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§ 89 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden tillkommer:
1. Ansökan om projektmedel till förstudie: Insyn><Insikt
2. Ansökan om projektmedel till förstudie: BID i Värmland
3. Ansökan om projektmedel till förstudie: Fiske fär alla från novis till närd, Delfin

Arbetsutskottets beslut
Redovisade ändringar godkänns.
' f'

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 90 Ansökan om projektmedel till förstudie:
Insyn><lnsikt
Dnr KST 2013/700

Sammanfattning av ärendet
Förstudien har för syfte att samla in kunskap om hur generationsväxlingen på ett
konstruktivt sätt, både kan bidra till ökad omställningsförmåga för sysselsatta och
samtidigt ta fram nya modeller för hur unga kan involveras och engageras i utveckling
av den offentliga välfärdssektorn i Värmland. Inkluderingsperspektivet är centralt och
tillgänglighet, mångfald och jämställdhet beaktas iförstudien.
Genom komp~ tensmatchning vill projektägarna på ett hållbart, tillåtand~~ och effektivt
sätt nå en större ömsesidighet och ansvarstagande mellan generationer. Målet med
förstudien är också att arbeta fram tillräckligt med underlag och säkra partnerskapet
för en ansökan till socialfonden. För att nå målet behöver vi skapa en tydligare bild av
vårt problemområde, samt ta fram en aktivitetsplan för hur vi möter detta. Både
verksamheter och unga ska vara väl förberedda och startklara vid ett framtida besked
om beviljade projektmedel.

Handlingar i ärendet
Skrivelse, Förstudie Insyn><Insikt

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 145.000 kr till projektet Insynxlnsikt.
2. Finansiering sker inom HR-chefens budget.
3. Beviljade medel skall tas i anspråk senast 2014-11-01.

Beslutet skickas till
Elisabet Olsson
Anders Björck
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 91 Ansökan om projektmedel till förstudie:
BIO i Värmland
Dnr KST 2013/651

Sammanfattning av ärendet
Initiativtagarna till BID i Värmland (Business Improvement District) anser att de
allmänna resurserna inte räcker till, för att göra allt det som behövs för att få en
attraktiv kommun för besökare och boende. Kommunerna måste hjälpas åt, så länge
var och en planerar på sitt håll görs mycket dubbelarbete. Genom att samarbeta kan
kommunerna uppnå ett bättre resultat och ett mer effektivt utnytljande av tillgängliga
resurser. BID i Värmland vill bl.a. satsa på ett attraktivare och mer levande centrum
och N0rgemarkanden.
-<
"i'Torshy "kommun är projektägare, Filipstad, Eda och Sunne är med"sökande.
Årjädg/Säffle kommer att kontaktas under förstudieperioden.Rrojektet kommer att ha
ett nära samarbete med Visit Värmland.
Syftet med projektet är at testa en ny metod, där fastighetsägare, näringsliv och
kommun samverkar och gemensamt utvecklar attraktiva centrum och kommundelar.
Shopping, restauranger och gågata skapar exempelvis ett mer levande centrum, vilket
gynnar besöksnäringen och kompletterar Visit Värmlands satsning på
internationalisering och destinationsutveckling.
Målet är att förankra, ta fram underlag och rigga en projektansökan inom Mål 2. Målet
är också att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom framförallt
besöksnäringen.

Handlingar i ärendet
Skrivelse BID i Värmland

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget och beviljar 150.000 kr
till projektet.
2. Pengarna tas från ansvar 02114, EV-medel.
3. Beviljade medel skall tas i anspråk senast 2014-11-01.

Beslutet skickas till
Elisabeth Olsson

. I ~'

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92 Ansökan om projektmedel till förstudie:
Fiske för alla från novis till nörd, Delfin
Dnr KST 2013/650

Sammanfattning av ärendet
Närheten till ett bra harrfiske ger förutsättningar för ett ökat fiske och skulle kunna
bidra till en ökad sommarturism i området. Harrfisket har säsong från midsommar till
oktober-november, vilket är en period då många av anläggningarnas bäddar står
outnytljade. Förstudien har för syfte att bygga upp en hållbar och kvalitetssäkrad
reseanledning till Norra Värmland. Syftet är också att komplettera den redan starka
vinterturismen med nya attraktiva sommaraktiviteter.

-'0'

Målet med projektet är att lämna in en komplett ansökan till Regionalfonden hösten år
2014. Det långsiktiga målet är att utveckla besöksnäringen inom ett område som idag
är i stort sett outnytljat men som har stor potential, nämligen sportfisketurismen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Hans Nilsson, Ansökan om projektmedel till förstudie: Fiske för
alla från novis till nörd, Delfin, 2013-09-10

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget och beviljar 150.000 kr
till projektet.
2. Finansiering sker via ansvar 02114, EU-medel.
3. Beviljade medel ska tas i anspråk senast 2014-11-01.

Beslutet skickas till
Elisabet Olsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93 Information från Brottsofferjouren
Värmland
Dnr KST 2013/243

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren i Värmland besöker samtliga tio kommuner som ingår i deras
upptagningsområde. Brottsofferjouren är mån om att utveckla sin verksamhet på bästa
sätt och vill gärna ha en bra dialog med kommunen. Det är också med tanke på den
turbulens som varit inom organisationen under året, som brottsofferjouren valt att
besöka de olika medlemskommunerna. Jouren har haft styrelseproblem, men förklarar
att de nu löst problemen. Jouren vill att kommunerna skall vara en del av
organisationen och inbjuds därför till samtliga styrelsesammanträden.
Brottsofferjouren har cirka 90 lokala jourer i Sverige och de arbetar med att stödja
brottsoffer. De jobbar aktivt med att hitta nya stödpersoner och att utbilda dem. De
erbjuder olika typer av stöd, såsom vittnesstödjare vid en rättsprocess och
brottsofferstödjare. Alla stödjare arbetar ideellt, men får ersättning för personliga
utlägg.
Kommunernas bidrag är mycket viktigt för jouren och Monica Ekström poängterar att
jouren får ett ansvar gentemot kommunen i och med bidraget.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdrags best yrkande
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§ 94 Bidrag till brottsofferjouren
Dnr KST 2013/243

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren har totalt cirka 90 lokala jourer och de arbetar med att stödja
brottsoffer. De erbjuder olika typer av stöd, såsom vittnesstödjare vid rättsprocesser
och brottsofferstödjare. Deras arbete går även ut på att utbilda stödjarna. Stödjarnas
arbete sker ideellt, de får enbart ersättning för personliga utlägg.
Kommunernas bidrag till Brottsofferjouren är viktigt. Arbetet de utför motsvarar 10
heltids~änster per år. Brottsofferjouren har ansökt om ett bidrag på 6 kronor/invånare.
Det finns sedan tidigare ett beslut om att bidra med 4 kronor/invånare. Torsby
kommun har också varit i kon'iakt med Sunne kommun för att höra vad de bidragit
med. Sunne kommun bidrar m ed 3,5 kronor/invånare.

Handlingar i ärendet
Ansökan från Brottsoffeljouren, om bidrag till verksamhetsåret 2014.

Arbetsutskottets beslut
1. Torsby kommun lämnar bidrag med 4 kronor/invånare till Brottsofferjouren.

2. Pengarna tas från verksamhet 1104, medlemsavgifter.

Beslutet skickas till
ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95 Upprustning av Stjärnans cafe
Dnr KST 2013/620

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov aven samlingsplats i centrala Torsby för allmänheten. Framför allt
är behovet stort bland våra nyinflyttade, de saknar en samlingsplats där de kan
bekanta sig med övriga Torsbybor. De saknar även egen internetuppkoppling, därför
är behovet stort av ett internetcafe. Vår besöksnäring har ett behov av ett sådant cafe.
I upprustningen ingår även att cafedelen kommer att bli mer attraktiv för olika
arrangemang såsom teater, opera osv. med plats för ca 30 gäster. Även i biosalongen
kommer besökarna att få tillgång av trådlöst nätverk.
Planen är att hålla öppet två kvällar i veckan och även lördag eftermiddag. Försäljning
av enklare slag såsom kaffe, kaffebröd, dricka, smörgåsar, osv. Två fasta dataplåtser
med gratis internetuppkoppling. Personalen kommer att anställas av
.
arbetsmarknadsavdelningen som en arbetsmarknadsinsats. Personalen kommer även
att vissa eftermiddagar arbeta på Frykenskolans nyöppnade cafeteria.
,

"!-,;

För att iordningställa lokalerna, ny inredningen, uppdatera och bygga ut Sljärnas
datanätverk är bedömningen att det totalt kommer att kosta ca 100.000 kronor. I detta
ingår även en kostnad på ca 35.000 kronor för att bygga ut det trådlösa nätverket i hela
biosalongen och även omdragning av inkommande internetledning.
Renoveringsarbetet kommer att utföras av personal från arbetsmarknadsavdelnings
Jobb Center som en arbetsmarknadsinsats.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Ingemar Nordström och Gösta Kihlgren, 2013-09-30.

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ansökan om bidrag till upprustning av
Stjärnan.
2. Finansiering sker via APA-medel.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96 Mål och vision 2020, delredovisning
Dnr KST 2011/146

Sammanfattning av ärendet
Angela Birnstein inleder mötet med att berätta om mål och visions betydelse och roll.
Kommunstyrelsen har ett tillsynsansvar. Uppdraget är att ta fram visioner, mål och
strategier för sina olika verksamheter. Angela förklarar att verksamheterna ofta går in
på detalj i sina mål- och visionsplaner, vilket inte är avsikten. Med mål vill kommunen
veta vad verksamheten har för mål och med en strategi vill kommunen veta hur de ska
nå sina mål.
Under dagens sammanträde informerar BUN via Ulf Blomquist om sina visioner och
mål. Även rri11jö-, bygg- och räddningsnämnden, liksom tekniska- och IT-avdelningen
kommenterar $ina visioner och mål.
'1' :':.1 .

Handlingar i ärendet
Vision och mål 2020, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Vision och mål 2020, kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
2. Övriga nämnder blir kallade till arbetsutskottet 2013-11-13

Beslutet skickas till
Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Ändringar av bolagsordningen
Dnr KST 2013/635

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2013 trädde förändringar i kraft i kommunallagen som rör kommunala
företag. Dessa förändringar var föranledda av förändringar i lagen om offentlig
upphandling, samma datum, som förtydligar vad som gäller upphandling från egna
bolag.
Med anledning av detta måste bolagsordningarna i kommunens bolag Torsby
Förvaltnings AB, Torsby Flygplats AB och Fritid i Nordvärmland AB ändras för att
överensstämma med kommunallagens krav.
En konsekvens av de föreslagna ändringarna är att antalet ledml)öter i Fritid i
Nordvärmland AB ska minska. I dag är lydelsen att det ska vara minst sju och max nio
ledlli:nöter med lika många suppleanter. Förslag till ny lydelsEt är rnmst tre och max
fem ledamöter med lika många suppleanter. Av dessa ska två till fyra utses av
fulhnäktige. I dag är det fem ledamöter i styrelsen som är utsedda av fullmäktige.
Eftersom bolaget i dag är ett rent förvaltningsbolag där ingen verksamhet bedrivs
utöver att hyra ut skidtunneln till Torsby kommun föreslås att fullmäktige beslutar att
styrelsen ska bestå av tre ledamöter med lika många suppleanter och att fullmäktige
utser två av dessa och att bolagsstämman i Fritid i Nordvärmland AB utser den h·edje.
Skulle det i en framtid bli så att det kommer att bedrivas någon mer omfattande
verksamhet i bolaget finns det då i bolagsordningen möjlighet att utöka styrelsen utan
att ändra i bolagsordningen.
I samband med ändringarna i bolagsordningen för Torsby Förvaltnings AB föreslås att
det ägardirektiv som antogs av fullmäktige 2005-10-27 upphävs. Så som ägardirektivet
lyder nu ställer det krav på att Torsby Förvaltnings AB, som är moderbolag i
bolagskoncernen, ska arbeta mer aktivt med förvaltningen av dotterbolagen. Eftersom
det i det praktiska arbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott som sköter detta så är
Torsby Förvaltnings AB mer av ett holdingbolag. Genom att även skriva in det i
bolagsordningen finns inte längre någon anledning att ha kvar ett ägardirektiv för
bolaget. Detta gör emellertid inte att styrelsen i Torsby Förvaltnings AB kopplas bort
helt. Styrelsen måste även fortsättningsvis ha styrelsemöten där bolagens

Justerarens signatur

Utdrags bestyrkande
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årsredovisningar och delårsrapporter rapporteras.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Mikael Westin, 2013-10-02

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ny bolagsordning i Fritid i Nordvärrnland AB antas.
2. Ny bolagsordning i Torsby Flygplats AB antas.
3. Ny bolagsordning i Torsby Förvaltnings AB antas.
4. Uppdra åt fullmäktiges ägarrepresentant att på extra bolagsstämma i respektive
bolag anta ny bolagsordning 5. Upphäva fullmäktiges beslut 2005-10-27 § 115 avseende
ägardirektiv för Torsby Förvaltnings AB
5. Utse två ledamöter och suppleanter i Fritid i Nordv~innland AB

Beslutet skickas till
','

Kommunstyrelsen

.• .!.

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 98 Remiss: Alkohol-Narkotika-Doping- och
Tobakspolicy
Dnr KST 2012/401

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har remitterat förslag till ny kommunpolicy avseende alkohol,
narkotika, doping och tobak.
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att förslaget till ny policy i rubricerat ärende är
väl genomarbetad. Dokumentet har en tydlig struktur i sin uppbyggnad samtidigt som
ansvaret för dessa frågor har förtydligats i förhållande till tidigare dokument.
Arbetsutskottet är av den uppfattningen att p ~licyn kommer att utgöra en bra grund
för det fortsatta arbetet inom området. Det är mycket positivt att vikten av samverkan
samt tidiga insatser lyfts fram på ett tydligt s,ätt i policyn.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck, 2013-10-0~
Torsby kommuns Alkohol- Narkotika - Doping- och Tobakspolicy

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till ny policy avseende
alkohol, narkotika, doping och tobak.

Beslutet skickas till
Socialnämnden.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99 Ansökan om medel till dopingprevention
Dnr KST 2013/618

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun är en av fem kommuner i Värmland som har fått erbjudandet att delta
i Prodis. (prevention av doping i Sverige) Övriga kommuner är Munkfors, Grums,
Hammarö och Karlstad. Att just dessa kommuner blivit utvalda är ingen slump. Till
exempel i Torsby har de senaste åren flera dödsfall inträffat bland ungdomar och några
av dessa dödsfall misstänks bero på användandet av anabola steroider.
Tommy Mobergs besök ska ses som ett startskott för en satsning där vi på bred front
jobbar med dopingproblematiken.
; ..... ) .

"
~ ..
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Tommy Moberg, socionom och doktorand på Göteborgs Universitet- institutionen för
socialt arbete, är expert i frågor kring ungdom, dopning och missbruk.
29/10 och 30/10 kommer Tommy Moberg på besök till Torsby och föreläser om
doping. Föreläsningen vänder sig till föreningsliv, föräldrar, andra vuxna och
skolpersonal på högstadiet och gymnasiet.
Total kostnad för Tommy Mobergs besök är 17500 kr (inkluderar föreläsning,
hotellrum, resa)

Handlingar i ärendet
Ansökan om medel till dopingprevention, skrivelse från 2013-09-30

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ansökan om dopingprevention, 17500 kr.
2. Pengarna tas från Kommunalrådets konto, verksamhet 10002.

Beslutet skickas till
Jörgen Johansson
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100 Motion - Torsby och Sverige har stora
möjligheter
Dnr KST 2013/560

Sammanfattning av ärendet
Det har till kommunfullmäktige i Torsby kommun överlämnats en motion från
Socialdemokraterna, Eva-Lena Gustavsson och Håkan Laack. Kommunfullmäktige har
beslutat att överlämna ärendet för handläggning till kommunstyrelsen. Motionen
lyder:
"Sverige är summan av dess invånare. Med invånare från fler kulhll'er och länder får
landet nya perspektiv och nya erfarenheter. Detta stärker näringslivets möjligheter,
ökar kulturlivets spännvidd och medverkar till nyfikenhet. Varje land och bygd i varje
tid mår bra av nya perspe~tiy.

o "

~

J

Men när skillnader mellan fattig och rik blir allt större och när segregationen tilltar i
såväl boende som skola ocl\ arbetsliv skapas en social oro och spänningar. Den
relativa fattigdomen skapai-hopplöshet och frånvaro av framtidstro.
Vi ser nu hur den strukturella rasismen inte hanterats med nödvändig kraft. Med
ökande klyftor ökar motsättningar i samhället och grupp ställs mot grupp. Ojämlikhet
mellan män och kvinnor liksom förakt för hbtq-personer, antisemitism, islamofobi,
antiziganism, afrofobi och annan främlingsfientlighet är värderingar som tyvärr inte är
utrotade i Sverige och i Torsby.
Människors vardag påverkas av effekterna aven stor mängd till synes obetydliga
beslut och attityder som tillsammans utgör den strukturella rasismen i vårt land. Detta
syns när personer med goda meriter men med utländskt klingande namn inte ges
samma möjligheter i samhället.
Vägen framåt förutsätter att samhället och alla invånare i ord och handling står upp för
alla människors lika värde och rätt att utöva sin tro i Sverige och i vår kommun, men
detta räcker inte. Det som krävs är en väl fungerande generell välfärd, minskade
klyftor, jobb och utbildning till alla, goda bostäder och hopp inför framtiden.

Justerarens signatur

Utdrags best yrkande
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Socialdemokraterna i Torsby kommunfullmäktige föreslår:
Att Torsby kommun tar ett tydligt ansvar lokalt i projektet Ett Öppnare Värmland för
minskad arbetslöshet i vår kommun.
Att grundskola och gymnasium får stöd i arbetet med demokrati och
värdegrundsfrågor som tydliggör ojämlikhet mellan män och kvinnor, liksom förakt
för hbtq-personer, antisemitism, islamofobi, antiziganism, afrofobi och annan
främlingsfientlighet
Att kommunfullmäktige tillsätter en demokratiberedning för att höja
medborgarinflytandet i kommunen och valdeltagandet i de allmänna valen som i
Europa parlamentsvalet.
Att Torsby kommun ansluter sig till ett svenskt nätverk av kommuner mot rasism och
diskriminering som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Anders Björck 2013-10-10.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arbetsmarknadsavdelningen får det övergripande:':lokala ansvaret för projektet Ett
öppnare Värmland.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tydliggöra hur man jobbar med
demokrati- och värdegrundsfrågor inom skolan idag och hur man på ett tydligt sätt
kan stärka detta arbete i det vardagliga skolarbetet inom förskole- och
skolverksamheten.
3. Kommunfullmäktige tillsätter en medborgar- och demokratiberedning som skall
ansvara för att medverka till ett ökat medborgarinflytande och för att minska
förekomsten av rasism och diskriminering i lokalsamhället.
4. Motionen anses därmed bifallen.

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsenheten
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Eva-Lena Gustavsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101 Meddelanden
Dnr KST 2013/13

Sammanfattning av ärendet
Redovisillng av meddelanden som kommit in till kommunstyrelsen under tiden 2013
09-17 - 2013-10-15.

Handlingar i ärendet
Redovidning av inkomna meddelanden 2013-10-15.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
RedovisadE! meddelanden enligt ovan läggs till handlingarna.
' .'

Utdrags bestyrkande
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