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Sammanfattning
IT-avdelningen behöver se över sin prissättning förslag på tillägg samt diskussion om
nytt sätt att debitera.

Handlingar i ärendet
1. Ny prislista

Förslag till beslut
1. Beslut att göra tillägg i nuvarande prislista samt uppdrag att utreda ny
prissättning.

Beslutet expedieras till
[Klicka och skriv texten]

[Klicka och skriv ditt namn (underskrift)]
[Klicka och skriv din titel]

Peter Lannge
IT-chef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
20. IT-avdelningen
68580 Torsby

0560-16056 direkt
070-630 22 34 mobil
0560-16000 växel
0560-160 25 fax

peter.lannge@torsby.se
il@lorsby.se
ks@lorsby.se
www.torsby.se
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Datum

2012-02-08

Prislista IT -avdelningen from 2012-01-01
Telefonkostnader
Växel, talsvar, data + dect

5 200 kr/år inkl samtal

Växel, talsvar data/dect

4 700 kr lår inkl samtal

Växel, talsvar

3 200 kr/år inkl samtal

Modem, fax, fiktiva

2 200 kr lår inkl samtal

Privata telefonabonnemang per kv + rörlig kostnad
Telefon, inkl talsvar och röstbrevlåda

400 kr + moms

Dect (Bärbar)

150kr+moms

V äxeltj änster

150 kr + moms

KonsuItkostnader
IT-tekniker

350 kr/tim

Resa överstigande 3 km

3:50 krlkm

Peter Lannge
it-chef
Besöksadres s

Torsby kommun
20. IT-avdelningen
68580 Torsby

0560 - 160 56 direkt
070 - 630 22 34 mobil

peter.lannge@torsby.se
it@torsby.se
ks@torsby.se

0560 - 160 00 växel
www.torsby.se

Nya Torget 8, Torsby

0560 - 160 25 fax
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Internetkostnader
E-postkonto (engångs) torsby.se

1 000 kr

Internetabonnemang

500 kr/månad

Startavgift för företag

5000 kr

E-post tordata.se

gratis

Nät/supportavgifter
Fysiska datorer, datorkostnad ingår ej
Intern nätanslutning:
1 dator 1 användarkonto alt. 1 gruppkonto

9000 kr/år
Fler datorer + 4500 kr/år

Intern nätanslutning:
2 dator 1 användarkonto

13500 kr/år

Ytterligare användarkonto inkl generella
program, mail, Internet, etc,

2000 kr/år

Läsplattor:

2000lcr/år

Telefoner anslutna till Internet och mail

1000 kr/år

Virtuella datorer, inkI terminal
Intern nätanslutning:
1 dator 1 användare alt. 1 gruppkonto

10000 kr/år
Fler datorer + 2500 kr/år

Virtuell dator som komplement till
nätansluten fysisk dator.

2500 kr/år

Ytterligare användarkonto inkl generella
program, mail, Internet, etc, ej terminal

2000 kr/år

Virtuell pool för grupper med egen
ej nätansluten fysisk dator.
1 användarkonto alt 1 gruppkonto.
Max 4 grupper/dator

2500 kr/år

Virtuell pool, inkl terminal, 1 användarkonto
alt l gruppkonto
Max 4 grupper/dator

3500 kr/år

Extra terminal

1000 kr/år
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Torsby kommuns inköpsrutiner
Bakgrund
Den senaste tiden har från flera håll hörts röster som driver frågan om en central
inköpsorganisation med säte i Karlstad med målet aven digitalisering av
inköpsrutinerna. Eftersom en sådan förändring kommer att påverka våra rutiner och
våra system över hela organisationen är det viktigt att vi tidigt kliver in och tar
utvecklingen i egna händer. Självklart är det dock inget som hindrar att dra nytta av
andras erfarenheter och kompetens, dock anser jag att frågan skall ägas av oss och att
det är vi som får äga tidplanen.

Att digitalisera inköpsrutiner i sig är en bra ide. Förutsättning är dock att man har
något att digitalisera. Torsby har idag i likhet med de flesta kommuner en organisation
som är decentraliserat i ansvar och befogenheter. Det betyder att rätten att inhandla
- -- -- - - -- --tfölJer budgeten, som idagj!g-ge-rifrngt-urrorganisationeIr.--vi-har-idag-ca-75El-perscmer'- - - - - 
som har rätten och skyldigheten att införskaffa varor och tjänster till verksamheten.
Detta resulterar i att vi i vårt system har nästan 5 000 leverantörer, att vi under ett år
hanterar 44 000 leverantörsfakturor och att vi idag saknar möjligheter och resurser att
pröva avtalstrogenhet eller att alltid se till att få den bästa lösningen för våra inköp.
Det finns undersökningar som visar att en: mera centraliserat inköpsfunktion kan spara
mycket pengar, man talar om ca 4 - 5 % av avtalad inköpsvolymen. Besparingen
uppstår genom många förändringar; avtalstrogenhet, bästa pris, inga småköp, inga
spontanköp, inget sittande vid datorn och telefonen för att hitta rätt leverantör, ingen
ökning av inköpen vid årets slut mm. Vi räknar även med att samordningen av
inköpen kommer att betyda större volymer och därmed bättre priser.

Å andra sidan måste man komma ihåg att införande aven sådan organisation kan
betyda en stor förändring för många berörda: det är lätt att uppfatta den eventuell
indragna rätten att handla med minskade befogenheter. Däremot kommer några få
personer, som redan i dag har mycket att göra att få en ytterligare ökad
arbetsbelastning. Detta helt beroende hur en framtida organisation kommer att se ut.
Många frågor måste därför belysas och tas hänsyn till. Vi bör därför ta god tid på oss
att införa en sådan djupgående verksamhetsförändring.

Angela Birnstein
ekonomichef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
2. Ekonomiavdelningen
685 80 Torsby

0560-16028 direkt
070-697 94 54 mobil
0560-16000 växel
0560-160 35 fax

angela.birnstein@torsby.se
ekonomiavdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Uppdrag
Ekonomiavdelningen har fått ett uppdrag av kornmunchefen att se på en
inköpsorganisation inom ramen för ekonomiavdelningen.

Genomförande
Ekonomiavdelningen anställer en projektledare som under en viss tid arbetar med att
ta fram ett förslag till inköpsorganisation, som sedan praktiskt förankrar iden bland
politiker och tjänstemän på alla nivåer och som sedan och slutligen praktiskt omsätter
ideen - först organisatorisk och sedan digitalt.
Om det över hela processen är fråga om samma person kommer att avgöras löpande
och beroende av kompetens. Arbetet kommer att ske under ekonomichefens ansvar,
där den största kompetensen för att genomföra ett sådant projekt finns idag.

Framtid
Efter en införandeperiod kommer organisationen att sättas varaktigt enligt utarbetad
plan. Inom en längre framtid ser vi en fördel i att även upphandling ansluts till denna
organisation.

Finansiering
Arbetet kan startas i princip omgående efter beslut. Initialt räknar vi med att kunna
finansiera en projektledare med de avgifter alla förvaltningar betalar som ersättning
för just sina bristfälliga inköpsrutiner. Vi förväntar oss dock att dessa kommer att
-----------J.ll·LLlskagenolll-de_n.)[GUut:irrern~o_clu:åknaLdärfö med att behöva förstärka vår
budge-tf:ranL.ö14. När det gäller på lång sikt bör även detta ptojekt-rrn-an-sIe.. -.at ""sr-oa'""v..--- - - -
förvaltningar som i slutändan bör göra den ekonomiska vinningen. Ett förslag till
långsiktig finansiering kan tas fram efter att ett förslag till organisation är framtagen.

Förslag till beslut
Ekonomiavdelningen får uppdraget att starta projekt - inköp enligt ovan. För detta får
en tjänst återbesättas som i första hand finansieras via de avgifter ekonomiavdelningen
tar in från andra förvaltningar.
Intentionen är att projektet skall leda till en effektivare inköpsorganisation. Frågor
kring hur projektet framskrider, hur en framtida organisation kan ser ut samt hur den
och en eventuell digitalisering skall finansieras får tas upp löpande.

Angela Birnstein
Ekonomichef
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 32 Finansiering ombyggnad av
Valbergsgården till trygghetsboende
Dnr KST 2011/93

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen ~012-09-03 § 106 har en upphandling av
projektet gjorts under senare delen av 2012. Priset från de entreprenörer som svarat på
upphandlingen låg på den nivå att projektet inte var ekonomiskt genomförbart.
Orsaken till detta var bl.a. att om man byggde om toaletterna i hus 1 (närmast
Skogsbacken) krävdes det en ny ventilationsanläggning inkl utbyggnad av tak och
ombyggnad av brandskyddet.
I början av januari gjordes en ny upphandling som föreskrev att inte toaletterna i hus 1
byggdes om samtidigt som man använde befintliga avloppsstammar i hus 2 och 3 samt
att fönsterbyten och fasadarbeten endast gjordes till befintliga- och nya lägenheter.
Vi har nu fått in anbud och det anbudet som valts är ca 6,7 milj lägre än anbuden vid
första upphandlingen. Det troliga är dock att stödet från Lärisstyrelsen minskar med 3
milj. Med lägre entreprenadkostnad och minskat stöd konuner nettokostnaden att
sänkas med ca 3,7 milj jmf med första upphandlingen.
Bantning av projektet
För att ytterligare komma ner i kostnadsnivå kommer de sex nya lägenheterna att tas .
bort. Detta leder till en kostnadsbesparing på 3 125 tkr men innebär att stödet minskar
med 678 tkr, nettominskningen blir då 2447 tkr.
Hyreskostnad
Med den nya kalkylen (utan 6 nya lägenheter) skulle hyreshöjningen bli 188 kr m 2 per
år och en hyreshöjning på 785 kr/mån för en lägenhet på 50 m 2 •
I finansieringskalkylen om 14,2 milj kr finns två ofinansierade poster, underhåll och
investering utemiljö. Investering utemiljö finansieras via utökad investeringsram och
underhåll finansieras via utökad drift ram fördelat på 2013 och 2014.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunfullmäktige

1

PROTOKOLL
2013-03-18

Tidplan
Projektet är indelat i tre etapper med start i april 2013 och beräknas vara klart i april
2014.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2012-09-03 § 106
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2013-03-08
Kommunstyrelsens samhällsutskott 3013-03-11 § 35
Kommunstyrelsen 2013-03-18 § 59.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Tekniska avdelningen beviljas en ökad driftram med 6800 tkr fördelat på 2013 och
2014.

2.

Investeringsramen för 2013 utökas med 500 tkr.

_ _ __ _ _ _ __ ----'3L--J.E:..J'.k.l...oWDLUOllmllia:avd.
yresfilliiilSieraa
lO L\e:a1.n ingeniår...iuppdrag att Iana upp 4800-tKItilln
investering.
4. 2100 tkr finansieras från tekniska avdelningens beviljade investeringsram.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
EkonOlniavdelningen
T

•

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

\LS-r 2.olJ/l~r. D\ CD
Fd. Värmlands regemente
Officerskåren
2013-03-11
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Övlt Bengt Fransson
Högmyrsgatan 1
654 69 Karlstad
054-836608
070-999 84 16
bengt. v .fransson@comhem.se
Håkan Laack
Kommunstyrelsens ordförande
Torsby kommun
685 80 Torsby
0560-160 17
070-332 03 02
torsby.kommun@torsby.se

Minnesmärke över stupade soldater
Den 10 maj 1945 lyfte ett brittiskt plan från Essex i England med destination Oslo och
Gardermoen flygplats. Ombord fanns, utöver planets besättning, soldater från det skotska
regementet The King's Own Scottish Borderers (KOSB). Deras uppdrag var att medverka vid
avväpningen av de tyska styrkoma i Norge och därmed befria landet från dess ockupations
makt. På grund av ett kompakt molntäcke över Norge och en strejkande radiofyr hittade inte
piloten Gardemoens flygplats. För att finna en lucka bland molnen beslutade piloten att flyga
vidare mot den Svenska gränsen. Plötsligt spricker molnen upp och piloten ser en sjö. Han
t... ",1 "ta... ,,;rr f''''' aH o
o
.. ,.,1._ C__<-_<-"l1_ flunn1a"",t" "'"
-----He~* ganer p
~~~~~~M-VH..-----Flygandes över sjön ser piloten att de kringliggande höjdema är dolda bland molnen varvid
han fortsätter längs Röjdådalen. Utan att lyckats fastställa sin position bestämmer sig piloten
fOr att vända åter till England och stiger därför snabbt. I samband med denna häftiga rörelse
"stallar" flygplanet och vingama förlorar sin lyftkraft. Planet, som åter befinner sig över sjön
Röjden tappar snabbt sin höjd varvid piloten inser att den enda räddningen är att nödlanda.
I samband med nödlandningen
omkommer 4 soldater ur KOSB,
vilka sedermera begravs vid
Fryksändes kyrka under stor upp
märksamhet från ortens befolkning.
Där är soldatema begravda fram till
och med 1961, då gravarna flyttas
till den brittiska krigskyrkogården i
Göteborg.
Kvar i Värmland finns den tall som
flygplanet stötte emot i samband
med nödlandningen. I övrigt finns
inget som påminner om denna
händelse som så påtagligt utgör en
slutpunkt får andra världskriget.

Begravning av de förolyckade den 16 Maj, 1945.

Fd. Värmlands regemente
Officerskåren
2013-03-11
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Sedan sommaren 2012 arbetar Officerskåren vid fd. Värmlands regemente tillsammans med
företrädare för The KOSB Association i syfte att undersöka möjligheten och intresset för att
ett minnesmärke upprättas på därför lämplig plats i Torsby. Detta för att påminna om
händelsen och andra världskrigets slut men också för att uppmärksamma hur befrielsen av
Norge gick till.
För att fåra detta projekt vidare framåt besöker två representanter, Andrew Herberts och Ed
Swales, från The KOSB Association vårt län på inbjudan av Officerskåren vid fd. Värmlands
regemente. Det tänkta programmet ser ut som följer:
2013-05-30 Ankomst till Göteborg alternativt Oslo.
2013-06-01 Besök i Torsby och vid sjön Röj den samt vid Fryksände kyrka. Möte med
företrädare för Torsby kommun och andra intressenter.
2013-06-02 Medverkan vid invigning av Brigadmuseet etc.
2013-06-03 Besök vid den brittiska krigskyrkogården i Göteborg. Hemfård.

Hemställan
Undertecknad, tillsammans med företrädare för The KOSB Association, hemställer om att den
1/62013 få möjlighet att träffa relevanta representanter från Torsby kommun för att utröna
hur projektet - ur kommunalsynvinkel- ska drivas vidare för att, om möjligt, upprätta ett
minnesmärke i anslutning till olycksplatsen och/eller vid Fryksände kyrka.
I samband med detta möte avser vi ge nälmare information om själva händelsen och om de
planer som de bägge föreningarna hyser.
För den vidare planeringen önskas ett skyndsamt svar.

Dag som ovan

Med vänliga hälsningar

BENGT FRANSSON
Bengt Fransson

GLOBAL KUNSKAP
www.globalkunskap.se

Ansökan förstudie
"Kanske kan Torsby och miljö och klimat frågorna bli vad Sälen är för Totalförsvaret
och Almedalen för Demokratin"
Sverker Olofsson efter konferensen "Framgångsrika företag har ställt om" i Torsby i okt 2012

Bakgrund
Global Kunskap bildades 2006.
Organisationen bildades för att ta vara på det enorma bild och film material i de
globala frågorna som skapats av Sebra Film AB genom en tid av drygt 50 år.
Arkivet sågs då och nu som en stor tillgång vad gäller att ge ett längre perspektiv på
den utveckling som skett i världen. Arkivet var från början en källa till kunskap och är
allt jämnt en av hörnpelarna i vårt arbete.
Vårt syfte är att bygga upp kunskapen i de gröna, klimatrelaterade frågorna i företag,
organisationer, skolor, institutioner, kommuner och andra organisationer samt att
inspirera till nya ideer för grön utveckling i samhället.
,
Våra metoder är att med hjälp av filmer/bilder, seminarier, utställningar, konferenser
- - - - -mllh-Aå ut till mål9ft:iWema.
I vårt arbete samarbetar vi brett med ett stort antal organisationer, företag, offentliga
organ, skolor, studieförbund, kyrkor mfl i hela Sverige, Norge och till en del med
andra internationella organisationer.
Allt sedan starten har verksamheten steg för steg utvecklats till att bli mera
omfattande vad gäller antal aktiviteter som antal besökare och deltagare.
Vår främsta aktivitet är för närvarande den årliga klimatfilm festivalen som genomförs
i ett brett samarbete med kommuner, företag och organisationer.
Till festivalen kom det första året, 2009 650 besökare och till festivalen 2012 kom
3 300 besökare för att ta del av filmer och övriga aktiviteter. I år är målet 5 000
besökare då arrangemanget nu också omfattar Torsby, Sunne och Hagfors
kommuner.
Ända sedan starten av Global Kunskap och i olika omgångar har frågan väckts hur
en mera omfattande modell ska se ut för att bli ett verkligt centrum för gröna frågor
och som kan inspirera olika former av organisationer och individer att genom
kunskap omforma och utforma sina verksamheter i grön riktning.
Vi arbetar från Torsby men ser världen som vårt fält.
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Förstudie - förstärkt inriktning för framtiden?!
En förstudie som omfattar det som hittills har gjorts och diskuterats samt tar hänsyn
till nedanstående frågor är central inför framtiden.
Under 2007 genomfördes en studie över hur en möjlig film festival om klimatet skulle
kunna se ut. Detta var början på de planer som senare formades tillsammans med
Torsby kommun om en årligt återkommande festival.
Den första festivalen genomfördes 2009 och därefter har festivalen växt och
utvecklats allt eftersom .
. Utan den grund som studien lade fast hade festivalen sannolikt aldrig blivit av och
blivit den relativa succe som den växt till med förhållandevis små medel.
Vi föreslår att en studie genomförs där Global Kunskap i samarbete med Sebra Film
AB genomför studien och att den ger en rad olika intressenter möjligheter att yttra sig
över frågan. Detta kan vara de intressenter som finns med i arbetet idag men också
intressenter som utifrån sin verksamhet, kan ha intresse av att utvecklingen tar ett
nytt steg framåt

Centrala frågor
Vilka förutsättningar finns det för Torsby att bli ett kunskaps- och inspirations centrum
för mi/jö- och klimatfrågor?
Hur ser kommunerna i området på det hela?
Hur ser företagen i olika storlek på det hela och vilka möjligheter bedömer de att det
skulle kunna ge företagen i området?
Hur ser Ideefla organisatIoner, institutIoner, studIeförbund och kyrkor på detta?
Kan den bas vi hittills skapat i frågorna vara en tillräcklig grund för att ta ett större
utvecklings steg?
Klimatfilm festivalen 2013 blir det en tydlig riktningsvisare för framtiden?
Vilka är det främsta samarbetspartnerna i det framtida arbetet?
Vilka modeller är möjliga och mest användbara inför en tydligare etablering?
Vilka möjligheter ger detta till olika finansieringsvägar?
Vilka samarbeten och möjligheter ger ett förstärkt arbete vad gäller organisationer
Norge och några andra länder?
Vilka tydliga slutsatser kan vi dra inför framtiden?

Tidsperiod - genomförandet
Vi föreslår att studien genomförs med början i april och under återstående delen av
2013 och skulle således också omfatta perioden över festivalen.

-

De årliga festivalerna har gett oss möjligheter till ny utveckling efterhand och då årets
festival sannolikt kan bli den största hittills så kan den också visa på olika former,
samarbeten, nätverksbyggen mm och ge ytterligare pusselbitar för att bedöma olika
utveckl ingsväg ar.
Samtalspartners blir alla de organisationer vi nu samverkar med.(ca 20 st)

Några möjligheter inför framtiden att start från
Global Kunskap och Sebra Film AB har i nära samarbete utvecklat en tydlig
strategisk inriktning på de gröna frågorna inom ramen för varumärket "The Green
Planet".
* Projektet "The Green Planet" består av flera delar som utvecklas/utvecklats,
efterhand som de kan ges tillfredsställande finansiering.
Främst består projektet av TV serien "The Green Planet" i tre episoder på 50 min
vardera. Serien är färdig producerad inom några veckor och presenteras i sin helhet
vid TV mässan i Cannes i början av april av vår partner NRK Sales and
Communication i Oslo.
* Övriga delar i projektet är klimatfilm festivalen, konferensen "Framgångsrika företag
har ställt" om med olika under teman, specialproduktioner av film för företagens
klimat uthålliga arbete, material för världens universitet, nya samarbeten via
företagen, samt projektet om den "gröna" "Thor Heyerdahl 100 år 2014".
* Utvecklingen av samarbeten där film och andra aktiviteter genomförs med
företagen utvecklas nu också efterhand. Här finns ett fält som kanske kan utvecklas
ytterligare och föras in i det arbete som redan är påbörjat.
-

-

-

Vidare-I:lar skolort:la i området ett allt större-bel:lov-av-ett återkommande-kwnsk-aps
arbete. Gymnasieskolor, Folkhögskolor och Universitet kan här ges nya möjligheter
till utveckling där film/bild är det centrala i kunskapsarbetet.
För det krävs det en del nya resurser, nya former av samarbeten och accepterade
aktiviteter.

- *

* Konceptet med rörlig bild, talande ordet, seminarier i mindre format med tydliga
teman och större konferenser har visat sig bli allt mer populärt. Här finns sannolikt
också ett område som kan utvecklas tydligare både på kort och lång sikt.
* Atskilligt av arbetet har genomförts av ideella krafter. En framtida utveckling bör
sannolikt omfatta såväl ideella som professionella krafter

Samverkan - förstudien
Vi verkar i en miljö med en rad samarbeten. I detta projekt kommer vi att samtala
med organisationer som finns med i redan planerade insatser.
Därutöver anser vi att en "kärna" av tyngre intressenter från samhällets olika delar
kommer att bli extra viktiga att hålla överläggningar med . Vi har sedan starten av
festivalerna haft ett ingående samarbete med Torsby kommun och anser att det kan
utvecklas vidare. Kommunen blir en viktig partner i projektet.
Vårt samarbete med Inlandsinnovation AB, ett nytt statligt risk kapitalbolag, startade
under förra året. Bolaget blir en annan viktig partner i projektet.

l':>
Företagarna har tillfrågats om att samverka i detta projekt. För ett par år sedan
inleddes ett samarbete på såväl lokal - som regionala nivå. Företagarna blir en viktig
samtals partner då det är en av de målgrupper vi koncentrerar oss på.

Planerade aktiviteter under året
Några av de aktiviteter vi planerat under året kan utifrån innehåll, samarbeten och
resultat bidraga till att ge oss ytterligare möjligheter att belysa och ge viktiga
informationer för studien.
Några aktiviteter som kommer att genomföras under året är:
- Arsmötet den 20 april
- Presentation av "The Green Planet" och "Thor Heyerdahl 100 år 2014" i slutet av
april alternativt början av maj i Oslo
- Konferensen "Framgångsrika företag har ställt om" dels i Hagfors den 22 oktober
och dels i Torsby den 23 oktober
- Klimatfilm festivalen den 22- 27 oktober i Torsby, Sunne och Hagfors
- Presentationsinsatser av TV serien för media och samarbetspartners under maj-dec
- Utvärderingskonferens med alla samarbetspartners i november
- Samarbeten med Inlandsinnovation, Universitetet, Företagarna, tidningen Land,
olika företag, Sveriges Naturfilmare, lokala organisationer, studieförbund, kyrkor och
samfund.

Ansökan om ekonomiskt stöd
Global Kunskap tar det administrativa ansvaret för att genomföra förstudien. Arbetet
genomförs till delar med Sebra Film AB och övriga samarbetspartners och
intressenter.
Vi ansöker om 50% av 310 000 kr för att genomföra studien som ska ge,
förhoppningsvis, tydliga svar på ovanstående frågor.
Summan omfattar arvoden under nio månader skatter, sociala avgifter, resor och
omkostnader samt viss administration.
Arbetet genomförs under året och en slutrapport sammanställs till den 15 januari
2014.
Global Kunskap
Stefan Degerlund
Ordförande
070621 5222
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Syfte

En förstudie som omfattar det som hittills har gjorts och diskuterats samt tar hänsyn till vidstående frågor är central
inför framtiden.
Under 2007 genomfördes en studie över hur en möjlig film festival om klimatet skulle kunna se ut. Detta var början
på de planer som senare formades tillsammans med Torsby kommun om en årligt återkommande festival.
Mål

Ända sedan starten av Global Kunskap och i olika omgångar har frågan väckts hur en mera omfattande modell ska
se ut för att bli ett verkligt centrum för gröna frågor och som kan inspirera olika former av organisationer och
individer att genom kunskap omforma och utforma sina verksamheter i grön riktning.Målet är att finna fram till en
sådan modell utifrån studien.
Bakgrund, skäl till projektet och historik

Global Kunskap bildades 2006.Allt sedan starten har verksamheten steg för steg utvecklats till att bli mera
omfattande vad gäller antal aktiviteter som antal besökare och deltagare.
Vår främsta aktivitet är för närvarande den årliga klimatfilm festivalen som genomförs i ett brett samarbete med
kommuner, företag och organisationer.
Till festivalen kom det första året, 2009 650 besökare och till festivalen 2012 kom 3 300 besökare för att ta del av
filmer och övriga aktiviteter. I år är målet 5 000 besökare då arrangemanget nu också omfattar Torsby, Sunne och
Hagfors kommuner.
Vi föreslår att en studie genomförs där Global Kunskap i samarbete med Sebra Film AB genomför studien och att
den ger en rad olika intressenter möjligheter att yttra sig över frågan . Detta kan vara de intressenter som finns med i
arbetet idag men också intressenter som utifrån sin verksamhet, kan ha intresse av att utvecklingen tar ett nytt steg
framåt

Region Värmland - kommunalförbund
Postadress
Box 1022
651 15 KARLSTAD

Besöksadress
Lagergrens gata 2

Telefon 054-7011000 vx
Fax 054-701 10 01
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Orgnr 222000-1362
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PIusGiro 4373398-9
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Projektbes k"
rlvnmg f orts
Projektinnehåll

Ett antal frågor är av stor vikt att få besvarade för att studien ska ha tydlig relevans. Vi har formulerat följande frågor:
Vilka förutsättningar finns det för Torsby att bli ett kunskaps- och inspirations centrum för miljö- och klimatfrågor?
Hur ser kommunerna i området på det hela?
Hur ser företagen i olika storlek på det hela och vilka möjligheter bedömer de att det skulle kunna ge företagen i
området?
Hur ser ideella organisationer, institutioner, studieförbund och kyrkor på detta?
Kan den bas vi hittills skapat i frågorna vara en tillräcklig grund för att ta ett större utvecklings steg?
Klimatfilm festivalen 2013 blir det en tydlig riktningsvisare för framtiden?
Vilka är det främsta samarbetspartnerna i det framtida arbetet?
Vilka modeller är möjliga och mest användbara inför en tydligare etablering?
Tidsperiod: Vi föreslår att studien genomförs med början i maj och under återstående delen av 2013 och skulle
således också omfatta perioden över festivalen.
De årliga festivalerna har gett oss möjligheter till ny utveckling efterhand och då årets festival sannolikt kan bli den
största hittills så kan den också visa på olika former, samarbeten, nätverksbyggen mm och ge ytterligare pusselbitar
Ingående parter och I eller samarbetsparter

De företag,kommuner och organisationer som vi har ett smarbete sedan tidigare. Vi förelår att inre kärna av
intressenter somTorsby kommun, Inlandsinnovation och Företagarna för en djupare roll arbetet.
Ingående kommuner

Torsby,Sunne och Hagfors kommuner
Målgrupp

Studien ska tydliggöra framtida inriktning
Anknylningarlkopplingar till andra projektlinsatser

Klimat film festivalen 22-27 oktober i de tre komunerna, samt pågående samarbeten med flera andra intressenter.

Horisontella mål

Hur arbetar-projektet med de horisontella målen?

Jämställdhet

Integration

Miljö

Global Kunskaps har en absolut inriktning på miljö-klimatfrågorna. Global Kunskaps verksamhetside inriktas på att
öka kunskapen hos olika målgrupper genom att i stor utsträckning använda filmer/bilder och samtal. I allt vårt arbete
ingår kopplingen till miljöfrågorna ofta beskrivna i ett brett perspektiv där vi tydligt kopplar samman det lokala med
det globala.
Våra projekt är inriktat på att öka kunskapen i miljöfrågorna genom att belysa dem ur olika aspekter och för olika
målgrupper.
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Läs mer»

Insatsområde

Livskvalitet
Strategi

Klimat- och miljösmartare
Motivera val av insatsområde och strategi

Bakgrund: Vid starten av Global Kunskap utformades steg för steg det som kom att skilja organisationens ide från
många andra. Iden är att med film/bild och bildande metoder höja kunskaps/bildningsnivån i de globala frågorna .
Vi arbetar med den sk bildningstrappan som utgångspunkt och metod. "Trappan" startar oftast för den enskilda
människan med uppmärksamhet, därifrån går processen vidare till avsikten att lära, till informations sökande som
leder till kunskap. Allt för ofta stannar den formella utbildningen vid kunskaps steget. Vi vill gå vidare till det vi kallar
insikt, en fördjupad kunskap som omfattar och berör den enskilde individen. För en del kan sedan processen leda
vidare i några steg.
Detta är grunden för vårt arbete med klimatfrågorna och utan insikt blir viljan till förändring väldigt liten. Valet av
metoder - film/bild och samtal som gör en delaktig- är effektiva metoder och som kan omfatta många människor
samtidigt.
Att samla människor till konferenser, seminarier med ett framstående innehåll är en sak men det är också av stor
vikt att utveckla innehåll,metoder,pedagogik, information och marknadsföring för att nå ut längre. Studien hoppas vi
kan ge oss god vägledning i detta inför framtiden .

Indikatorer

Övriga förväntade resultat av projektet
När vi kommer till slutet av periodan utgår vi ifrån att ovanstående frågor har tydligt besvarats.
Vi förväntar också ett engagemang från de vi möter i samtal och överläggningar samt att de vill vara med och forma
framtiden kring frågorna.
Vi förväntar oss att utifrån de svar vi fått från olikaorganisationer att de i sin tut ökar sitt engageman för att forma ett
nätverk av samarbetande parter somalla går i en grön riktning.
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Beskriv hur projektet skall följas upp och utvärderas och hur projektets resultat skall spridas
De frågor som vi vill ha svar på formar senare också den fortsatta värderingen. Stryrelsen i Global Kunskap formar
därefter förslag på hur viska gå vidare och vilka parter som ärmest intressanta att fördjupa samarbetet med. En av
de tyngsta frågorna är hur framtida finsnsiering ska se ut det är en viktig del att värdera inför framtiden. Efter
klimatfilmfestivalen genomförs enutvärderingsdag medinblandadde organisationer. Detta är en annan viktig del inför
framtiden

Förväntad verksamhet efter projekttiden
Vi ser förstudien som viktiga del, kanske en avgörande del, för att kunna utveckla hela vårt arbete, förfina metoder
finna nya samarbets partners och nätverk,för att därigenom bidra till en positiv utveckling av klimatfrågorna.
Visar studien på viktiga positiva möjligheter och att såväl kort-som långsiktiga resultatat kan förväntas för Global
Kunskap,då ger det ny energi och möjligheter till insatser och aktiviteter inför framtiden.
Vi förväntar oss fler långsiktiga samarbeten och där våra strategiska insatser ska leda till att vi blir en viktig aktör i
globala frågor för intressenter i Sverige och andra länder.

Redovisning av projektets budget lämnas på sidan 5
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Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Und ers k rIOft av proJe
° ktl ed areIk on t aktperson
Ort och datum

Namnteckning

Jag medger samtidigt alt mina personuppgifter får registreras för
diarium, handläggning och publicering i tryck såväl som på Internet.

Namnförtydligande
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Budget
KOSTNADSBUDGET
Faktiska kostnader
Egen personal
Extern personal
Lokalkostnad
Resor
Material

Övriqt
Summa faktiska kostnader

Ar1

Ar2

Ar3
Totalt

251.200
22.000
15.000
1.800

290.000

O

O

251.200
O
22.000
15.000
1.800
O
O
O
O
O
O
O
O
O
290.000

Direktfinansierade kostnader
Eqen tid
Ideellt arbete

20.000

Summa direktfinansierade kostnader

20.000

O

O

O
20.000
O
O
O
O
20.000

310.000

O

O

310.000

SUMMA KOSTNADER

Totalt

FINANSIERINGSBUDGET
Kontanta medel
Reqion Värmland
Inlandsinnovation (prel bevijat)
Torsby Kommun (förhandlinQar påqår)
Global Kunskap

150.000
90.000
40.000
10.000

Summa kontanta medel

290.000

Totalt

l

,
O

O

150.000
90.000
40.000
10.000
O
O
O
O
O
O
O
290.000
Totalt

Direktfinansiering
Egen tid
Ideellt arbete

20.000

Summa direktfinansiering

20.000

O

O

O
20.000
O
O
O
20.000

310.000

O

O

310.000

SUMMA FINANSIERING

Summa kostnader och finansiering i balans

Torsby kommun

sid 8

kommunstyrelsens arbetsutskott
PROTOKOLL

2012-12-11

§ 121 Ansökan om stöd = ~nterfi1atior1eU
Filmfestival om k~imatet 2013 "The Green
Planet"
Dnr KST 2012/637

. Sammanfattning av ärendet
I .

Global kunskap har sedan flera år stått som arrangör av festivalen "The Green Plauet"
j Torsby. De har årligen fått ett bidrag för arrangemanget av bland annat Torsby
kommun. För 2013 söker Global kunskap ett bidrag on\ 150 000 kr.

Handlingar i ärendet .
Global kunskap: Ansökan om stöd - Internationell Filmfestival om klimatet 2013 "The
Green Planet", 2012-11-13
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, 2012-12-07

Kemmunsty.relsens aFbetsutsketts beslut
1.

Torsby kommun beviljaT för 2013 ett bidrag till anangemanget med 60000 kr.

2.

Uppdrag ges åt kOlmnunchefen att förhandla om interna lokalhyror och inköp
av biljetter till festivalen "The Green Planet".

Beslutet skickas till
Angela Birnstein
Thomas StjerndOrff
Global kunskap
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