då träden börjat grönska så smått. 

Stefan Kindberg plockar fram det ena guldkornet efter 
det andra ur bildarkivet och förser det med spännande 
texter på Instagram. Foto: Maria Ivansson
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Foto: August PehrsonPassagerarbåten ”gösta Berling”  
vid Röjdälvens mynning i Fryken. 

Prostgårdens fruktträdgård med kyrko-
herde Johannes Spoléne med familj. 

Den nybyggda kyrkan 1899. 

Kungabesöket 1918.

Handlaren Lars ekblom i klänning.

Den sista nådehjonsauktionen i Torsby 1884. 

Huset ”Addepina” med engelsk trädgård. 
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”Luften är fri” är namnet på kampanjen för frilufts-
livets år 2021 och är Sveriges största satsning på 
friluftsliv som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd 
av Naturvårdsverket. Tack vare allemansrätten kan i 
stort sett alla i Sverige vara ute i friska luften. Forsk-
ning visar att friluftsliv har positiva effekter både på 
hälsan, ekonomin och miljön!

ett nytt tema varje månad
Det kan vara svårt att komma på vad man ska 
göra ute, därför har friluftslivets år delats in i olika 
teman, ett nytt varje månad. Dessa teman kan ses 
som inspiration, kanske ska du utmana dig själv och 
hitta på något under varje tema? Det viktiga är inte 
att följa de olika tema-månaderna, det viktiga är att 
man kommer ut i skog och mark. 

inspireras med oss – och vi vill inspireras av 
dig
Under året kommer ni få tips och inspiration vad 
området Torsby kommun har att erbjuda. Vi kom-
mer främst dela tips i våra sociala kanaler som Face-
book (där heter vi Torsby kommun) och Instagram 
(där heter vi Visit Torsby) och via webbplatsen 
torsby.se. Vi hoppas också kunna genomföra några 
aktiviteter ute under året. Bland annat nya Torsby-
rundor, en tävling om att besöka bergstoppar och 
några vandringar.

Var gärna med och dela dina friluftsupplevelser 
under #friluftslivetsar #luftenarfri #visittorsby  
#torsbykommun #torsby

alla kan vara med
Kampanjen riktar sig till aktörer och föreningar 
som vill vara med och lyfta friluftslivet. Vill du veta 
mera? Besök webbsidan luftenarfri.se, där får du 
tips om aktiviteter som är öppna för alla. Kanske 
ska din förening anmäla en aktivitet? Hör gärna av 
er till oss också, så hjälps vi åt att sprida informa-
tionen. På torsby.se/friluftslivetsar finner du mer 
information.

eMeLIe RöJeSKOg

destinations- och turismutvecklare
070-237 94 31

emelie.rojeskog@torsby.se

2021 är friluftslivets år
Naturen är öppen 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. I Torsby kommun finns 
den precis runt hörnet, alltid öppen och tillgänglig. Att upptäcka tätortsnära skog är 
lika mycket friluftsliv som att vistas i skogen, på sjön eller i skidspåren.

Tema för varje månad: 
•	 Januari:	Invigning	Friluftslivets	år	2021
•	 Februari: Inspiratör	friluftsliv
•	 Mars: Friluftskompis
•	 April: Hela	Sveriges	friluftsdag
•	 Maj:	Friluftsliv	i	skyddad	natur
•	 Juni: Äta	ute
•	 Juli: Sova	ute
•	 Augusti:	Jag	har	aldrig	…
•	 September:	Gilla	friluftslivet
•	 Oktober:	Lära	ute
•	 November:	Må	bra	ute
•	 December:	Dialog	friluftsliv
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Passa på att vara ledig på hemmaplan, förhopp-
ningsvis kommer solen fram och vi kan må gått ute!

Upptäck vårt område som att du skulle vara på 
semester. Ta del av informationsmaterial och kolla 
vad företagen i området har för erbjudanden.

– Jag vill också passa på att ge en stor eloge till 
våra besöksnäringsföretag för bra omställning i 
dessa pandemitider, säger Emelie Röjeskog, destina-
tions- och turismutvecklare.

ny webbplats till våren
Visittorsby.se ska få sig en ansiktslyftning, vi ska ta 
fram en helt ny webbplats. Webbplatsen ska vara 
klar i april och är ett samarbete med alla kommuner 
i Värmland och Visit Värmland.

– Vår nuvarande webbplats har några år på 
nacken, främst är det den tekniska lösningen som 
vi behöver förnya, men passar också på att se över 
designen säger, Lena Henriksson, turistbyråföre-
ståndare. 

vi ökade på svenska gästnätter
Statistiken för gästnätter (*) 2020 kunde ha sett bättre 
ut. Om vi ska lyfta något positivt så har området 
Torsby kommun ett plus på svenska gästnätter +4,5 % 
fler än tidigare år. Vi är också den kommun som 
har tappat minst om vi ser till procent i Värmland. 
Området Torsby kommun landade på -28 %, 145 117 
gästnätter (2019: 201 124 gästnätter).
Källa: Visit Värmland, SCB 
(*) En gästnatt är en gäst som övernattar en natt i någonting,  
t.ex. hotellrum, vandrarhem eller i ett tält på en camping.

Planer på ett säkert evenemang? 
Torsby Turistbyrå tar som vanligt emot evenemangs- 
tips som publiceras kostnadsfritt i evenemangskal- 
endern på visittorsby.se. Hör av dig med stort som 
smått via e-post turist@torsby.se eller tfn 0560-160 50.

eMeLIe RöJeSKOg

destinations- och turismutvecklare
070-237 94 31

emelie.rojeskog@torsby.se

Fortsätt upptäck  
på hemmaplan
Vilken fantastisk vinter vi haft! Soliga dagar för skidåkning, vi har grillat korv som aldrig 
förr, åkt skidskor och bil på våra sjöar. Nu närmar sig påsken och kanske lite ledig tid? 

Foto: emelie Röjeskog, Per eriksson



 12  TORSBY NU NR 1 - 2021

en vinter av vilja, svett och barnskratt
Som vi längtade efter vitt guld och solljus. Så kom 
kylan och skidorna kunde vallas, pulkan dammas 
av och vinterns friska luft åter inandas.

längdskidspår redan 1 december
I år kom så äntligen kylan till våra breddgrader och 
det nya konstsnösystemet bidrog till att det redan 
1 december fanns fina längdskidspår med elljus att 
glida fram på utomhus. Större delen av december 
präglades av varma vindar och regn. Men den tåliga 
konstsnön övervann påfrestningarna och framöver 
januari så kom kylan åter och var nu här för att stanna. 
Under vintern blev ca. fem km av elljusbanan konst-
snöbelagd och med hjälp från ovan, och ett naturs-
nötäcke vitt som finaste ull, kunde skidspår även 
dras på fler motionsbanor omkring berget.

glädje i valbergsbacken 
Mitt i denna längdskidglädje så kunde även pulka- 
backen och den alpina familjebacken öppnas, mycket  
tack vare det nya konstsnösystemet. Från pulkor 
och bobbar hördes glädjetjut och liften fick åter 
möjlighet att transportera upp ivriga alpinister som 
sen susade nerför branten. Med en värmande kopp 
choklad och bullen inmosad i munnen så glittrade 
det i barnens ögon. Och trots kalla fötter så finns  
där ivrigt påhejande föräldrar som nu äntligen fått 
ut familjen ur huset, till en plats där alla kan vara  
och trivas. Ideella krafter från Hovfjället Ski & Board 
sköter driften av Valbergsbacken och rabatterat 
säsongskort erbjuds till de som hjälper till som 
liftskötare. 

Priser, öppettider och information om alpinback-
en finns på www.valbergsbacken.se.

Torsby Skidtunnel 
& Sportcenter

Full fart i pulkabacken.Skidspår på natursnö i härlig miljö. Foto: Theréz Söderberg
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– Efter två års uppehåll så fick vi många fler med-
lemmar än vi förväntade oss. Det är riktigt kul. Att 
vi fick så pass många medlemmar är nog för att 
backen blev så bra i ordning och att den är lättill-
gänglig, mitt i Torsby” säger Örjan Classon, ordfö-
rande i Hovfjället Ski & Board.

seniortävling för sverigeeliten
I ljuset av bra förberedelse, samspel och ett jädra 
anamma så kunde i år SK Bore åter arrangera en 
prestigefylld, men publikfri, skidtävling. Volkswa-
gen Cup är en Sverigecup som erbjuder svenska 
seniorer som inte deltar i internationella tävlingar 
chanser att på hemmaplan visa upp sig. 

Det gjorde många hemmahopp, däribland Anton 
Persson som tog hem både ett silver i distansen och 
ett guld i sprinten.

i kikaren
När vi blickar framåt så ser vi hopp om lättare tider. 
Vi hoppas att kunna arrangera en cykeldag och 
inviga Torsby Bike Park, som stod klar redan förra 
sommaren. Vi drömmer om nya projekt och ser  
med hopp och tro fram emot att åter arrangera  

familjedagar och på något friare sätt fira skidtun-
nelns 15-årsdag. Vi hoppas att vi snart närmar oss 
en tid, då allt åter är möjligt, och att bara fantasin 
sätter våra gränser. 

skidtunnelns öppettider i maj
Torsdag-fredag kl. 9.00-19.00
Lördag-söndag kl. 9.00-17.00
Måndag-onsdag finns det möjlighet för grupper att 
abonnera skidtunneln. Från 1 juni till sista februari 
håller vi öppet för alla, alla dagar som vanligt.

kontakta oss
Torsby Skidtunnel & Sportcenter
0560-270 00
info@skidtunnel.se
www.skidtunnel.se
www.facebook.com/skidtunnel
www.instagram.com/skidtunnel

 
THeRéz SöDeRBeRg

vik. platsansvarig
073-812 70 04

therez@skidtunnel.se

Valbergsbacken. Foto: Anna LindqvistPappa och son njuter på skidstadion. Foto: Theréz Söderberg
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Fyrvägskorsningen Östmarkskorset på E45/E16 har 
ur trafiksäkerhetssynpunkt därför bedömts som 
bristfällig av Trafikverket och Torsby kommun. 
Trafikverket bygger nu om den befintliga fyrvägs-
korsningen till två säkrare trevägskorsningar, vilket 
innebär att den nya infarten från E45/E16 till Torsby 
centrum flyttas cirka 250 meter söderut. 

Torsby kommun bygger samtidigt om och skapar 
nya anslutande gator från E45/16 in till centrum.  

De nya och ombyggda vägarna och gatorna beräknas 
vara klara till sommaren 2022. 

ny infart till torsby centrum 
Den nuvarande infarten/utfarten till/från Torsby 
centrum vid fyrvägskorsningen, Östmarkskorset, 
vid E45/16, byggs bort och blir en trevägskorsning 
norrut, söderut och västerut. Samtidigt byggs en 
trevägskorsning cirka 250 meter söderut, med infart 

Östmarkskorset byggs om 
för ökad trafiksäkerhet
E45/E16 utanför Torsby tätort är vissa perioder under året, framförallt vintertid, hårt 
trafikerad och framkomligheten är begränsad för såväl korsande och anslutande  
bilister som för oskyddade trafikanter. 

Karta över området vid östmarkskorset strax utanför Torsby centrum.  
Copyright: Trafikverket, Torsby kommun och Lantmäteriet via Geodatasamverkan.
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till Torsby centrum (den blåstreckade ytan på kartan 
här intill). Den lilla rödgrå gatusträckan på kartan, 
som visar den befintliga infarten till Torsby centrum, 
så som det ser ut i dag, försvinner alltså. Den södra 
trevägskorsningen vid E45/E14 kommer att ha sepa-
rata körfält för svängande trafik från/till alla tre håll.

två vägbyggprojekt i samarbete för bättre 
trafiksäkerhet
Vägbygget som sker på E45/E16 ägs av Trafikverket 
och medfinansieras av Torsby kommun med 50 %. 
Trafikverket ansvarar för de blåmarkerade vägfälten 
på kartan. De grå gatufälten på kartan är Torsby 
kommuns ansvar, den grå gatan som ansluter till 
södra trevägskorsningen vid E45/E16 är således 
Torsby kommuns eget vägbyggesprojekt. 

Torsby kommuns medfinansiering i Trafikverkets 
om- och nybygge av vägarna motiveras av den 
lokala nyttan det ger för oskyddade trafikanter, till 
exempel de som går, cyklar, rider, åker moped eller 
motorcykel, att röra sig till och från handelsområdet. 
Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomlig-
heten för såväl bilister som oskyddade trafikanter i 
området.

– Vi är glada att vi och Trafikverket nu är i gång 
med om- och nybygget av E45/E16 och den an-
slutande gatan. Vi har arbetat en del med att hitta 
synergieffekter i väg- och gatuplaneringen inför det 
här projektet eftersom vi sannolikt kommer att få se 
ytterligare byggnationer i form av både handel och 
bostäder i området. Då är det bra om vi vägt in det 
redan i det här läget. Trafikverket kommer också att 
göra justeringar i sitt vägområde, för att förbättra 
på- och avfarterna mellan väg 947 och E45/E16,  
säger Henrik Johansson, gatuchef, Torsby kommun.  

stora volymer material
Det är stora volymer material som schaktas bort och 
placeras om. En del av materialet återanvänds i väg-
byggnationen nu direkt och en del av det används 
till att fylla upp områden som enligt detaljplanen är 
möjlig för exploatering. 

I skrivandets stund är markavtäckningen klar, och 
sprängningsarbeten pågår för att frigöra berget. Det 
är cirka 10 000 kubikmeter berg som sprängs i detta 
första skede. På www.torsby.se/projektostmarks-
korset kan du läsa om vägbygget och projekten. 
Tekniska avdelningen uppdaterar sidan allt efter-
som vägbygget pågår.

Text och foto: Ulrika Andersson, 070-659 60 06

Torsby kommuns gatuchef Henrik Johansson och mättekniker 
Dan Johansson på kullen mellan E45/E16 och Östmarksvägen. 

Nya ytor skapas. enligt detaljplanen är det här ett område  
möjligt för exploatering. 

Väldigt mycket material fraktas bort och det är fantastiskt så 
välputsat berget blir när grävmaskinisten hanterar spakarna  
med största precision. 

Torsby kommuns mättekniker Dan Johansson och gatuchef  
Henrik Johansson på kullen mellan E45/E16 och Östmarksvägen.  
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Fråga gärna en gång för mycket än en gång för lite, 
och fråga innan du börjar!

Vi ber dig ringa eller skicka e-post för rådgivning 
för vi har tyvärr mycket små möjligheter att ta emot 
besök på kontoret.

Ha bygglovshandlingar klara i god tid, så ska vi 
göra allt vi kan för att snabba på hanteringen av din 
ansökan.

Vi kommer också, speciellt under sommaren, ha 
mindre möjlighet till spontana besök och i viss mån 
kommer telefon- och besökstider att införas. Mer 
information om hur du för tillfället lättast når konto-
rets handläggare kan du få via kommunens växel.

när behöver du ansöka om lov eller anmäla till 
kommunen?
Bygglov krävs t.ex. för att bygga nytt, bygga om  
eller göra tillbyggnader. 

Om du bor inom detaljplan krävs ofta bygglov,  
alternativt en anmälan om det kan klassas som  
”Attefallsåtgärd”. De lättnader i lovplikten som 
finns när det gäller t.ex. friggebodar gäller bara om 
du har ett en- och tvåbostadshus. En anmälan krävs 

även t.ex. för att installera eldstad, om du vill riva en 
byggnad eller om du vill ändra i bärande konstruk-
tion. Tänk också på att höra av dig till miljökontoret 
i god tid för tillstånd eller anmälan när det gäller 
avlopp, värmepump m.m.

Alla ärenden är olika beroende på var i kommu-
nen din fastighet finns och vilka projekt du planerar. 

Lite mer komplicerade ärenden tar lite längre tid 
att gå igenom, och för vissa ärenden måste besluten 
tas på miljö-, bygg- och räddningsnämndens sam-
manträden. Dessa sammanträden hålls sista onsda-
gen varje månad, bortsett från juli då nämnden har 
semesteruppehåll. Blanketter och mer information 
om bygglovsansökan och anmälningsärenden hittar 
du dels på kommunens webbplats www.torsby.se/
bygglov, men även på kontoret i Torsby och i Syss-
lebäck. Använd gärna e-tjänst när du ansöker!

Välkommen med din fråga så ska vi guida dig 
rätt!  Du når oss lättast per telefon och e-post.

gORAN LeKIC

byggnadsinspektör 
0560-160 48, 070-242 70 17 

goran.lekic@torsby.se

Trots pandemi och 
restriktioner vill många 
förverkliga sina byggplaner
Har du planer på att bygga något under våren eller sommaren? Det du tänker bygga 
kan kräva bygglov eller anmälan, så kom ihåg att kontakta oss på miljö- och bygg-
kontoret snarast så att vi kan hjälpa dig få ditt startbesked i tid. 

Foto: Malin Jonsson 

KARIN eKBRO-WeNDeL 

byggnadsinspektör 
0560-160 58, 070-297 60 58 

karin.ekbro-wendel@torsby.se 



NR 1 - 2021 TORSBY NU  17

FriTids-
banKen -
för dig som vill låna 
sport- och fritidsprylar
Fritidsbanken har flyttat till nya tillgäng-
lighetsanpassade lokaler och ligger i 
samma hus som TorsbyBadet och  
Stjernehallen. Välkommen till oss!
Nya lokalen ligger i markplan och det finns bra  
parkeringsmöjligheter. Dessutom ligger vi mitt i ett  
aktivitetscentrum med Björnevi IP, Stjernehallen, 
och med gångavstånd till Torsby Skidtunnel & 
Sportcenter. Här finns nu personal redo att hjälpa 
till med lån av utrustning för en aktivare fritid.

Flytten blev lyckad och vi kan redan nu se att våra 
utlån har ökat. Fritidsbanken är som ett bibliotek 
fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna 
utrustning för en aktiv fritid som t.ex. skidor, skrid-
skor, snowboard, inlines och mycket mer. Vad vi har 
i lager beror mycket på vad vi fått skänkt men också 
på efterfrågan. Alla kan låna och allt är gratis.

Det kostar inget att låna, vi har ingen depositions-
avgift och heller ingen förseningsavgift. Du kan låna 
kortare eller längre tid beroende på vad du lånar. 
Går något sönder behöver du inte betala.

Fritidsbanken har tre viktiga regler
• Alla får låna.
• Allt är gratis.
• Fokus på miljö och återbrukad utrustning.

vill du skänka saker? varmt välkommen att 
göra det! 
Vi söker alla typer av sport- och fritidsprylar för 
utlåning och syftet är att uppmuntra till spontani-
drottande och att bidra till en mer hållbar miljö där 
vi tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av. 
Fritidsbanken bidrar till att ge människor tillgång 
till lek och fritid genom motion och hälsa. Fritids-
banken utgör en viktig hörnsten i kommunens folk-
hälsoarbete. Du lämnar in dina saker vid Fritidsban-
kens lokaler.

Fritidsbanken har öppet för lån och inlämning 
måndag-fredag kl. 8-15, lunchstängt kl. 12-13.

Nu i coronatider behöver du boka tid innan du 
kommer. Ring oss på telefon 070-212 99 16 och boka 
in dig. Välkommen!

KICKI VeLANDeR

fritidschef
0560-160 66

kicki.velander@torsby.se 

Andreas Welamsson jobbar på Fritidsbanken och hjälper er tillrätta när 
ni kommer. Foto: Kicki Velander
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höstens medborgardialog 
gav många värdefulla syn-
punkter och svar 
Kommunfullmäktiges politiker i 
samarbete med de tjänsteperso-
ner som är utsedda att driva arbe-
tet med Vision Torsby 2040, hann 
precis genomföra medborgar-
dialogen, det vill säga den del av 
arbetet som handlar om att samla 
in svar och tankar kring de fyra 
frågorna, innan restriktionerna 
kring pandemin skärptes. 

spännande svarsstatistik
Antalet synpunkter som inkom-
mit via höstens medborgardialog 
visar på ett stort engagemang 
bland såväl kommuninvånare 
som boende utanför kommunen. 
Alla synpunkter har lästs av för-
troendevalda politiker och totalt 
har det kommit in 3954 synpunk-
ter om hur man önskar att Torsby 
kommun som geografiskt område 
ska ha utvecklats till år 2040. Av 
dessa har 3111 synpunkter kom-
mit in via webb- och pappers-
enkäten, på totalt 482 besvarade 
enkäter. Resterande 843 synpunk-
ter kom in vid arbetsmötena som 
hölls med elever på Frykensko-
lan, Kvistbergsskolan Stjerne-
skolan, samt med kommunens 
turismföretag, kommunstyrelsen 
med fullmäktiges presidium och 
kommunstyrelsens lednings-
grupp med strategigruppen. 

Det visade sig att de flesta syn-
punkterna handlade om: 
1) Sport/Fritid/Aktiviteter
2) Näringsliv/Arbete
3) Förhållningssätt
4) Landsbygd & Service 

svar via pappers- och  
webbenkäter
Av de 482 besvarade enkäterna är 
53 % inlämnade av kvinnor och 
45 % av män, 2 % har inte angett 
kön. Av de besvarade enkäterna 
är 78 % inlämnade av kommun-
invånare och 21 % har angett 
att de bor utanför Torsby kom-
mun, medan 1 % inte har angett 
bostadsort. (Procentsiffrorna är 
avrundade till jämna tal). 

Planerar om arbetet  
Fullmäktiges ordförande har nu, 
på grund av pandemirestriktio-
nerna, i samråd med kommunal-
råden beslutat att planera om 
arbetet och skjuta fram de större 
arbetsmötena tills i slutet av april, 
fram tills dess arbetar politikerna 
med materialet i mindre grupper. 
Det innebär att förslaget om den 
nya visionen kan antas av full-
mäktige i december 2021. 

Vision Torsby 2040

Tack för alla 
synpunkter och svar! 

Följande frågor ställdes under 
medborgardialogen i höstas
• Vad vill du att Torsby kom-

mun ska vara känt för år 2040?
• Vad är det absolut viktigaste 

som ska ha hänt för att det ska 
vara sant år 2040?

•  Vad är det som gör att du väljer 
att bo i Torsby kommun 2040?

• Vad är det som gör att männis-
kor väljer att flytta till Torsby 
kommun 2040?

med torsby och  torsby kommun avses hela det geografiska om-rådet torsby kommun
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större arbetsmöten planeras 
från och med slutet av april 
Från och med slutet av april pla-
neras större arbetsmöten för poli-
tiker och utvalda tjänstepersoner, 
i syfte att formulera visionen uti-
från svaren i medborgardialogen 
och den politiska viljan. Andra 
viktiga parametrar som vägs in i 
arbetet är Agenda 2030 och Värm-
landsstrategin. Visionen ligger 
sedan till grund för de priorite-
rade områden som politikerna 
beslutar att kommunen ska arbeta 
med i framtiden. Vision Torsby 
2040 fungerar då som ett övergri-
pande styrdokument och ligger 
till grund för kommunala beslut 
och genomföranden. 

– Vi politiker arbetar nu med 
visionsmaterialet i mindre grup-
per så att vi är väl förberedda på 
nästa steg i processen, som plane-
ras starta i slutet av april, då jag 
önskar att vi kan ses fysiskt igen. 
Vi har ett viktigt och gôr-roligt 
visionsarbete framför oss, säger 
Zenita Bäck (S), kommunfull-
mäktiges ordförande.

– Medborgardialogen i höstas 
var spännande, vi träffade många 
människor och fick ta del av deras 
synpunkter och tankar. Vid fysiska 
möten uppstår en bättre dynamik 
och ett mer kreativt klimat, det är 
viktigt för resultatet, säger Peter 
Jonsson (S), kommunalråd.

kort tillbakablick
Arbetet med Vision Torsby 2040 
initierades av fullmäktiges po-
litiker under 2019/2020 då det 
inledande arbetet kom igång, det 
pausades sedan våren 2020 på 

grund av pandemin. I juni beslu-
tade fullmäktige därför att den 
befintliga visionen ska gälla även 
under 2021. I september 2020 sat-
tes visionsarbetet igång igen med 
medborgardialog och de fyra frå-
geställningarna kommunicerades 
på olika sätt. Kommunfullmäkti-
ges politiker fanns då vid 20 till-
fällen på olika strategiskt utvalda 
platser runt om i kommunen, för 
att i dialog med medborgarna ta 
del av synpunkter och tankar. 
Samtidigt fanns en pappersenkät 
på kommunens bibliotek och bok-
buss och vid områdets service-
punkter samt vid Klarälvdalens 
folkhögskola. Det fanns också 
möjlighet att svara på de fyra 
frågorna via en webbenkät och de 
som ville kunde också fylla i och 
skicka in enkäten som trycktes i 
TorsbyBladet. Synpunkter samla-
des också in via de arbetsmöten 
som hölls under hösten. 

mer info om vision torsby 
2040
På www.torsby.se/vision2040 
finns mer info om arbetet med 
Vision Torsby 2040. Har du frågor 
kring visionsarbetet, kontakta 
Sara Johansson, samhällsplane-
rare, Torsby kommun, på e-post 
sara.johansson@torsby.se.

ULRIKA ANDeRSSON

marknadsföringsstrateg
070-659 60 06

ulrika.andersson@torsby.se

SARA JOHANSSON

samhällsplanerare
073-079 96 33

sara.johansson@torsby.se

Foto: Sara Johansson och Ulrika Andersson
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kommunFullmäktige 
ordförande 
Zenita Bäck (S) Vitsand

1:e vice ordförande 
Ann-Katrin Uppvall (L) Torsby

2:e vice ordförande 
Yvonne Broberg (S) Torsby

3:e vice ordförande
Mikael Persson (M) Torsby

ledamöter
Ann-Katrin Järåsen (S) Sysslebäck
Peter Jonsson (S) Torsby
Annlouise Brodén (S) Torsby
Kjell-Erik Mattsson (S) Torsby
Jörgen Nilsson (S) rinn
Birgit Dahlgren (S) Likenäs
Lars-Håkan Karlsson (S)
Tommy Olsson (S) Vägsjöfors
Sture Persson (S) Sysslebäck
Cathrine Mattsson (S) Torsby
Anna-Lena Carlsson (C) Sysslebäck
Dag Nyström (C) Likenäs
Anna Melin-Nyström (C) Likenäs
Claes Widell (C) Sysslebäck
Elin Carlsson (C) Sysslebäck

Lillemor Wass-ronge (M) Torsby
Tommy Persson (M) Oleby
Håkan Bengtsson (M) Bada
Bengt Johnsson (M) Torsby
Kenneth Persson (SD) Torsby
Bengt Johansson (SD) -
Torbjörn Olsson (SD) Torsby
John-Olof ryberg (-) Torsby
roland Jonsson (-) Torsby
Bengt Berg (V) Fensbol
Gunilla Boquist (V) Likenäs
roger Larsson (KD) Höljes

ersättare
Gunde Haglund (S) Torsby
Marianne Ohlsson (S) rådom
Björn Nilsson (S) Lekvattnet
Anna-Karin Gustafsson (S) Likenäs
Peo Brodén (S) Torsby
Daniel Höglund (S) Torsby
Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Lekvattnet
Björn Butendeich (C) Digerberget
Monica Olsson (C) Stöllet
ronnie Walfridsson (M) Torsby
Ulf ronge (M) Torsby
roland Olsson (M) Utterbyn

Susanne Sätterlund (SD) Överbyn
Vakant (SD)
Vakant (SD)
Andreas Meseke (V) Lekvattnet
Hanni Andersson (V) -
Gerd Persson (L) Torsby
Håkan Eles (L) Stöllet
Sture Lindqvist (KD) Torsby

kommunstyrelsen
ordförande  
Peter Jonsson (S) Torsby

1:e vice ordförande  
Anna-Lena Carlsson (C) Sysslebäck

2:e vice ordförande  
ronnie Walfridsson (M) Torsby

ledamöter
Yvonne Broberg (S) Torsby
Kjell-Erik Mattsson (S) Torsby
Khaled Mohammad (S) rinn
Sven Täppers (C) Utterbyn
Tommy Persson (M) Oleby
AnnKatrin Uppvall (L) Torsby
Torbjörn Olsson (SD) Torsby
Gunilla Boquist (V) Likenäs

Politiken i halvtid
Nu har det gått lite drygt två år sedan valet hösten 2018 och några ändringar bland 
de förtroendevalda har skett. Några har avslutat sina uppdrag och några nya har till-
kommit. Så här ser kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ut nu 2021.
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ersättare
Daniel Höglund (S) Torsby
Marianne Ohlsson (S) rådom
Björn Nilsson (S) Lekvattnet
Ingela Johansson (S) Torsby
Sture Persson (S) Sysslebäck
Alf Larsson (C) Sysslebäck
Dag Nyström (C) Likenäs
Håkan Bengtsson (M) Bada
Mikael Persson (M) Torsby
roger Larsson (KD) Höljes
Susanne Sätterlund (SD) Överbyn

barn- och utbildningsnämnden
ordförande  
Dag Nyström (C) Likenäs

1:e vice ordförande  
Adam Passin (S) Torsby

2:e vice ordförande  
Hanni Andersson (V) -

ledamöter
Nils-Olov Stålhammar (S) Torsby
Zenitha Bäck (S) Torsby
Jörgen Nilsson (S) rinn
Khadija Nassan (S) rinn
Björn Butendeich (C) Digerberget
Bengt Jonsson (M) Torsby
Lillemor Wass-ronge (M) Torsby
Susanne Sätterlund (SD) Överbyn

ersättare
Daniel Höglund (S) Torsby
Björn Nilsson (S) Lekvattnet
Catrin Abelsson (S) Torsby
Birgit Dahlgren (S) Likenäs
Valeska Hartmann (S) Torsby
Anke Butendeich (C) Digerberget
Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Lekvattnet
Lars-Gustaf Ingelsrud (KD) Torsby
Isac Egonsson (M) Torsby
Villy Biman (SD) Stöllet
Håkan Jonsson (V) Bograngen

miljö-, bygg- och  
räddningsnämnden
ordförande  
Lars-Håkan Karlsson (S) Likenäs

1:e vice ordförande 
Anna Melin-Nyström (C) Likenäs

2:e vice ordförande 
Sture Lindqvist (KD) Torsby

ledamöter 
Sven-Erik Engström (S) Torsby
Peo Brodén (S) Torsby
Jörgen Blomberg (S) Torsby
Björn Butendeich (C) Digerberget
roland Olsson (M) Utterbyn
John Johansson (SD) Torsby

ersättare
Marianne Ohlsson (S) rådom
Lennart Uppvall (S) Fensbol
Zenitha Bäck (S) Vitsand
Kent Westberg (S) Torsby
Anke Butendeich (C) Digerberget
Bo Ynger (C) Torsby
Sören Staaf (M) Torsby
Kenneth Persson (SD) Torsby
Andreas Meseke (V) Lekvattnet

socialnämnden
ordförande  
Tommy Olsson (S) Vägsjöfors

1:e vice ordförande  
Monica Olsson (C) Stöllet

2:e vice ordförande  
Ulf ronge (M) Torsby

ledamöter
Valeska Hartmann (S) Torsby
Birgit Dahlgren (S) Likenäs
Ann-Mari Uppvall (S) Fensbol
Åsa Walfridsson (S) Torsby
Claes Widell (C) Sysslebäck
Thorsten Egonsson (M) Torsby
Susanne Sätterlund (SD) Överbyn
Siv Martinsson (V) Torsby

ersättare
Ann-Sofie Mattsson (S) Torsby
Jan-Eric Jönsson (S) Torsby
Per-Olov Bäck (S) Vitsand
Gunde Haglund (S) Torsby
Gunilla Toreheim (S) Sysslebäck
Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Lekvattnet
Linn Karlsson (C) Sysslebäck
Eva Forsgren (KD) Sörmark
Bengt Jonsson (M) Torsby
Kenneth Persson (SD) Torsby
Maria Carlsson (V) Sysslebäck

valnämnden
ordförande 
Annlouise Brodén (S) Torsby

vice ordförande 
Torbjörn Jansson (C) Torsby

ledamöter
Sture Lindqvist (KD) Torsby
Gerd Persson (L) Torsby
roland Olsson (M) Utterbyn
John-Olof ryberg (-)
Bengt Berg (V) Fensbol

ersättare
Jörgen Blomberg (S) Torsby
Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Lekvattnet
roger Larsson (KD) Höljes
AnnKatrin Uppvall (L) Torsby
Sören Staaf (M) Torsby
Susanne Sätterlund (SD) Överbyn
Gunilla Boquist (V) Likenäs

överFörmyndarnämnden 
ordförande  
Jörgen Nilsson (S) rinn

vice ordförande  
Inga-Britt Keck-Karlsson (C) Lekvattnet

ledamöter
Ulf ronge (M) Torsby

ersättare 
Ingrid Svanberg (S) Sysslebäck
Anna Melin-Nyström (C) Likenäs
Allan Persson (M) Torsby

(-) betyder att personen inte tillhör något 
politiskt parti.

kontaktuppgifter till de  
förtroendevalda
Alla förtroendevalda finns i  
vår förtroendemannadatabas,  
Troman. Den finner du på  
www.torsby.se/politiker. Där 
finns telefonnummer, e-post-
adress och hemadress. 

Har du inte tillgång till internet 
kan du kontakta kommun- 
sekreterare Johanna Lundkvist  
per tfn 0560-160 66 så kan du få 
kontaktuppgifterna.

JOHANNA LUNDKVIST

kommunsekreterare
0560-160 66

johanna.lundkvist@torsby.se
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Torsby kommun har ca 110 fritidspolitiker, det är 
alltså förtroendevalda som valdes av invånarna vid 
valet 2018 och sedan gavs uppdrag av kommunfull-
mäktige i olika nämnder och styrelser. Alla dessa 
har sina uppdrag, som namnet berättar, på sin fritid. 
De sammanträden de är med på, får de ett arvode 
per sammanträde.

Det finns bara en förtroendevald som arbetar hel-
tid som politiker och det är kommunalrådet Peter 
Jonsson (S) som även är ordförande i kommun- 
styrelsen. Anna-Lena Carlsson (C) är kommunalråd 
på deltid (20 %) och även 1:e vice ordförande i kom-
munstyrelsen. Sedan 1 januari 2021 har vi också ett 
oppositionsråd på 20 % och det är Ronnie Walfrids-
son (M) som har det uppdraget samt är han 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen..

Ordföranden och vice ordföringarna brukar kallas 
för styrelsens presidium och de avgör tillsammans vil-
ka ärenden som ska vara med på dagordningen. Det 
är en viktig uppgift som både möjliggör och förplikt-
igar, att få vara med och sätta agendan, att påverka 
vilka frågor som ska behandlas politiskt och när.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande polit-
iska organ. Den har uppsiktsplikt för alla kom-
munala verksamheter och bolag samt ansvar för 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen 
och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamhet. 

kommunalrådet  
Peter jonssons uppdrag
Peter Jonsson (S) är 52 år och bosatt i Torsby 
tätort. Peter är kommunens enda heltids-
anställda politiker och har till uppgift att i 
samverkan med det andra kommunalrådet 
och oppositionsrådet, planera och leda det 
politiska arbetet i styrelsen. Till sin hjälp har 
presidiet tjänstemän som utreder, förbereder 
och lämnar förslag utifrån sina respektive 
ansvarsområden. 

Till exempel handlar uppdraget som kom-
munalråd om att uppmärksamt följa frågor 
av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen, att främja samverkan 
mellan styrelsen och de övriga nämnderna, 
att representera kommunen i möten med 
myndigheter, entreprenörer och andra aktö-
rer. Kommunalrådet ska särskilt aktivt med-
verka till att lokalisera nya företag till orten 
och på så sätt öka antalet arbetstillfällen.

Kontakten med länsmyndigheterna ska 
vara kontinuerlig och länsmyndigheterna 
ska informeras om kommunens planer,  
problem och målsättningar. 

Som kommunalråd deltar man också 
i många olika samverkansgrupper t.ex. 
Värmlandsrådet och Agera Värmland. 

Peter Jonsson når du på tfn 0560-160 17  
eller e-post peter.jonsson@torsby.se

Vad gör ett 
kommunalråd 
och ett opposi-
tionsråd?
Torsby kommun har sedan årsskiftet 
2020/2021 ett oppositionsråd, det är 
Ronnie Walfridsson, som arbetar tillsam-
mans i kommunstyrelsen med kommu-
nens två kommunalråd; Peter Jonsson 
och Anna-Lena Carlsson. Här berättar vi 
vad deras uppdrag innebär.

JOHANNA LUNDKVIST

kommunsekreterare
0560-160 66

johanna.lundkvist@torsby.se

Foto: Yderstigs bild, Torsby
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kommunalrådet  
anna-lena carlssons uppdrag
Anna-Lena Carlsson (C) är 52 år, bosatt i 
Sysslebäck och är kommunalråd på deltid 
(20 %). I Torsby består den politiska ma-
joriteten som består av tre partier; Social-
demokraterna, Centerpartiet och Liberalerna 
– samarbetet måste vara tydligt och transpa-
rent så att alla i majoriteten känner sig del-
aktiga och är en del av det politiska arbetet. 

Som folkvalt kommunalråd har man väl-
jarnas uppdrag att genomföra den politik 
man gått till val på. I ett samarbete med 
fler partier måste man ibland göra övervä-
ganden och kompromisser, det är en del av 
uppdraget. Det är även viktigt att de partier 
som inte ingår i majoriteten får information 
och underlag i god tid inför sammanträden 
och beslut. 

Som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
måste man vara beredd på att gå in och ta 
rollen som ordförande med kort varsel, vid 
t.ex. semester eller annan frånvaro. För att 
kunna ta kloka och genomtänkta beslut är 
det viktigt att vara ute och besöka verksam-
heter och företag i kommunen samt träffa 
anställda och chefer. 

Anna-Lena Carlsson når du på  
tfn 0560-166 49 eller e-post  
anna-lena.carlsson@torsby.se

oppositionsrådet  
ronnie Walfridssons uppdrag
Oppositionsråd är en ny post hos oss i  
Torsby kommun. Kommunfullmäktige  
beslutade att detta uppdrag skulle inrättas 
i februari 2020. I december 2020 beslutade 
man vilka uppgifter som ska inrymmas i 
uppdraget, arvodets storlek och vem som 
skulle få uppdraget. Till oppositionsråd  
och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
valdes Ronnie Walfridsson (M). Ronnie är 
54 år och bor i Torsby tätort.

Som oppositionsråd är Ronnies uppgift 
att tillsammans med kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande ansvara för 
samordning av kontakterna mellan majori-
tet och oppositionspartierna. Oppositions-
rådet ska delta i ärendeberedningen inför 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt kom-
munstyrelsen.

Vid sammanträden med styrelse och 
nämnder där partier i oppositionen saknar 
representation eller insyn svarar opposi-
tionsrådet för att vidarebefordra relevant 
information till berörda gruppledare. Oppo-
sitionsrådet företräder i första hand Torsby 
kommun, i andra hand oppositionen och i 
tredje hand det egna partiet.

Som oppositionsråd ska också Ronnie vid 
behov delta vid uppvaktningar hos myndig-
heter, företag och enskilda. 

Ronnie Walfridsson når du på  
tfn 0560-160 35 eller e-post  
ronnie.walfridsson@torsby.se
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när allt fungerar som vanligt
I dagens läge flödar informatio-
nen och när allt fungerar som 
det ska finns det inga problem 
att hänga med vad som händer i 
omvärlden. Ibland kan det till och 
med vara lätt att känna sig över-
väldigad av all information. 

i en kris
I en kris blir läget annorlunda. 
Vi kan få problem med både el, 
internet och tv-sändningar. Det 
kommer att bli viktigt att kunna 
följa myndigheternas rappor-
teringar, att kunna komma i 
kontakt med sjukvård och rädd-
ningstjänst och ha kontakt med 
anhöriga. Då är det bra att ha lite 
extrasaker hemma såsom:
• en radio med vev eller som 

drivs med solceller eller batteri,
• en powerbank eller en mobil-

laddare för bilen så att det du 
också har möjlighet att ladda 
vid strömavbrott och 

• en papperslista över de vikti-
gaste telefonnumren, så att du 
kan ringa från någon annans 
telefon om din har slut på batteri.

 
värdera informationen
I en kris kommer det att bli vik-
tigt att kunna värdera den infor-
mation vi läser eller hör. Rykten 
och felaktigheter uppstår lätt så 
sprid och dela endast bekräftad 
information. Ha koll på officiella 
myndighetssidor och följ gärna 
sidan www.krisinformation.se  
extra noga. Där samlas informa-
tion från flera myndigheter. Och 
glöm inte att lyssna på radion, 
främst lokalradion. P4 är en 
kris- och beredskapskanal som 
används för att förse oss medbor-
gare med information. Du hittar 
P4 på frekvenser mellan 92-105 
MHz i Värmland.

KICKI LeCH

säkerhetssamordnare
0560-160 88

christina.lech@torsby.se

Hur vet du vad som 
händer i en kris?
I en kris är information en av de viktigaste tillgångar vi har.  
Genom att se över och uppdatera de informationskanaler 
du har tillgång till, är du bättre rustad för att ta emot infor-
mation om vad som händer och sker i samhället. 

Torsby kommuns huvudkanal för information är vår webbplats  www.torsby.se.

Prepperkatten vet vikten 
av omvärldsbevakning. 
Foto: Kicki Lech



NYA VÄDERVARNINGAR INFÖRS
Från och med april 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. 
Röd varning är den allvarligaste graden. 

Med de nya varningarna blir det enklare att 
förstå vilka problem som vädret kan orsaka. Val 
av varningsnivå kommer nämligen göras utifrån 
de konsekvenser som väntas uppstå i ett visst 
område. Samma väder kan som bekant få olika 
konsekvenser på olika platser: 20 centimeter snö 
i ett storstadsområde ger till exempel helt andra 
konsekvenser än 20 centimeter i fjällen. Därför 
kommer samma snömängd kunna ge en högre 
varningsnivå i storstadsområdet än i fjällen.
 På så sätt blir varningarna för besvärligt väder 
mer anpassade för dig där du är just nu – och 
du kan lättare fatta rätt beslut och förbereda dig 
på ett bra sätt. Detta bidrar i sin tur till minskad 
sårbarhet och ökad säkerhet i samhället.

FÖLJ VÄDERVARNINGARNA

Appen SMHI Väder 
 n Prenumerera på varningar som push-notiser.

smhi.se 
 n Väderkartor, förklaringar, kommentar från 

meteorologen med mera.

Sveriges Radio P1 och P4 
 n Regelbundna rapporteringar om aktuellt  

varningsläge.

GUL VARNING 

Vad ska du göra?
 n Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga 

platser.
 n Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du 

bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en 
riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära
 n Konsekvenser för samhället.
 n Vissa risker för allmänheten.
 n Vissa skador på egendom och miljö.
 n Störningar i en del samhällsfunktioner. 

ORANGE VARNING 

Vad ska du göra?
 n Undvik att exponera dig för vädret. 
 n Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att 

minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära 
 n Allvarliga konsekvenser för samhället.
 n Fara för allmänheten. 
 n Allvarliga skador på egendom och miljö.
 n Störningar i samhällsfunktioner. 

RÖD VARNING 

Vad ska du göra?
 n Avstå helt från att exponera dig för vädret. 
 n Vidta förebyggande åtgärder för att minska 

konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan  innebära
 n Mycket allvarliga konsekvenser för samhället. 

Stor fara för allmänheten. 
 n Mycket allvarliga skador på egendom 

och miljö.
 n Omfattande störningar i samhällsfunktioner.

Mer om de förnyade vädervarningarna 

 www.smhi.se
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platser.
 n Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du 

bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en 
riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära
 n Konsekvenser för samhället.
 n Vissa risker för allmänheten.
 n Vissa skador på egendom och miljö.
 n Störningar i en del samhällsfunktioner. 

ORANGE VARNING 

Vad ska du göra?
 n Undvik att exponera dig för vädret. 
 n Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att 

minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära 
 n Allvarliga konsekvenser för samhället.
 n Fara för allmänheten. 
 n Allvarliga skador på egendom och miljö.
 n Störningar i samhällsfunktioner. 

RÖD VARNING 

Vad ska du göra?
 n Avstå helt från att exponera dig för vädret. 
 n Vidta förebyggande åtgärder för att minska 

konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan  innebära
 n Mycket allvarliga konsekvenser för samhället. 

Stor fara för allmänheten. 
 n Mycket allvarliga skador på egendom 

och miljö.
 n Omfattande störningar i samhällsfunktioner.

Mer om de förnyade vädervarningarna 

 www.smhi.se

NYA VÄDERVARNINGAR INFÖRS
Från och med april 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange  
varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.

Med de nya varningarna blir det 
enklare att förstå vilka problem 
som vädret kan orsaka. Val av 
varningsnivå kommer nämligen 
göras utifrån de konsekvenser 
som väntas uppstå i ett visst  
område. 

Samma väder kan som bekant 
få olika konsekvenser på olika 
platser: 20 centimeter snö i ett 
storstadsområde ger till exempel 
helt andra konsekvenser än 20 

centimeter i fjällen. Därför kom-
mer samma snömängd kunna ge 
en högre varningsnivå i storstads-
området än i fjällen.

På så sätt blir varningarna för 
besvärligt väder mer anpassade 
för dig där du är just nu – och 
du kan lättare fatta rätt beslut 
och förbereda dig på ett bra sätt. 
Detta bidrar i sin tur till minskad 
sårbarhet och ökad säkerhet i 
samhället.

Följ vädervarningarna
•  Appen SMHI Väder
 Prenumerera på varningar som 

push-notiser.
•  smhi.se
 Väderkartor, förklaringar, 

kommentar från meteorologen 
med mera.

•  Sveriges Radio P1 och P4
 Regelbundna rapporteringar 

om aktuellt varningsläge.
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Tack vare sitt stora intresse och engagemang för  
motion, träning och med hjälp av de kartor han tagit 
fram lockade han många människor att motionera 
och röra på sig i skog och mark. Johnny vann med 
52 % av rösterna och blev både överraskad och glad.

överraskad, glad och ödmjuk
På grund av pandemin blev prisutdelningen 2020 
på ett lite annorlunda sätt i förhållande till hur det 
var tänkt 2019, när priset togs fram. Tanken var att 
priset skulle delas ut under festliga former i sam-
band med Syssleträffen varje höst. 2020 blev det 
annorlunda och kommunalrådet Peter Jonsson och 
Tuabs vd Anna-Lena Carlsson uppvaktade istället 
de tre finalisterna, var och en för sig.

– Tack så mycket, vad kul, det var överraskande! 
Vi startade projektet under våren -20 och fick ut folk 
att gå promenader med karta. Jag är både stolt och 
ödmjuk och det är med stor respekt för de andra 
kandidaternas insatser jag tackar alla som röstat på 
mig, och priset det lett till, säger Johnny Andersson.

"Alla tre finalister är vinnare"
– Alla tre finalister har gjort mycket bra för oss in-
vånare och det var väldigt roligt att vi kunde träffa 
dem var och en, om än på avstånd, för att uppvakta 
dem. Stort grattis till er allihop, säger Peter Jonsson, 
kommunalråd, Torsby kommun.

– Ja, alla tre finalisterna är vinnare och har gjort 
skillnad, stort grattis till dem alla tre! Vi behöver 
ljuspunkter i tillvaron och vad är då bättre än att 
uppmuntra människor att göra vår kommun till en 
bättre plats, säger Anna-Lena Carlsson, vd, Tuab.

snart dags att nominera till skillnadpriset 2021
Håll utkik i TorsbyBladet, på kommuns webbplats 
www.torsby.se och på Facebooksidorna www.face-
book.com/torsbykommun och www.facebook.com/
torsbyutvecklingab där vi under våren kommer att 
köra igång allmänhetens nominering till årets pris. 
Vi hoppas att smittspridningen har minskat och att 
vi återigen kan arrangera både Syssleträffen och en 
prisutdelning där vi kan träffas och ses under glada 
och festliga former. I annat fall delas priset ut på ett 
alternativt sätt även hösten 2021. 
Vi håller i och ut!
Text: Ulrika Andersson, 070-659 60 06

Johnny vann  
Skillnadpriset 2020
Förra årets Skillnadpris offentliggjordes 
den 6 december och vinnaren Johnny 
Andersson från Västra Vadje i Fensbol 
uppvaktades på pandemianpassat sätt 
med blommor, statyett och presentkort. 

Johnny Andersson Foto: André Liljemark

Kristin Bergkvist, Tjej- och kvinnojouren 
Foto: André Liljemark

Joe Bengtsson  
Foto: Maria Altonen
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undersökning i årskurs 9 visar läget

Hur ser drogan-
vändningen ut 
bland unga i 
Torsby kommun?
Hur ser då droganvändandet ut i vår 
kommun jämfört med övriga landet? I en 
kort sammanfattning jämför vi CAN:s (*) 
undersökningar i årskurs nio 2020 med 
vår egen undersökning i samma ålders-
grupp hösten 2019.
• 4 av 10 niondeklassare har druckit alkohol under 

de senaste tolv månaderna. Ungefär samma siffror  
i vår kommun.

• Alkoholkonsumtionen, dvs mängden alkohol 
som konsumeras är högre bland elever i glesbe-
folkade kommuner.

• Att använda narkotika är vanligare bland elever i 
storstäder.

• Av niondeklassarna i hela landet är det 9 % av 
pojkarna och 6 % av flickorna som svarade  
att de någon gång använt narkotika. Den vanli-
gaste narkotikasorten är cannabis. Siffrorna i vår 
kommun var under 4 % och då redovisas inga resultat 
men även här är cannabis vanligast.

• Den totala andelen som någon gång använt nar-
kotikaklassade läkemedel utan läkares ordina-
tion ligger på 8 %. Om dessa adderas till de som 
använt narkotika närapå fördubblas andelen med 
narkotikaerfarenhet i riket. Siffrorna för vårt län 
beträffande läkemedel ligger på ungefär samma nivå 
som riket.

• En av tio elever i nian röker cigaretter. Att röka 
ibland är vanligare än att röka regelbundet.  
Något högre siffror i vår kommun 1,5 av 10.

• Andelen som snusar har ökat sedan 2018. Den 
största ökningen, relativt sett, har skett bland 
flickorna, men det är fortfarande betydligt van-
ligare bland pojkar än flickor att snusa. Vår kom-
mun har ungefär samma siffror som riket.

• Vad gäller preparat eller substanser som används 
i syfte att höja sin fysiska prestation i tränings-  
eller tävlingssammanhang (så kallade PWO)  
svarade 16 % av pojkarna och 4 % av flickorna att 
de hade använt sådana det senaste året. Siffrorna 
för vår kommun är 11 % pojkar och 2 % flickor.

• Uppfattningen om att det är en stor risk att an-
vända cannabis regelbundet har minskat från 92 
% till under 58 % mellan 1995 och 2019. Under 
samma period har andelen som rökt cannabis de 
senaste 12 månaderna legat runt 5-6 %. Samma  
attitydförändring uppvisas i vår kommun. 

 
Finn fakta om droger på www.torsby.se/narkotika
På kommunens webbplats www.torsby.se/narkotika 
kan du nu få lite kort fakta om de vanligaste drog- 
erna och vad som kännetecknar dom, samt vilka 
biverkningar som kan förekomma. Den viktigaste 
kunskapen att ha med sig är nog ändå att det är 
mycket svårt att via några få kännetecken dra defi-
nitiva slutsatser. I de flesta fall gäller det här att lita 
på magkänslan, oron att något inte står rätt till.  
Ungdomar som plötsligt ändrar beteende, skaffar 
nytt umgänge och får nya levnadsvanor. 

CAROLINe eRIKSSON 

kommunpolis
070-609 18 83

caroline.eriksson-a@polisen.se

Polis och kommun samverkar för att 
motverka droganvändningen bland unga
”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med 
minskade medicinska och sociala skadeverkningar 
orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.”  
Så lyder det övergripande målet när det gäller det 
förebyggande ANDT-arbetet i vår kommun och 
tillsammans med polisen finns ett uttalat löfte till 
medborgarna om att arbeta för att motverka drogan-
vändningen bland unga. (ANDT = Alkohol, Narkotika, 
Dopning, Tobak)

JöRgeN JOHANSSON

ANDT- och brottföre-
byggande samordnare 

070-316 60 77
jorgen.johansson@torsby

(*) CAN = Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
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Pengar till Torsby 
För hållbara  
flygförbindelser 
Region Värmland har beviljat Torsby 
kommun 150 000 kr till en förstudie för 
att göra en utredning och en analys kring 
framtida hållbara flyglinjer. Målet är att 
förbereda Norra Värmland för att så snart 
tekniken är redo kunna etablera hållbara 
flyglinjer.
– Alla koldioxidutsläpp måste minska mycket kraf-
tigt och snabbt, även flygets, säger Martin Berglund 
flygplatschef vid Torsby flygplats. 

– Elflyg liksom andra hållbara tekniska lösningar 
med tillräcklig räckvidd för regionalt resande rycker 
nu snabbt närmare. Det kommer att bli mycket 
spännande att få följa arbetet och resultatet i denna 
förstudie, säger Martin Berglund.

Den senaste tidens snabba utveckling inom håll-
bart flyg kan kraftigt minska klimatpåverkan. Det är 
även mycket som talar för att elflyg kommer att bli 
billigare än dagens flyg, vilket ökar möjligheterna 
att starta fler regionala flyglinjer. Denna utveckling 
har potential att kraftigt öka attraktionskraften i att 
bo och verka på landsbygden, t.ex. i Norra Värm-
land, där det redan finns en väl etablerad flygplats.

Hur kan hållbara flyglinjer finansieras
Förstudien ska bland annat analysera om elflyglinjer 
kan bära sig på rent kommersiell grund. Analyserna 
kommer att utgå från olika scenarier på tillgängligt 
kunderlag och betalningsvilja. Kanske kommer det 
att krävas ett nytänk kring hur denna och andra nya 
former av regional kollektivtrafik kan finansieras? 

sociala hållbarheten är också en viktig aspekt
Utöver den ekologiska och ekonomiska hållbarheten 
kommer även den sociala hållbarheten att undersökas. 
Möjligheter att själv välja sina livsvillkor, hur man 
vill bo, arbeta och utbilda sig ökar genom förbätt-
rade kommunikationer - bil, buss, tåg och flyg. Hur 
påverkas kvinnors respektive mäns resmönster av 
tillgängligheten av hållbara flyglinjer och andra 
kommunikationsmöjligheter och vad innebär det för 
kvinnors respektive mäns karriärmöjligheter?

– Pandemin och klimatkrisen har fått hela värl-
den att tänka om, säger Thomas Stjerndorff, VD för 
Torsby flygplats. 

– Bättre, snabbare och hållbarare kommunika-
tioner kan ge fler människor möjligheten att bo i 
fantastisk natur samtidigt som man har möjligheten 
att distansjobba kombinerat med någon eller några 
resor till storstaden i månaden.  Detta kan kanske 
vända den negativa trenden befolkningsmässigt 
och därmed bidra till de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga hållbarhetsperspektiven – och gjuta 
ny framtidstro i den svenska landsbygden, fortsätter 
Thomas Stjerndorff.

Foto: Annette Lauritzen

Fakta om projektet
Projektperiod: 2020-12-15 - 2021-12-31. Hösten 2020 
utlyste Region Värmland en möjlighet att söka medel 
till projekt som bidrar till hållbar utveckling. 

Fyra projekt och tre förstudier som pågår till 31 de-
cember 2021 tilldelades medel. En av förstudierna är 
Torsbys. Det regionala utvecklingsarbetet utgår från 
Agenda 2030 och hållbarhetens tre perspektiv: miljö-
mässig, social och ekonomisk hållbarhet, där alla tre 
perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende 
av varandra. 

Till förstudien ”Hållbara flygförbindelser i Norra Värm-
land” beviljas Torsby kommun 150 000 kr. Kommunen 
finansierar själv 50 000 kr och projektet totala budget 
är därmed 200 000 kr. 

vill du veta mer? 
Kontakta Eva Larsson, näringschef Torsby kommun, 
tfn 070-212 54 57, eva.larsson@torsby.se.
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Förutsättningar att få stöd
Det statliga bredbansstödet kan sökas av privata och 
offentliga nätbyggare, alltså i princip stadsnät och 
privata nätägare som t.ex. Telia och IP-Only. Privat-
personer kan inte söka det statliga stödet.

Det är bara möjligt att få stöd till byggnader som 
pekats ut av PTS och där det inte finns beslut om ut-
byggnad sedan tidigare. Stödet gäller bara förlägg-
ning fram till tomtgräns.

hur mycket går det att få i stöd?
Det går att få upp till 100 % stöd men ansökningarna 
prioriteras utifrån den som söker minst stöd, alltså 
den ansökan som är billigast för staten.

För år 2021 fördelas 1,6 miljarder kronor till hela 
landet. PTS har delat in landet i tre delar: Norrland, 
Svealand och Götaland. Ansökningar avsedda för 
Värmland konkurrerar alltså med ansökningar 
avseende Dalarna, Närke, Västmanland, Uppland, 
Stockholms län och Sörmland.

kommer torsby få del av stödet?
I området Torsby kommun har vi sett att flera av 
de byggnader som PTS pekat ut finns med i Telias 
landsbygdsprojekt som kommer att börja byggas till 
våren. Samma byggnad kan inte få stöd från flera 
håll och Telias projekt har redan blivit beviljad stöd 
ur EU:s Landsbygdsprogrammet. Telias lands-
bygdsprojekt sträcker sig längs den västra sidan 
av kommunen, från Lämbacken upp till Långflon, 
ner över Höljes och Kärrbackstrand. Dock för vi en 
dialog med Telia om möjligheten att de söker det 
statliga stödet för att förtäta i områden som redan är 
utbyggda eller under byggnation. 

CeCILIA SJöDéN

administrativ chef/bredbandssamordnare
0560-160 03

cecilia.sjoden@torsby.se

statligt stöd till 
bredbandsutbyggnad
Post- och telestyrelsen, PTS har fått 2,85 miljarder kronor från staten att fördela till 
utbyggnad av bredband under perioden 2020-2025. Stödet är riktat till glest befolkade 
områden där det inte finns tidigare beslut om utbyggnad.
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tyra-appen
Under våren kommer förskolor 
och fritidshem i Torsby kommun 
att börja använda en app som he-
ter Tyra. Det ett smidigt verktyg 
för kommunikationen mellan  
personalen och vårdnadshavarna.

schema och sjukanmälan 
sker då digitalt
Du som vårdnadshavare kommer 
t.ex. att kunna anmäla schemat 
för ditt/dina barn. Du kan enkelt 
göra ändringar i schemat och 
även lägga in schema för en läng-
re period helt digitalt via appen. 

Personalen vid förskolan och 
fritidshemmet ser när vårdnads-
havaren lagt in ett schema och får 
alla barns scheman samlade på ett 
och samma ställe digitalt och det 
underlättar för vår personal.

Även sjukanmälan gör man via 
Tyra-appen. Med ett klick anmä-
ler vårdnadshavaren att barnet 
inte kommer till förskolan eller 
fritidshemmet och personalen vid 
avdelningen får direkt ett medde-
lande om detta. På det sättet slip-
per vårdnadshavarna ringa till 
avdelningen på morgonen, vilket 
vi tror och hoppas underlättar i 
en stressig vardag. Observera att 
om barnet går i skolan behöver 
en sjukanmälan göras till Dexter 
också, precis som tidigare.

skicka meddelande till  
personalen
Genom den nya appen kan du 
också enkelt skicka ett meddelande 
istället för att ringa. Givetvis 
stänger personalen på avdelning-
arna inte av sina mobiltelefoner 
framöver. Det går alltid att nå 
personalen genom att ringa men 
vi tror att det många gånger kan 
vara enklare med meddelanden.

Meddelanden är en direktkom-
munikation mellan personalen 
och en vårdnadshavare. Persona-
len kan också kommunicera med 
alla vårdnadshavare samtidigt 
exempelvis om man vill informera 
om en utflykt eller något annat 
som berör alla på en avdelning. 

Följ vad som händer via  
bloggen 
En annan funktion som vi tror 
kommer bli uppskattad är blog-
gen där personalen kan lägga 
upp bilder och text om stort och 
smått kring verksamheten. Ett bra 
sätt att följa barnen i deras vardag 
med andra ord.

kvarglömda kläder? 
Förutom ovanstående finns andra 
funktioner som underlättar för 
vårdnadshavare såväl som per-
sonal. T.ex. kan personalen ange 
i Tyra om barnet behöver något, 

kanske blöjorna är slut eller att 
det behöver fyllas på med fler 
strumpor. Eller att något har blivit 
kvarglömt. Då kan personalen 
avisera detta via Tyra-appen.

tyra införs under våren
Vi hoppas och tror att våra vård-
nadshavare kommer uppleva att 
Tyra förenklar i kommunikatio-
nen mellan dem och förskolan 
och fritidshemmet. Idag är inte 
alla förskolor och fritidshem 
påkopplade men kommer bli det 
under våren. Vårdnadshavare 
kommer i god tid innan få infor-
mation och instruktioner för hur 
man går till väga.

För frågor
Förskolekansliet (Alla förskolor) 
0560-161 61
Holmesskolans kansli (fritidshem 
vid Holmesskolan, Östmarks  
skola och Oleby skola) 0560-162 33
Kvistbergsskolans kansli (fritids-
hem vid Kvistbergsskolan och 
Stölletskolan) 073-274 77 08.
Text: Jörgen Lundqvist, tfn 073-271 21 23

ett nytt sätt att  
kommunicera 
med förskola 
och fritidshem
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En av dessa är appen Zoom som 
blivit populär för digitala möten. 
Allt från utbildningar till för-
eningars årsmöten kan utföras 
genom Zoom. Men hur gör man 
då detta?

Vi ska börja med att säga att 
en mycket mer utförlig guide i 
Zoom, och även Teams, finns på 
hemsidan onlineguiden.se.

kom igång med Zoom
På mobilen börjar vi med att 
installera Zoom från där appar 
finns; AppStore, hos iPhone och 
PlayButik för andra märken. På 
datorn är det hemsidan zoom.us/
download som gäller. 

Zoom är gratis att använda men 
det finns även en betalversion för 
den erfarne användaren.

Om du har blivit inbjuden till 
ett Zoom-möte så har du i regel 
fått ett e-postmeddelande. I den 
inbjudan brukar det finnas en 
länk och en sifferkod som kall-
las mötes-ID. Om du ska ha ditt 
Zoom-möte på samma enhet som 
du har fått epostmeddelandet så 

behöver du bara trycka på län-
ken. Du kommer då automatiskt 
in till mötet.

Om du ska ha mötet på en 
annan enhet än den du har fått 
e-posten till så får du skriva upp 
mötes-ID:et. Använd sedan den 
sifferkoden på den enhet du vill 
använd Zoom på. Starta Zoom 
och tryck på ”Join”. Zoom kom-
mer då att fråga efter mötes-ID:et. 
Skriv in siffrorna och du är med 
i mötet!

En viktig funktion för möten i 
Zoom är att man kan räcka upp 
handen. Under ”Reactions” och 
”Raise Hand”. Då meddelas de 
andra mötesdeltagarna att du vill 
säga något.

Lärandet finns på internet
Vi är inte ensamma. Har man en 
fråga så har som oftast samma 
fråga redan ställts och även be-
svarats av någon annan. Internet 
är inte bara en plats där vi kan 
göra en massa saker. Det är även 
en plats där vi kan lära oss mer 
om just internet. Hemsidor som 

youtube.com har otaliga filmer 
med tips och instruktioner. Allt 
från recept till hur man använder 
program som Zoom m.fl. 

Frågor som dessa och mycket 
mer som rör mobiltelefoner eller 
datorer kan man få svar på hos 
kommunens DigidelCenter.

har du frågor?
Hör av dig till Henrik Svensson 
på tfn 073-072 78 95 eller på   
e-post till digidel@torsby.se.

Zoom för möten 
och bildning?
I dessa tider då människor, företag och föreningar inte 
kan träffas som vanligt så har flera vänt sig till digitala 
mötesplatser. 
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Deltidsbrandmännen jobbar som 
brandman i beredskap. Med denna 
tjänst kombinerar de sitt ordinarie 
arbete med jobbet som brandman och 
inställer sig för tjänstgöring då lar-
met går. De håller beredskap i skift, 
dygnet runt, alla dagar i veckan.

– Kommunen och företagare fyller  
tillsammans en mycket viktig funk-
tion, säger räddningschef Peter 
Bergström. 

94 deltidsbrandmän i torsby 
kommun
Med en medarbetare som är brand-
man vid en deltidsstation får din ar-
betsplats en professionell livrädda-
re. Av 94 deltidsbrandmän i Torsby 
kommun är de flesta anställda inom 
privat sektor, andra har sitt ordina-
rie jobb i olika verksamheter i kom-
munen eller studerar. 

– Brandmännen vid våra deltidssta-
tioner är ryggraden i vår organisa-
tion och totalt står de för 98 procent 
av den operativa bemanningen. Vårt  
krisledningssystem skulle inte fung-
era utan dem, säger Peter Bergström. 

samverkan mellan kommun och 
huvudarbetsgivare
De är i beredskap var fjärde vecka. 
Under dessa veckor ska man när 
som helst kunna inställa sig inom 
fem minuter vid ett larm som är 
kopplat till stationerna Torsby, 
Sysslebäck, Östmark och Vitsand. I 
Stöllet gäller tolv minuter. 

Brandmännen övar 50–60 timmar 
om året - på kvällstid och helger 
för att inkräkta minimalt på övrig 
anställning.
– Det är otroligt viktigt att vi har en 
god samverkan med huvudarbets-

Företagare med deltidsbrandmän?  

ni är värdefulla! 
Utan deltidsbrandmän skulle vårt krisledningssystem inte fungera. 

givaren. Vi försöker vara så flexibla 
som möjligt utifrån den enskilda 
individens förutsättningar, för att 
hitta lösningar som fungerar för 
alla, säger Peter Bergström. 

vill du som företagare veta 
mer?
Kontakta räddningschef Peter Berg-
ström på e-post peter.bergstrom@
torsby.se eller tfn 0560-161 25 så 
berättar han vad det innebär att ha 
en brandman vid en deltidsstatioin 
som medarbetare.
Text: Linda Bengtsson tfn 070-235 02 20.

Du som företagare bidrar till att krisledningssystemet knyts ihop och att en deltidsbrandman tar på sig stövlarna då larmet går.  
Foto: Michael Schwarzenberger, Pixabay

I nästa nummer av Torsby Nu kan 
du läsa om deltidsbrandmannen 
Arne som flera gånger haft nytta 
av sina kunskaper som brandman 
även i jobbet som busschaufför.
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vad innebär det för dig som 
arbetsgivare att ha en del-
tidsbrandman som anställd? 
• Vid hjälpinsatser eller utbild-

ning får brandmannen lön 
från räddningstjänsten. 

• Arbetsgivaren får ingen direkt 
ersättning från räddnings-
tjänsten. 

• Brandmannen är i beredskap 
var fjärde vecka. 

• Totalt har Torsby kommun 
mellan 200–300 insatser per 
år. Variationen är stor där 
Torsby och Sysslebäck genom- 
för flest insatser. Östmark, 
Vitsand och Stöllet har i snitt 
mindre än en insats/vecka. 
Varma sommarmånader eller 
ishala vägar bidrar till fler 
larm.  

några av de mervärden en 
deltidsbrandman som med-
arbetare skapar: 
• Bidrar till säkerheten och 

tryggheten i lokalsamhället.
• Är utbildad inom brand, 

räddning, sjukvård och risk-
hantering.

• Kan vara med och stötta upp 
då andra ska utbildas i till 
exempel hjärt-lungräddning. 

Foto: Jose Conejo Saenz, Pixabay 
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telefonförsäljning
Många hör av sig till konsument-
rådgivningen om telefonförsälj-
ning. En väldigt trevlig men kan-
ske påstridig säljare har ringt och 
erbjudit något som bara gäller 
idag, för att få ett snabbt ja. 

I vissa fall har det hänt att kon-
sumenten tackat ja till att få mer 
information men ändå fått ett väl-
komstbrev i postlådan. Eller att 
informationen som ges muntligt i 
samtalet inte stämmer överens  
med det skriftliga avtal som 
kunden ska godkänna. Läs där-
för igenom avtalet i lugn och ro 
innan du tackar ja. Sedan några 
år tillbaka är avtalet bindande om 
du tackat ja skriftligt, kan vara 
via sms eller mejl. Det finns några 
undantag från skriftlighetskravet, 
till exempel avtal om lotterier. Då 
räcker det med ett muntligt avtal. 

ångerrätt
Om du har ingått ett avtal via 
telefon kan du vid de flesta köp 
använda dig av ångerrätten. Du 
har rätt att ångra ett köp i fjorton 
dagar om företaget är registrerat i 
EU, Norge eller Island. Har före-
taget inte informerat om ångerrät-
ten vid köpet, eller gett bristfällig 
information, förlängs ångerfristen 
med ett år. Meddela företaget 
skriftligt att du vill utnyttja din 
ångerrätt, gärna via mejl.

slippa telefonförsäljning
Vill du spärra din telefon för tele- 
fonförsäljning kan du anmäla dig 
gratis till Nix-registret, telefon 
0772-28 00 00. När du har regist-
rerat ditt nummer får inte företag 
ringa dig för att sälja, marknads-
föra eller göra insamling. 

Det finns vissa undantag, till 
exempel kan företag som du 
redan är kund hos fortfarande 
kontakta dig med erbjudanden. 
Mer information finns på  
www.nixtelefon.org.  

telefonbedrägerier
En oroväckande trend är ökande 
antalet telefonbedrägerier. Personer 
som förlorar pengar genom att 
bedragare lurar dem att lämna ut 
personliga uppgifter som BankID, 
koder eller logga in på sin bank. 
Det är vanligt att bedragare säger 
att de ringer från banken eller ett 
företag. Lägg på luren om du bör-
jar känna dig misstänksam!

checklista:
• Använd aldrig din bankdosa 

eller BankID på uppmaning av 
någon som oväntat kontaktar 
dig.

• Lämna aldrig ut koder eller 
andra känsliga uppgifter till 
någon. Någonsin. Kortupp-
gifter och koder är nycklar till 
dina pengar.

• Om någon du inte känner 
ringer och du blir osäker, lägg 
på luren eller be att få ringa 
tillbaka på ett nummer som 
du själv tar reda på. Det gäl-
ler oavsett om personen säger 
sig vara en nära släkting eller 
från banken, ett företag eller en 
myndighet.

• Lita inte på den som kontaktar 
dig bara för att den har person-
liga uppgifter om dig. Bedra-
gare kan hitta information på 
nätet för att lura dig.

• Om du drabbas av eller miss-
tänker bedrägeri, kontakta din 
bank omgående. Polisanmäl 
alltid och ta stöd av människor 
i din närhet.

 
Källa: Polisen 
Text och foto: Ina Johansson

besöksadress
Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 
Karlstad

Postadress och telefon
Konsumentrådgivningen KöpRätt
Bibliotekshuset, plan 3, Karlstads  
kommun, 651 84 Karlstad.  
Tfn. 054-540 46 90

e-post och webb
konsument@karlstad.se,  
www.karlstad.se/konsument

Torsby kommun köper tjänsten av 
Karlstads kommun för våra invånares 
räkning, så du som bor i Torsby kommun 
kan kostnadsfritt få hjälp från KöpRätt 
(konsumentrådgivningen i Karlstad).

Var inte för snäll
Ringer en pratglad försäljare som vill ge dig ett fantastiskt erbjudande, var 
försiktig så du inte hamnar i ett avtal eller köper som blir mycket dyrare än 
säljaren sagt. Ringer någon som säger att ditt bankkonto har blivit kapat och 
vill att du ska lämna ut personliga uppgifter – lägg på luren.
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skolmatsedel för resten av vårterminen 
Alla matsedlar finns på www.torsby.se/
matsedel. Skolmatsedeln finns också som 
en kostnadsfri app till din Androidtelefon, 
iPhone och vissa Nokiatelefoner. 

Varje dag serveras råkost, 
mjölk, knäckebröd och smör.

ULLA BODéN

kökschef Bergåsen
0560-160 89

ulla.boden@torsby.se

v 15 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Köttbullar, makaroner Falafel
Tis Nötskavsgryta, ris Rotsaksgryta
Ons Stuvade fiskbullar, potatis Stuvade grönsaker
Tors Drumsticks, vitlökscréme, klyftpot. Veg. biff
Fre Potatis/purjosoppa, bröd, ost Dagens

v 16 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Quorngryta, ris Dagens
Tis Pytt i panna Rotsakskspytt
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Morotsboll
Tors Korvgryta, pasta grönsaksgryta
Fre Potatisbullar Dagens

v 17 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Korv, potatismos Sojakorv
Tis Chicken nuggets, currysås, ris grönsaksnugget
Ons Husets fiskgratäng, potatis rotsaksgratäng
Tors Köttfärssås, spagetti Veg. sås
Fre Solgul soppa, mjukt bröd, ost Dagens

v 18 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Vegetarisk lasagnettgratäng Dagens
Tis Korv Stroganoff, ris Veg. Stroganoff
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Veg. biff
Tors Skinksås, pasta grönsakssås
Fre Pannkaka Dagens

v 19 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Tacorulle, salsa, ris Dagens
Tis Fiskburgare, bröd, dressing, mos Veg. burgare
Ons Kycklingkorv, pasta Veg. rätt
Tor Kristi Himmelsfärd Helg
Fre LOVDAg LOV

v 20 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Chili con carne, ris Chili sin carne
Tis Kycklingskav, currycrème, tortilla Pulled vego
Ons Fiskpanetter, skarpsås, potatis Veg. biff
Tors Köttbullar, sås, potatis Falafel
Fre Solgul soppa, mjukt bröd, ost Dagens

v 21 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån LOVDAg Lov
Tis Potatisbullar/blodpudding Potatisbullar
Ons Fiskgratäng, potatismos grönsaksgratäng
Tors Lillschnizel, sås, potatis Veg. schnizel
Fre Köttfärssoppa, mjukt bröd, ost grönsakssoppa

v 22 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Quorngryta, ris Dagens
Tis gör din egen sallad, dressing gör din egen sallad, dressing
Ons Stuvade fiskbullar, potatis Stuvade grönsaker
Tors Mexikansk färsgryta Veg. färsgryta
Fre Pannkaka Dagens

v 23 lunchrätt vegetarisk rätt
Mån Varm korv, potatismos Vegokorv
Tis Kycklingpytt, currydressing Rotsakspytt
Ons Fiskrätt, potatis Veg. rätt
Tors examen grundskolan 
Fre examen gymnasiet

Rätterna i matsedeln kan komma att ändras. 
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socialchef

 nyanställd

Gunnar Wigst
rand

 
Jag är född och uppvuxen på landet utanför  
Askersund i Sydnärke. Efter det att jag blev  
färdig med min utbildning 2005 vid Örebro  
universitet, där jag studerat sociala omsorgs- 
programmet, började jag min chefsbana som  
enhetschef för ett privat assistansbolag med  
ansvar för kontoren i Örebro och Nora. 

2006 började flyttade jag till Värmland och  
börja arbeta i Säffle kommun som enhetschef  
efter 1 år i Säffle så gick jag vidare till Åmåls 
kommun där jag arbeta som enhetschef inom 
äldreomsorgen under ca 8 år med lite olika upp-
drag. 2015 blev jag uppmanad att söka tjänsten 
som verksamhetschef inom funktionshinder-
omsorgen i Säffle kommun där jag arbetat fram 
tills nu. 

Jag bor tillsammans med min fru och fem  
ungdomar på en liten hästgård i utkanten av 
Säffle. Den fritid jag hittar försöker jag ägna åt 
träning.

Jag har blivit väldig väl mottagen här i Torsby 
och fått ett mycket gott intryck av kommunen. 
Jag har varit runt lite i verksamheterna och be-
kantat mig men det är svårt nu i dessa tider.  
Målet är att besöka alla verksamheter under året.

Jag har mitt kontor på kommunkontoret i 
Torsby och du når mig på tfn 0560-161 76 och 
gunnar.wigstrand@torsby.se.

Under våren 2021 kommer jag att tillträda tjäns-
ten som skolchef i Torsby kommun. 

Jag är glad för att jag har fått detta förtroende 
och ser verkligen fram emot att forma en orga-
nisation, som klarar av att möta skolans nuva-
rande och framtida behov, tillsammans med den 
kompetenta personal som finns inom skolans 
verksamheter i Torsby kommun. Min bakgrund 
som lärare och rektor ger mig en bra förståelse 
för vad som fungerar i verksamheten och det 
känns som stabil grund att stå på när jag tillträ-
der min nya tjänst. 

Idrott och föreningsliv har varit och är fortfa-
rande en viktig del i mitt liv. Jag har varit aktiv i 
flera olika idrotter. Fotboll och innebandy är de 
sporter som har legat mig varmast om hjärtat, 
men i nuläget är jag aktiv som ungdomsledare i 
basket. Kopplingen till basketen har jag fått via 
mina tre pojkar som alla är aktiva basketspelare. 

Mitt intresse för skolutveckling har vuxit sig 
starkare genom åren och jag har lärt mig att 
långsiktighet och strategiskt tänkande är fram-
gångsfaktorer för att driva utvecklingsprocesser. 
Mitt mål är att stärka den råden tråden mellan 
skolans verksamheter och att arbeta för att det 
ska råda en ”delakultur” där man kan dela er-
farenheter med varandra. I detta arbete behöver 
vi även samverka mellan förvaltningarna inom 
Torsby kommun samt med externa aktörer som 
t.ex. regionen för att vi ska få bästa möjliga skola 
för alla våra elever. 

Jag kommer att ha mitt kontor på kommun-
kontoret i Torsby och du når mig på tfn  
073-280 73 57 och johan.nilsson@torsby.se.

Foto: Annette Lauritzen

 nyanställd
Johan Nilsso

n

 skolchef

Foto: Kersti Lundqvist
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sas – en ny 
tjänst inom 
kommunen
Susanne Axelsson är vår nya SAS,  
socialt ansvarig samordnare.
vad gör en sas?
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för en socialt an-
svarig samordnare (SAS) är att bevaka, utveckla och 
säkerställa kvaliteten inom det arbete som bedrivs 
inom socialförvaltningen. Det innebär verksamhe-
ter som drivs enligt socialtjänstlagen och lagen om 
särskilt stöd och service; äldreomsorg, individ- och 
familjeomsorg samt LSS. 

Motsvarigheten för verksamheter som drivs enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är medicinsk ansva-
rig sjuksköterska (MAS).

några konkreta arbetsuppgifter
• Utreda och föreslå eventuella åtgärder av avvikelser 

och klagomål 
• Kvalitetsutveckling
• Verka för att verksamheter följer uppsatta mål
• Utveckla ledningssystem
• Värdegrundsarbete
• Stödfunktion i verksamheterna
• Vara delaktig i utbildningsplan och planera samt 

genomföra utbildningar
• Utarbeta, följa upp och revidera riktlinjer och rutiner
• Omvärldsbevakning
• SAS ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp 

och är direkt underställd socialchef

om mig
Jag är uppväxt i Torsby där jag har bott nästintill 
hela mitt liv. Efter en period i annan stad flyttade jag 
tillbaka till mina hemtrakter där jag nu bott sedan 
15 år tillbaka. Jag trivs mycket bra i Torsby då det är 
nära till naturen och fritidsaktiviteter.

Mina yrkesval genom åren har speglats av att 
arbeta för och med människor, och att verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för varje enskild  

individ. Har dom senaste dryga tio åren arbetat 
inom socialtjänstens verksamheter:

Efter mina studier på social omsorgslinjen med be-
teendeinriktning, Karlstads universitet arbetade jag 
som socialsekreterare i Hagfors och även i Torsby 
kommun en kortare period.

Har arbetat som chef inom utredning och behand-
ling samt öppna insatser (t.ex. familjehem) för barn 
och familjer inom privat aktör. I Torsby kommun 
har jag arbetat som områdeschef för HVB och LSS.

Har alltid tyckt om att jobba med och för människor, 
har en bakgrund som undersköterska som jag ut-
bildade mig till på vårdskolan i Torsby. Ser mycket 
fram emot denna nya tjänst som varit saknad i 
Torsby och att kunna bidra till att driva kvalitets- 
arbete inom socialförvaltningens områden. 

På min lediga tid är jag mycket ute i naturen bero-
ende på vad årstiderna har att erbjuda. Denna vinter 
har kunnat erbjuda härliga dagar i skidspåret. Att 
vistas i stallet och mysa med katten ger mig åter-
koppling efter en arbetsdag.

 

Foto: Annette Lauritzen

Bakgrund till att SAS finns
1997 slog undersköterskan Sarah Wägnert larm om miss-
förhållanden på ett särskilt boende för äldre. Det ledde till 
att en ny bestämmelse i socialtjänstlagen infördes, Lex 
Sarah (1980:620, SOFS 2000:5).

Bestämmelsen innebär att varje enskilt anställd inom soci-
altjänstens verksamheter är skyldig att uppmärksamma och 
rapportera missförhållanden. 

2001 inrättades en kvalitetsparagraf i socialtjänstlagen där 
det framgår att den som utför socialnämndens uppgifter ska 
ha lämplig utbildning och erfarenhet och att kvaliteten ska 
följas upp, utvecklas och säkras.

en av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att leva upp till lag- 
stiftningens intentioner och de satta målen inom kommunen.

Utifrån detta växte en ny befattning fram i Sverige, socialt 
ansvarig samordnare (SAS).
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Corona – covid-19

I skrivande stund fortsätter smittspridningen i vårt 
län. I Torsby kommun har vi de allra flesta veckor 
haft låga tal med bekräftade fall, och förhoppnings-
vis håller det i sig. Vi kan inte ta något för givet, 
men i och med att fler får sitt vaccin borde en ljus-
ning skådas i horisonten. Vaccinet kan skydda den 
vaccinerade från att bli allvarligt sjuk och kan även 
minska risken för smittspridning. Vaccineringen på-
går enligt den nationella planen med olika faser och 
styrs av tillgången på vaccin. 

De låga smittalen i Torsby kommun är tack vare 
alla er invånares försiktighet och omtanke. 

Efterlevnaden av riktlinjer, restriktioner och rekom-
mendationer är god och många gör väldigt bra 
saker. Tillsammans håller vi avstånd, tvättar händer 
och nyser i våra armveck. Vi handlar på olika tider 
och vi försöker att inte trängas. Bra jobbat allihopa! 

Nu håller vi i ett tag till och njuter av vårsolen som 
är något av det bästa.

KICKI LeCH

säkerhetssamordnare
christina.lech@torsby.se

0560-160 88

Pandemin pågår  
fortfarande
I snart ett år har corona dominerat vår vardag. Men förhoppningsvis är vi på väg att 
kunna ta tillbaka kontrollen, om än med små steg. Det kanske är dags att våga lyfta 
blicken och tänka att bättre tider är på ingång?

Foto: Marcus Lech
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Corona – covid-19

torsby.se/corona

stanna hemma vid symtom
• Har du symtom på covid-19 ska du  

stanna hemma. Även om du bara 
känner dig lite sjuk. Du rekommenderas  
även att testa dig. Stanna hemma i väntan på svar 
på testet.

begränsa nya nära kontakter
• Umgås bara med personer du  

normalt träffar; personer du bor med  
eller några få vänner och närstående  
utanför hushållet.

• Hålla alltid avstånd till andra människor och 
undvika platser med trängsel.

• Umgås helst utomhus.
• Handla ensam och vistas inte i butiker under 

längre tid än nödvändigt. 

resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
• Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där 

det inte går att köpa platsbiljett.
• Undvik att träffa nya kontakter under resan och 

på resmålet.
• Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål el-

ler kan ta dig hem utan att smitta andra om du får 
symtom på covid-19.

arbeta hemifrån så ofta du kan
• Kom överens med din arbetsgivare  

om att arbeta hemifrån när detta är  
möjligt.

• Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina 
arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektiv-
trafiken och på arbetsplatsen.

hålla god handhygien
• Tvätta händerna regelbundet och  

noggrant med tvål och vatten.
• Tvätta alltid händerna före måltid,  

före och efter toalettbesök och när du befunnit dig 
i offentliga miljöer.

vara försiktig när du besöker  
personer som är 70+ eller tillhör  
en riskgrupp
• Var extra noga med att följa alla råd  

och rekommendationer.
• Folkhälsomyndigheten har information om hur 

du kan umgås på ett säkert sätt.
• Besök på äldreboenden ska ske under säkra  

former. Följ boendets besöksrutiner.
• Om du haft covid-19 är det inte säkert att du 

fortfarande har en mindre risk att smittas och att 
smitta andra.

vaccinera dig när det blir din tur
• Vaccin kan minska risken att bli  

svårt sjuk eller dö i covid-19
• Alla över 18 år kommer att erbjudas  

vaccin. Du får information från din region när det 
blir dags för dig.

Källa: www.folkhalsomyndigheten.se  
och www.krisinformation.se 

Undvik att bli smittad 
och att smitta andra

Låt oss alla 
hjälpas åt … 
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SK Bore Cykel, som här presenterar sig.

sk bore cykel
Som det hörs på namnet är SK Bore Cykel en 
sektion i SK Bore. Sektionen bildades 2015 
och har runt 25 medlemmar. Klubben är till 
för alla från motionär till tävlingscyklist, både 
landsväg och mountainbike. Sektionen arbetar 
för att alla ska trivas och känna sig delaktiga i 
gemenskapen.

bli medlem
För att bli medlem går man in på vår hemsida skbore.se. 
Medlemsavgifter för 2021: Vuxen 200 kr, ungdom 100 kr 
och familj 500 kr. Som medlem får man även vissa med-
lemsförmåner. 

eftersom vi är en ganska nystartad sektion har vi ännu 
inte bedrivit någon specifik ungdomsträning. Men det finns 
planer på att starta upp det då vi ser ett stort cykelintresse 
bland alla barn och ungdomar som cyklar på de nya pump-
trackbanorna och cykellederna vid Torsby Skidtunnel & 
Sportcenter. 

gemensamma träningar
gemensamma cykelträningar har vi på torsdagar samt under 
helgen. Vi har en Facebook-grupp som heter SK Bore 
cykelsektion där vi lägger ut våra pass, gå gärna in och följ 
oss där. Vi har även andra aktiviteter som t.ex. gemensam 
grenspecifik styrketräning, tester i testlabbet, bikefit där 
man får sin sittposition utprövad så man sitter på bästa sätt 
och kurser i att meka med cykeln.

Varje år genomför vi ett klubbmästerskap där medlemmar 
från alla sektioner är välkomna att delta.

SK Bore Cykel har cyklister som deltar i olika lopp som t.ex. 
Vätterrundan, Siljan runt, Cykelvasan och Två sjöar runt. 
Även i randonneur långlopp har vi cyklister från vår klubb 
representerade. Men vill man bara cykla utan att delta i lopp 
är man lika välkommen till oss.

är du sugen på att testa att cykla med oss? 
Tveka inte att höra av dig, vi lovar att du kommer att trivas 
med oss! Välkommen att höra av dig för mer information. 
Hör av dig till Morgan Einarsson 070-282 21 08 eller Iréne 
Bernhardsson 070-270 01 47 eller sänd mail till oss på 
cykel@skbore.se

Foto: Irene Bernhardsson

Foto: Happy Ride

Foto: Två sjöar runt Foto: Pär Westberg

Foto: Pär Westberg

Hoppas vi ses ute på  
vägarna och i skogarna!


