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KSAU

Ärende; Sammanställning av remissvar
avseende översyn av den politiska
organisationen i Torsby kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att ta fram olika förslag hur den
politiska organisationen skulle kunna förändras inför den kommande
mandatperioden. Utredning presenterades för Ksau (Ksau §108, Dnr KST 2014/214)
den 19 augusti, och innehöll tre olika förslag på förändringar av nämndstrukturen.
Ksau beslutade om att utredningen skulle skickas ut på remiss till de partier som är
representerade i kommunfullmäktige. Det kom remissvar från 4 av partierna.

Från Socialdemokraterna inkom följande remissvar (avskrift);
Styrelsen för Torsby Nordvärmlands Socialdemokratiska Arbetarekommun anser att
vår kommuns medborgares möjligheter till inflytande och delaktighet i det lokala
samhällets utveckling måste stärkas. Därför borde vi förbättra medborgardialogen,
samarbetet med civilsamhället och skapa öppenhet och transparens.
Vi måste som kommunpolitiker skapa tillit till det demokratiska systemet vi som
politiska partier blivit valda att förvalta genom kommunfullmäktige, nämnder och
styrelser.
Med förändringar i antalet ledamöter i nämnder och styrelser ges möjligheter till
politiska prioriteringar som gynnar andra arbetsformer som fullmäktigeberedningar
och medborgardialoger av olika slag.
Socialdemokraterna i Torsby Nordvärmland anser att alternativ 1 av de tre
alternativen är det mest intressanta för vår del. Vi ser möjligheter till vissa
förändringar av antalet ledamöter i några av nämnderna i det förslaget.
Vi anser att Kommunstyrelsen kvarstår med 11 ledamöter och 11 ersättare. Barn och
Utbildningsnämnden och Socialnämnden kan bestå av sju ledamöter och sju ersättare, i
övrigt inga andra förändringar.
Om antalet ledamöter kommer att kvarstå i nuvarande nämndorganisation bör
kommunfullmäktiges presidium överväga att planera för ett mindre antal
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kommunfullmäktige sammanträden till förmån för fullmäktigeberedningar och
medborgardialoger.

Från Centerpartiet inkom följande remissvar (avskrift);
Förfrågan har kommit om hur partierna i kommunfullmäktige ställer sig till minskat
antalledamöter i nämnder och styrelsen. Centerpartiet i Torsby kommun har
diskuterat frågan och kommit fram till att vi vill ha oförändrat antalledamöter i
nämnder och styrelser under kommande mandatperiod.

Från Folkpartiet Liberalerna inkom följande remissvar (avskrift);
Vi har diskuterat förslaget från arbetsutskottet och har följande synpunkter:
Inför mandatperioden 2015-2018
•

Vi instämmer i att ingen omfattande förändring skall göras av strukturen med
så kort varsel.

•

En viss minskning av antalet ledamöter i nämnderna kan vara befogad för att
få resurser till medborgardialoger.

•

Möjlighet att få insyn i kommunstyrelsens arbete är väsentligt för partierna och
vi anser därför att antalet mandat i kommunstyrelsen ska bibehållas till11.

På längre sikt
•

Vi är i princip motståndare till en struktur som innebär maktkoncentration till
kommunstyrelsen med utskott. En sådan organisation innebär att mycket färre
förtroendevalda får insyn i och har möjlighet att påverka utvecklingen.

•

Vi inser dock risken med intressekonflikter mellan nämnderna och är öppna
för någon form av förändring.

•

En stor omorganisation av den politiska organisationen kommer att ta fokus
från verksamheten. Istället för en stor förändring borde ansträngningar göras
för utökat samarbete med närliggande kommuner.

•

Arbetssättet med tillfälliga beredningar till kommunfullmäktige är intressant.
Eftersom det dock finns en historia i Torsby kommun på hur illa en sådan
beredning behandlats är många medborgare skeptiska till ett sådant förslag
och det finns anledning att visa på att det kan fungera på ett bra sätt.

•

En noggrann bevakning måste göras av hur den demokratiska processen
fungerar i små kommuner, som infört förändringar, innan man går vidare med
att ta fram ett förslag för ändrad politisk organisation i Torsby.

Från Moderaterna inkom följande remissvar (avskrift);
Moderaterna i Torsby har vid sitt senaste styrelsemöte (2014-09-06) diskuterat
förslaget.

2

Förslag 1
Med hänsyn till befolkningsutvecklingen är förslag 1 en befogad fråga och tanken är
god, men från ett demokratiskt perspektiv anser vi att eftersträvan skall vara att få en
så stor bredd som möjligt i den politiskt styrda organisationen. Vi befarar att de
mindre partierna inte kommer att representeras om man minskar antalet ledamöter,
vilket även innebär att den politiska medborgardialogen försämras.
Förslag 2 och 3
Förslag nummer 2 och 3 ger en direkt maktkoncentration till kommunstyrelsen och
därmed till ett fåtal politiker, vilket ger en negativ effekt på den demokratiska
processen inom kommunen. Moderaterna anser att en liten kommun som Torsby med
negativ befolkningsutveckling måste ta tillvara på det politiska intresset hos
befolkningen som också bidrar till en bredare diskussion.
ställningstagande
Med anledning av ovanstående, samt att Torsby kommun redan gjort stora
förändringar i den politiska organisationen (inför mandatperioden 2010-2014) anser
Moderaterna att dagens politiska organisation bör bibehållas tills vidare.
Moderaterna säger därför nej till förslag 1,2 och 3.
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§ 140 Delårsbokslut
Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet
I delårsbokslutet per 31 augusti 2014 redovisas ett resultat på +22,6 mkr, 6,3 mkr bäth·e
än budget. Prognosen för helåret är+ 10,6 mkr vilket innebär ett resultat som är 3,8 mkr
bättre än budget. Därmed kommer det lagstadgade balanskravet att nås.
Nämnder och förvaltningar prognostiserar ett driftnetto på- 670 mkr vilket totalt sett är
i nivå med budget.
Tekniska avdelningenprognostiserarett underskott på 700 tkr som främst beror på
ökade underhållskostnader för drift av gata samt för drift av Sportcenter/Björnevi.
Mindre kapitalkostnader än budgeterat minskar detta underskott till totalt 700 tkr.
Fritidsavdelningen har för perioden fram till och med den 31 augusti ett underskott på
300 tkr, vilket beror på lägre intäkter för badhusinh·äden då det har varit en fin
sommar. Av delningen har också haft exh·akosh1ader på badplatserna och för byte av
låssystem på förvaringsskåp i badhuset. A v delning bedömer att man kommer att
kunna ta igen en del av liDderskottet och för helår prognostiseras ett underskott på 150
t kr.
HR-avdelningen prognostisera r ett överskott på l mkr som beror på avsatta medel
inom CV -projektet. Då bedömning görs att detta inte kommer att användas kommer
de istället att täcka upp tekniska avdelningens underskott.
Överförmyndarnärnnden gör bedömningen att prognosen för helår kommer att visa ett
underskott på 100 tkr. Det beror på att arvodeskosh1ader vm:it något högre än
budgeterat samt att nämnden haft ökade kostnader i samband med personalbyte.
Finansförvaltningen: Skatte- och bidragsintäkter bedöms ge ett överskott på närmare
2,3 mkr och skatteavräkningen för 2014 uppgår till dryg 1,4 mkr. I delårsbokslutet
periodiseras detta till närmare l mkr.
Den positiva skatteavräkningen bidrar till att stärka det plusresultat som
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prognostiseras för 2014. För att värdesäkra kommunens samlade kapital samt att
amortera på bank- och pensionsskulder krävs ett årligt resultat i nivå på minst 2 % av
kommunens intäkter.
Ekonomichefen gör konununstyrelsen uppmärksam på att det finns kostnader för ca
3,5 miljoner som kommunen anser omstridda och som därför inte är medräknad
varken i redovisningen eller i prognosen. Skulle de förfalla till betalning, kan resultat
konuna att försämras med motsvarande belopp och kommer då att ligga i nivå med
budget.
Med anledning av delårsrapporten inbjuder kommunstyrelsen brun- och
utbildningsnämnden och socialnämnden till nästa kommunstyrelsesmanträde där
de själv kan rapportera om sina verksamheter.

Handlingar i ärendet
Delårsbokslut 31 augusti 2014, 2014-09-29 Inger Thörngren
Finansrapport per 2014-08-31 Kristel Pärlin
Vision och mål2020- avstämning delårsbokslut 31 augusti 2014
Delårsbokslut 31 augusti 2014 Torsby kommun- verksamheternas berättelse
Likviditetsprognos

Kommunstyrelsens beslut
Barn- och utbildningsnänu1den samt socialnfumtden inbjuds till ett
kommunstyrelsesanunanträde där de får tillfälle att närmare berätta om sina
verksamheter med anledning av delårsbokslutet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsbokslutet överlfunnas till kommunfullmäktige för kfumedom.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunfulhnäktige
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§ 120 Månadsuppföljning juli
Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljning till och med juli
2014 för Torsby kommun. Nämnder och kommunstyrelsen redovisar ett resultat på

minus 6 miljoner kronor per 31 juli 2014.
Kommunfullmäktige redovisar ett plusresultat på drygt 200 000 kr vill<et främst beror
på att ett kommunfullmäktigemöte ställdes in i början av året. Kommunstyrelsen
redovisar däremot ett minusresultat på 300 000 kronor. Det handlar bl.a. om tekniska
avdelningen som räknat för lågt på in terhyrorna och fritidsavdelningen som på grund
av det fina vädret haft färre besökare i badhuset.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett minusresultat på 1,7 miljoner kronor. I
våras prognostiserades ett underskott på 3 miljoner kronor och nämnden beslutade då
a t t begära tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 3) miljoner kronor.
Det är främst inom grundskolan och fritidshemsverksamheten som underskotten
finns. Med den budgetmodell som nämnden använder påverkas tilldelad budget av
antalet elever. Vid var och en av våra ytterskolor är nu elevantalet på en så låg nivå att
den budget som respektive enhet tilldelats inte räcker till att täcka det behov som finns
av pedagogiska insatser. Sammantaget handlar det om cirka fem tjänster utöver
budget. Inför höstterminen kommer dessa tjänster fortsatt att behövas i verksamheten
för att stärka arbetet med måluppfyllelse.
Efter delårsbokslut per sista april inbjöds bl. a. skolchef Ulf Blomquist att redogöra för
prognosliserat underskott och tänkta åtgärder. Efter redogörelsen beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-10 § 77 enligt punkt 2-6 nedan.
I månadsuppföljrung per sista juli har dessa beslut beaktats.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsensarbetsutskott 2014-06-10 § 77
Månadsuppföljning till och med juli 2014
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Kommunstyrelsens beslut
l. Kommunstyrelsen ställer sig bak:om månadsuppföljning till och med juli 2014 för
Torsby kommun.
2. Kommunstyrelsen förutsätter att Stjerneskolan fortsätter med sina
besparingsåtgärder enligt plan.
3. Det prognostiserade underskottet från tekniska avdelningen på 1,5 miljoner täcks via
överskott från andra kommunstyrelseavdelningar. 500 000 kr kommer täckas via
intäkter från fastighetsförsäljning. l 000 000 kr täcks via prognosiserat överskott från
HR-avdelningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l miljon kr tillförs barn- och utbildningsnämndens budget för ytterskolorna. 650 000 kr
tillförs barn- och utbildningsnämndens budget för fortsatt arbete med särskild
undervisningsgrupp på Frykenskolan. Finansiering sker genom uppräkning av
skatteintäkter.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska avdelningen
HR-avdelningen
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§ 141 Svar på motion om
landsbygdsutveckling
Dnr KST 2014/457

Sammanfattning av ärendet
Karl Erik Keck (MP) har lämnat in en motion om att kommunen bör anställa en
landsbygdsutvecklare.
"Vi vill att en landsbygdsutvecklare anställs i Torsby Kommun.
Bakgrund: Glesbygden, som är Torsbys värdefullaste tillgång, har stora simmande
utvecklingsmöjligheter med arbetstillfällen, ökad bosättning, förbättrad service, kultur
och rekreation som exempel.
En relativ blygsmn insats från kommunen i form av en inrättad tjänst som
landsbygdsutvecklare kommer att återbetala sig mångfalt i ökade intäkter till
kmmnunen.
Landsbygdsutvecklaren bör kartlägga bygdernas resurser i form av naturvärden,
pågående utvecklingsbara aktivitete1~ kompetenser och utbildningsbehov. Utarbeta en
utvecklingsplan för antagande i KF.
Säkerställa en hög, lokal servicenivå genom att ta initiativ till mångsysslande
småföretagare i byarna som kan utföra snöröjning, reparationer, trädgårdsarbete m.m.
Utveckla serviceutbudet hos lanthandlarna och ta initiativ till SR1llägda
maskinstationer och odlingsföretag. Stärka byalagens roll som viktiga sociala och
demokratiska mötesplatser. Ordna gemensRlllffia transporter och lämpliga
försäljningsställen för lokalt n·Rlliställda varor och livsmedel. Utveckla lokal
upphandling för ökad sysselsättning i glesbygden.
Medverka till att utveckla naturhu·ism såsom ridning, vandringsleder, jakt och fiske,
lägerverksRlllhet och kulhuvandringar. Locka företag inom träförädlingsområden att
etablera sig i kmmnunen. Aktivera föreningslivet och stödja andra sociala aktiviteter.
Kartlägga områden län1pliga för fritidsbebyggelse. Verka för snabbt bredband i hela
kommunen och göra försök med sR1llåkning och bilpooler. Biträda vid ansökningar om
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nationella ED-stöd medel."
Svar på motionen
Detta finns och görs redan inom landsbygdsutvecklingen i kommunen.

1. Tjänster inom landsbygdsutveckling
Landsbygdsutvecldare/EU-s b:ateg
I maj 2014 omvandlades tjänsten ED-strateg (80 %) till en kombinerad tjänst
EU-strateg/landsbygdsutvecklare vilket im1ebär att arbetsområdet breddats till att nu
även innefatta frågor kring landsbygdsutveclding i alla former med serviceutveckling
som utgångspunkt.
Bredbandssamordnare
Torsby kommun har sedan hösten 2012 en bredbandssamordnare anställd (100 %) för
att stötta fiberföreningarna och driva på fiberutbyggnaden i kommunen.
Utveckling av småföretagande på landsbygden
T orsby Utveckling AB har sedan l januari 2011 ett fokus på rådgivning till småföretag
(se avtal2011 samt 2014.)
Torsby kornmun har även under 2014 köpt in landsbygdsrådgivningstjänster från
Hushållningssällskapet i begränsad omfattning (20 % tjänst) genom projektet
Framtidens landsbygd. Denna rådgivning har kompletterat TUAB:s
företagsrådgivning och framför allt har man satsat på rådgivning till småföretag på
landsbygden inom gröna näringar som lantbruk och skogsägare.
Företagsrådgivare/proj el<tledare BID
Försh1die platsutveckling (se under punkt 2)
Inom huismutveckling har vi resurser och personer som jobbar med utveckling av
verksamheter och service på landsbygden, via bl.a. kornmunens besöksnäringsstrateg.
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2. Pågående landsbygdsutvecklingsprojekt
Serviceprojekten: (projektledare= ED-strateg) Kommunen bedriver två projekt för att
utveclda servicen på landsbygden. Projekten finansieras av Länsstyrelsen respektive
Tillväxtverket Båda projekten bygger på att lanthandelsbutiken är byns mötesplats.
Detta är en del av vad som gjorts inom projekten:
•
•
•
•
•
•
•

Inventering av vilken service som respektive butik erbjuder samt vilka behov
som finns. Denna inventering låg till gnmd för det fortsatta arbetet i projekten.
Soptunnor för färdsopor fi1ms nu vid samtliga butiker.
Turistinformation ordnades i samtliga butiker.
Kunddatorer sattes ut i lanthandelsbutikerna i Vitsand, Ambjörby och Höljes.
Toaletter har inköpts för placering vid lanthandeln i Öshnark och Ambjörby.
Återlämningslådor för biblioteksböcker finns utställda i lanthandeln i Vitsand,
Ambjörby, Höljes, Bograngen och Lekvattnet
Mötesplatser: Bograngens lanthandel har byggt om och handikappanpassat
entren och har också fått plats för ett enkelt sommarcafe.

Platsntveckling: Torsby är projektägare av förstudien, där vi tillsammans med Sunne,
Filipstad och Eda, undersöker förutsäth1ingarna att starta upp BID (Bussiness
Improvement District). BID är en metod som framgångsikt används ute i Europa och
USA och som innebär att offentlig sektor, fastighetsägare, privata företag och
föreningar tillsrumnans, på ett strukhuerat sätt, jobbar för att utveckla ett område. Det
finns ett stort intresse för Bill-metoden runt om i Sverige.

3. Projekt i startgroparna
Naturvårdsprojeld och :hiluftsliv: Projektledning sker via arbetsmarknadsenheten.
Två LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt). Ett för att grovprojektera en tiitortsniim
vandringsled och en försh1die inför utveclding av siitmr och vandringsleder i Kim-älvdalen.
Detta kan ses som en fortsättning av LEADER-projekt FRISK.
Nytt 3-årigt testprojekt: Fem lanthandelsbutiker utses till servicepunkter och får då
ersättning för att bli byns mötesplats och erbjuda utökad service till boende och
turister. De fem lanthandlarna har kontaktats och är positiva till ett samarbete.
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Projektet finansieras av Torsby kommun. Servicepunktema ska starta/invigas under
hösten/vintern 2014.

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

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 § 125
Motion av Karl-Erik Keck (MP) om att anställa en landsbygdsutvecklare

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l. Det finns redan idag ett antal personer som arbetaT med landsbygdsutvecldi:ng
på olika sätt.
2. Det fi1ms avsatta medel för olika projekt inom landsbygdsutveckling, såsom
redovisats ovan.
3.

Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Elisabet Olsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
!
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§ 105 Ej verkställda beslut inskickade till IVO
2:a kvartalet 2014
Dnr SOC 2014/180

Sammanfattning av ärendet
Individuella rapporter på ej verkställda beslut har sänts in till Inspektionen för vård
och omsorg, (IVO) enligt bestämmelserna i Lagen om särskilt stöd och service, LSS och
Socialtjänstlagen, SoL. Sammanställningen grundar sig på de insända, individuella
kvartalsrapporterna med angiven tidpunkt och orsak, bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från socialchef Ulf Johansson.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Felida Weinberg, bitr socialchef
Kommunrevisorerna

Justerarens signatur

Utdragsbestyr

nde

1
Rapport

Datum

2014-08-14

Sammanställning över anmälningar till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej
verkställda beslut, 2:a kvartalet 2014
individuella rapporter på ej verkställda beslut har sänts in till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO) enligt bestämmelserna i Lagen om särskilt stöd och service, LSS och
Socialtjänstlagen, SoL. Sammanställningen grundar sig på lO st insända, individuella
rapporter med angiven tidpunkt och orsak.
Insats

Antal
verkställ
da
>3mån
l

"LSS-bostad"
Korttidsvistelse

Avslut utan
verkstäiii ghet

Avbrott/
avslut

Beviljat 2013-02-11, avböjt 2013-12-10 o
återtagit ansökan
Beslut 2013-01-25.2013-10-28 har den
enskilde tackat nej till erbjudande.
Avslutat ärende 2014-04-30.
Beslut 2011-10-13. Avbröts 2014-01-14,
Beslut 2013-10-02, tackat nej 2014-03-12.
Verkställt 2014-05-01
Beslut 2012-06-01, 2013-11-04 avbröts,
tackade nej 2014-03-26. Ärendet avslutades
2014-04-29
Beslut 2014-02-20. Verkställt 2014-06-26
Beviljad 2013-06-10, avbröts 2013-10-14
samt tackat nej 2014-03-31

l

Daglig verksamhet
Kontaktperson

l

Kontaktperson

l

Kontaktperson
Ledsagarservice

1
1

l

Insats

Antal
verkställda
>3mån

SÄBO,SoL

1

SÄBO, SoL

l

SÄBO, SoL

l

Summa

8

Ulf Johansson
Socialchef
esöksadress

Vävaregatan 2, Torsby

Ej
Verkställda

1

Torsby kommun
31. Socialförvaltningen
685 80 Torsby

Orsak

Avslut/
avbrott

1

Orsak

Beslut 14-01-29, söker specifikt boende.
Erbjöds plats 14-05-19, avböjde 14-05-22
Beslut 14-03-26, söker specifikt boende.
Erbjöds plats 14-06-26, avböjde 14-06-26
Beslut 14-03-20, söker specifikt boende.
Erbjöds _I>_lats 14-06-26, avböjde 14-06-26
Totalsumma 11 ärenden

0560 - 161 76 direkt
073 - 275 57 78 mobil
0560 - 160 00 växel
0560- 161 35 fax

ulf.johansson@torsby.se

www .torsby .se

Sida
1 (3)

Rapporteringsskyldigheten
Ändringar med lagskärpningar om skyldighet att rapportera från 2012;
e
Socialtjänstlagen 16 kapitlet§§ 6 t 6 g, 6 h och 6 i.
e
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS i §§ 28 f, 28 g, 28 h
och 28 i.
Rapporteringen ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
kommunens revisorer och till kommunfullmäktige. Beslut som avses är de som icke
verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av
någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet.
Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den
enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår. Socialnämnden ska även
anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som har rapporterats som ej
verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

Kommentarer till de rapporterade ärendena
Kommunen har 3 månader på sig att verkställa ett gynnande beslut. Ibland avböjs
erbjudande om insats, men om behovet kvarstår ska det anmälas.
LSS-boende, l gynnande beslut
Ett beslut om boende 2013-02-11. Erbjudande om boende gjordes men avböjandes
2013-08-16 och 2013-12-10. Därefter har ansökan återtagits. Tidsöverdraget anser
socialförvaltningen är ringa och beror på tidpunkten för färdigställande av en ny
gruppbostad.
Daglig verksamhet, l gynnande beslut
Gynnande beslut 2011-10-13. Sedan 2014-01-14 har verkställigheten varit avbruten.
Korttidsvistelse, l gynnande beslut
1 gynnande beslut 2013-01-25. Den enskilde har 2013-10-28 tackat nej. Ärendet har
avslutats 2014-04-30.
Kontaktperson, l gynnande beslut
Beslut 2012-06-01. Verkställighet avbröts 2013-11-04, och personen tackade nej 2014-0326. Ärendet avslutades 2014-04-29.
Kontaktperson, l gynnande beslut
Gynnande beslut 2014-02-20. Verkställdes 2014-06-26. Rekryteringssvårigheter skäl till
ett ringa tidsöverdrag.
Kontaktperson, l gynnande beslut
Gynnande beslut 2013-10-02 och personen tackade nej 2014-03-12.
Rekryteringssvårigheter skäl till tidsöverdrag. Verkställt 2014-05-01.
Särskilt boende, SoL, l gynnande beslut
Beslut 14-01-29, ansökan om specifikt boende. Erbjöds ett boende 14-05-19, avböjde 1405-22.
Särskilt boende, SoL, l gynnande beslut
Beslut 14-03-26, söker specifikt boende. Erbjöds ett boende 14-06-26, avböjde 14-06-26.
Särskilt boende, SoL, l gynnande beslut
Beslut 14-03-20, söker specifikt boende. Erbjöds boende 14-06-26, avböjde 14-06-26

2

Socialförvaltningens förslag till beslut
Redovisningen godkänns

Ulf Johansson
socialchef

Expediering
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna
Biträdande socialchef

3

~~~~~s~~~~;,L·,--~
2014 -09- 3 o
Antalet kemiska ämnen som förekommer i samhället har ökat kraftigt sedan 60-talet. Mycket i
våra hem läcker kemikalier såsom elektronik, möbler, tyger och plaster som tas upp när vi
andas och äter. Att de verkligen finns där har visats genom att mäta haltema i urin, blod och
bröstmjölk. Barn är särskilt utsatta för kemikalier, de andas och äter/dricker mer än vuxna i
förhållande till sin storlek samt har tunnare hud. Studier tyder på att exponering för ftalater
och ämnen från rengöringsmedel kan öka risken för allergi och vissa hormonstörande ämnen
har visat sig öka risken för cancer och diabetes samt påverka fertiliteten.
Den svenska kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen skrivit en handlingsplan för
" en giftfri vardag":
https ://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker!Handlingsplan-Giftfri-vardag. pdf

"Höga halter av mjukgörande ämnen kanfinnas i leksaker som är gjorda av plast eller
gummi. Textil kan vara behandladmedflamskyddsmedel ... Kontroller har visat att leksaker
kan innehålla förbjudna ämnen. Det gäller t. ex. bly och vissa ftalater som kan skada
fortplantningen". Kemikalieinspektionen
Rapport från Kemikalieinspektionen om barns exponering för kemiska ämnen i förskolan:
https ://www.kemi.se/Documents/Pub likationer/Trycksaker/Rappmier/RapportS-13. pdf
FN publicerade år 2013 en rapp01i framtagen av internationella expe1ier om riskerna med
hOimonstärande ämnen. Rappmien uttrycker oro för att hormonstörande ämnen i vår miljö
kan skada både fostret och det växande barnet. State of the· Science of endocrine disrupting
Chemicals- 2012. WHO och UNEP, 2013.
Naturskyddsföreningen har skrivit en omfattande rappmi om vilka gifter barnen utsätts för
idag, vad de kan ha för påverkan och vilka åtgärder som kan vidtas:
http ://www.naturskyddsforeningen.se/sites/defaul t/files/dokumentmedialrapporter/platsrapport lagupplost.pdf. Föreningen har även tagit fram några enkla
handfasta råd för att minska bmnens exponering av skadliga kemikalier:
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/13-punkter-som-giftbantar-forskolan

... Undersökningar, bland annat från Stockholms universitet, visar att miljöer där barn vistas
mycket, som förskolan, har högre halter av till exempel vissa hormonstörande kemikalier än
andra inomhusmiljöer ". Naturskyddsföreningen
Med bakgrund av detta anser jag att det vore bra om det införs en policy på Torsby kornmuns
förskolor för att minska barnens exponering av skadliga kemikalier. Detta arbete pågår redan i
flera andra svenska kommuner. Se t.ex. Kils kommun:
http://www.kil.se/Pressrum/Nyheter2/Giftfri-forskola-i-Kill
Exempel på hur en policy kan se ut:
http ://www .svt. se/nyheter/sverige/article l 04 25 77. svt/binary/En %20 giftfri %2 Ofl/oC3 %B6rskol
a.pdf
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Datum

2014-10-14

Kommunfullmäktige 2014-10-27

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Medborgarförslag infördes i Torsby kommun den 15 oktober 2010.
Vid redovisningen 2014-04-22 fanns det 4 obesvarade medborgarförslag.
Kf sammanträde

Antal nytillkomna
medborgarförslag

Antal besvarade
medborgarförslag

Antal obesvarade
medborgarförslag

8

1

o
o

2014-06-23

o

1

8

2014-09-22

1

2

7

2014-04-22

4

2014-05-19

9

Inför kommunfullmäktige 2014-10-27 finns det 7 obesvarade medborgarförslag.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
Redovisningen över besvarade och obesvarade medborgarförslag godkänns.

Kommunkansliet
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
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Datum

2014-10-14

Kommunfullmäktige 2014-10-27

Redovisning av besvarade och obesvarade
motioner
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden
i april och oktober.
Vid senaste redovisningen 2014-04-22 fanns 15 obesvarade motioner.
Kf sammanträde

Antal nytillkomna
motioner

Antal besvarade
motioner

Antal obesvarade
motioner

2014-04-22

2

2

15

2014-05-19

3

7

11

2014-06-23

6

2

15

2014-09-22

l

2

14

Inför kommunfullmäktige 2014-10-27 finns det 14 obesvarade motioner.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
Redovisningen över obesvarade motioner godkänns.

Kommunkansliet
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

0560 - 160 00 växel
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
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12 nya motioner under perioden
april 2014 - september 2014
Sammanträdes- Motionär
datum (Kf)
2014-04-22 §51

Motioner som lämnats in under
perioden

Eva-Lena Gustavsson
m.fl. (S)

Konstfrusen isbana

2014-04~~~~~~-- !:1_~~-l:A!2i~~Eg(YL_ __ __} akt.~-~renc:l._t::E~~~~
2014-05-19 § 81

Karl-Erik Keck (Mp)

-~-~~~-~0~~ l_? ~-~~----Q~~!~YQ!~~-()!1: (~L___
2014-05-19 § 83

Mikael Persson (J\.1)

~?.~~~?.~=~~-~--~?.~--~(iE_l="E<:~~~Ee_c.~(J\1p)_
2014=?~~~~~~?2

~iir.LJ?r.~l:~~~!'_(~p) __

___ __ ______ ____

Motion om miljöarbetet i Torsby
kommun
Motion om trafikmiljön vid korsningen

!_il-\g~~~g(itar.:{Y"~!~~c:l.sv~g~_!.l_ _
Motion om idrottsgymnasium för
crosscart

_ly1:()~()!2C?~~ygc:i.~~e_c:l.~L
---~?.!i?.!2?.~!~~c:l.~~ygc_i~~!Y~c.~~~g________

- J\1_()_~()~_()~_1?.~r.~c:i.~g_(iy!!l_()~_()~~r.
Motion om nya riktlinjer för vår

~?~~=?~=~~-~-~~~---Eii_~!=§.r~~~c.~(J\1pL_ _ ~EP~~c_i~giiY!!Y~~~<:l-~!-

. . . . . . -----·

Motion om nödvändig omställning i

---~()~~~2~~-~~~g~p()J!t.~---

------- --

Motion angående crossbana för de

y~g~!~C.!?.~S.-~~Ci!!2.Cil.'I?!~~Y-~()~~!1: . . .

2014-09-22 § 134

Gustav Olsson (M)

2

Motion- ändra Torsby kommuns
regler för minnesgåvor till
förtroendevalda och anställda

13 besvarade motioner under perioden
april 2014 - september 2014
Sammanträdes- Motionär
datum (Kf)
2014-04-22
2014-04-22

Motion som besvarats under perioden

q':l~~~y_Q_l~~~~(~) ______ gj!::?~~!~~~~?!~t.i.l.l~~-~?~.t.I~~~!i~~?!~
Inför lagen om valfrihetssystem (LOV) i
Gustav Olsson (M)
Torsby kommun

Ev. nedläggning av S~erneskolans program

(V) och (MP)
2014-05-19
2014-05-19

..

__

-----···

_

················-----~~~11 ?~h~dla_~}~g~u~!!!!l~~!i.g~

Ar.t9~rs~i.~~jM)

. -------~-r.tg~~~9~I..<?.!.~~Y~!l-~!gi__ ___ _ __ _
Angående bolagsstämmoma i Torsby
kommuns helägda aktiebolag bolagsstämma -3 ägar-representanter

2014-9!:)~~~-- ········- A~~~~-~_i_~~(~) _____ ......... f_!.~~(_)~-~~1-~~~!ig~ ·················-----Angående industrifastigheter AB (ub)-

!l.Y~??_l<l_g__
......
Angående Torsby Bostäder AB -

2014-05-19

_____ ':l~.!i~~!.9~!!i~g
2014-05-19

Anders Wiss (M)

2014-05-19

Anders Wiss (M)

- --

-- ------ - -

Angående Torsby Förvaltnings AB
helägda dotterbolag - antalledamöter i
styrelsen
Angående Torsby Förvaltnings AB - antal
ledamöter i_~tyrels~~~

. . . . . . . Q~?Y_<:~-~g~!.äl!~yi_9J:-?_C1!J.?yg~!.9~~-

2014-06-23

0m vägskylt inom industriområdet
Sundhultsmon
Bilda bolag (Torsby Energi AB) som
långsiktigt arbetar med energifrågor, dvs
utvecklar system och samarbete för att
samarbeta och leverera energi i olika

2014-06-23

Sture Persson (S)

2014-09-22

-~~~~!_~_~i~~(~)_ . . . . . . . . . . . . . . ~?!!!l~!.till~~~!_gif(iE~Et.I~~E~Eå_~~E~~-~~~Om trafikmiljön vid korsningen

______ I_~gJ:~~S':l!~LYi.!.?~~-~y~_g~~---··· . . ______ _

3

Totalt 14 obesvarade motioner 2014-10-01
Sammanträdesdatum (Kf)

Inlämnat av

Motion

2013-03-18 § 37

Alf Larsson (C)

Sätt stopp för den anonyma maten

2013-05-20

(M)

Resurs till Torsby flygplats -

_Qy_gp!~!~~!Y.:~~l<!~:':lg -- - --- -- ------ Belysning på 62:an - Sundhultsmon
_ _ 1__4_ _ _-o_ _2_ _ _-__ 1_ _ _7______ §~_2_5___________S:::m:.:.::::r_e.__P___e_._ _r_ _ s._s~o._n_,(,s.;!.:)____________ ______ ----·· · · · · · · · · · -· -· ________
1_2_ _ o
Eva-Lena Gustavsson
2014-04-22 § 51
m.fl. (S)
Konstfrusen isbana

I~~~~!.E~!:l~~E~~~~_t: -2014-05-19 § 81

Karl-Erik Keck (Mp)

2014-05-19 § 83

Mikael Persson (M)

-- - ------·······

Motion om miljöarbetet i Torsby
kommun
Motion om idrottsgymnasium för
crosscart

.- :1\i<:>~?~~-?.~ }J_e~~-~:':1~8~Y..1Tio~i?!l!:!.:___ -Motion om nya riktlinjer för vår

-~EE~~~l~g__(ly_}~y~~~~t::! ---- · · · · -- Motion om nödvändig omställning i

~?~-~=?~~~~~~?~ ____ ;rs~_t:!::!.<:!.!~~~<::~(:t\ip) -

---~?~~!:~~~~~_t:g_ip?l~~ -- .
Motion angående crossbana för de

~~~~=?~::_~~~~?~

___li~~l.:~~l:J!:!.8_(y)_ __

_ _y~g~ta~?~~~~~!.!l<:l_~!?.E~lJY~?!!l~~
Motion- ändra Torsby kommuns
regler för minnesgåvor till

2014-09-22 § 134

'----··············

Gustav O------'--·······
lsson(:t\i,) · · · · · · · -· · · · · · · · · --·· f:_ö::..::r_tr_::_ o_::_ _e:::::n:. :.d::::.e:::_v:_ _ a:_:_: . ld=_:_a::__o::c.-: _:h:_.:___.an:_~:. ::s:_ t_:ä:_:.-l:_: :l_d_~.a::. . . . . . . . . . . . . . . . -.. .J
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