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§ 135 Kulturskolan underhåller
Dnr KST 2014/96

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kulturskolan och dess ledare
Mikael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, ska varje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.
Emelie Andersson, elev och hennes lärare, Anna-Karin Lis spelar en gånglåt från
Hälsingland på fiol.

Kommunfullmäktiges beslut
Ålderspresidenten tackar Emelie och Anna-Karin för underhållningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 136 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2014/35

Sammanfattning av ärendet
Ärendet nummer 2 på kallelsen, politisk organisation i Torsby kornmun utgår.

Kommunfullmäktiges beslut
Kornmunfullmäktige godkänner ändringen i föredragningslistan.

Justerarens signatur

~d(M

Utdragsbestyrkande
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§ 137 Val av ledamöter och ersättare till
kommunfullmäktiges valberedning
Dnr KST 2014/767

Sammanfattning av ärendet
Val sker till kommunfullmäktiges valberedning fram till och med förrättande av nästa
val. Val sker enligt riktlinjer i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunfullmäktiges beslut
Till valberedningen väljs ordinarie ledamöter:
Åke Gustavsson (S), Birgit Dahlgren (S), Gustav Olsson (M), Alf Larsson (C), Inger
Laren (FP), Birgitta Karstensson (MP), Siv Martinsson (V) samt Håkan Höglund (SD)

Till ersättare väljs:
Gunde Haglund (S), Jörgen Nilsson (S), Hans Forsbäck (M), Dag Nyström (C), Birgitta
Almroth (FP), Karl-Erik Keck (MP), Bengt Berg (V) samt Marita Ryberg (SD).

Beslutet skickas till
De valda
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Val av kommunfullmäktiges presidium
Dnr KST 2014/793

Sammanfattning av ärendet
Val av presidium i kommunfullmäktige dvs. ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e
vice ordförande fram till och med förrättande av nästa val.

Yrkande
Gustav Olsson (M) har i kommunfullmäktiges valberedning yrkat på att Ingemar
Hansson väljs till1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
Efter sluten omröstning tillfaller platsen till Inga-Britt Keck Karlsson (C) varvid Gustav
Olsson (M) yrkar att Ingemar Hansson (M) väljs som 2:e vice ordförande.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige genomför en sluten omröstning om posten som 1:e vice
ordförande i presidiet. Valet står mellan kandidaterna Inga-Britt Keck Karlsson (C) och
Ingemar Hansson (M).

Kommunfullmäktige genomför en sluten omröstning om posten som 2:e vice
ordförande. Valet står mellan kandidaterna Annlouise Broden (S) och Ingemar
Hansson (M).

Omröstningsresultat
Resultatet av den slutna omröstningen om posten som 1:e vice ordförande utfaller till
Inga-Britt Keck Karlssons (C) fördel med 19 röster mot 12.
Resultatet av den slutna omröstningen om posten som 2:e vice ordförande utfaller till
Annlouise Brodens (S) fördel med 19 röster mot 12.

Kommunfullmäktiges beslut
Till kommunfullmäktiges presidium väljs
Ordförande:
Eva-Lena Gustavsson (S)

Utdragsbestyrkande
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kommunfullmäktiges l:e vice ordförande:
Inga-Britt Keck-Karlsson (C)
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande:
Annlouise Broden

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Mikael Persson, Hans Forsbäck, Ingemar Hansson,
Daniel Brosius samt Lina Stenbäck deltar inte i beslutet om ordförandeposterna i
kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
De valda
Revisorerna

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

2014 -11-
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Dnr......................... .... .. .... .

v~moderaterna

Reservation

Torsby den 28 oktober 2014

Val av förste v1ce ordförande 1
kommunfullmäktige
Moderaterna reserverar sig mot valet av förste vice
ordförande i kommunfullmäktige till förmån för eget
förslag.
Praxis bör vara att kommunfullmäktiges presidium
ska representeras av både majoriteten och
oppositionen, vilket det i nuläget inte gör.

Gustav Olsson
Mikael Persson
Hans Forsbäck
Ingemar Hansson
Daniel Brosius
Lina stenbäck

Moderaterna i Torsby

TORSBY

Torsby kommun
Kommun styr·elsen

2014 -11-
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Dnr .......... ............ .... .... ..... .

v~
moderaterna
TORSBY

Reservation

Torsby den 28 oktober 2014

Val av andre vice ordförande
kommunfullmäktige

1

Moderaterna reserverar sig mot valet av andre vice
ordförande i kommunfullmäktige till förmån för eget
förslag.
Praxis bör vara att kommunfullmäktiges presidium
ska representeras av både majoriteten och
oppositionen, vilket det i nuläget inte gör.

Gustav Olsson
Mikael Persson
Hans Forsbäck
Ingemar Hansson
Daniel Brosius
Lina stenbäck

Moderaterna i Torsby
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§ 139 Val av kommunstyrelse
Dnr KST 2014/794

Sammanfattning av ärendet
Val av kommunstyrelse fram till förrättande av nästa val.

Kommunfullmäktiges beslut
Till kommunstyrelse väljs:

Ledamöter

Ersättare

Ann-Katrin Järåsen (S)

Marianne Olsson (S)

Kjell-Erik Mattsson (S)

Eva Nordvall (S)

Yvonne Broberg (S)

Ingela Johansson (S)

Nielas Persson (S)

Peo Broden (S)

Inger Laren (FP)

Birgitta Almroth (FP)

Alf Larsson (C)

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Anna Nysh·öm(C)

Dag Nyström (C)

Gustav Olsson (M)

Hans Forsbäck (M)

Mikael Persson (M)

Ingrid Larsson (M)

Håkan Höglund (SD)

Marita Ryberg (SD)

Hans Lindberg (V)

Kent Hallesson (V)

Beslutet skickas till
De valda
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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§ 140 Val av kommunstyrelsens ordförande
tillika kommunalråd samt vice ordförande i
kommunstyrelsen
Dnr KST 2014/795

Sammanfattning av ärendet
Val av ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd, samt vice ordförande i
kommunstyrelsen fram till förrättande av nästa val av kommunstyrelse.

Yrkande
Gustav Olsson (M) ställer ett yrkande till kommunfullmäktige om att Gustav Olsson
(M) väljs till posten som vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Sluten omröstning genomförs om platsen som vice ordförande i kommunstyrelsen
m ellan Alf Larsson (C) och Gustav Olsson (M).

Omröstningsresultat
Resultatet av den slutna omröstningen utfaller till Alf Larsson (C) fördel som väljs till
vice ordförande i kommunstyrelsen med rösterna 19 mot 12.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Ann-Katrin Järåsen (S) väljs till kommunstyrelsens ordförande tillika
kommunalråd fram till nästa val av kommunstyrelse.
2. Alf Larsson (C) väljs till kommunstyrelsens vice ordförande.

Deltar inte i beslut
Moderaterna Gustav Olsson, Mikael Persson, Hans Forsbäck, Ingemar Hansson,
Daniel Brosius samt Lina Stenbäck deltar inte i beslutet om ordförandeposten i
kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
De valda
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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§ 141 Stanley Nilsson (S) avsäger sig alla
politiska uppdrag
Dnr KST 2014/734

Sammanfattning av ärendet
Stanley Nilsson (S) avsäger sig all sina politiska uppdrag med omedelbar verkan.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Stanley Nilsson daterad 2014-10-10

Kommunfullmäktiges beslut
l.Stanley Nilsson entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 20142018.
2. Torsby kommun begär en ny sammanräkning av länsstyrelsen.

Beslutet skickas till
Stanley Nilsson
Länsstyrelsen
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§ 142 Peter Björn (SD) avsäger sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr KST 2014/763

Sammanfattning av ärendet
Peter Björn (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 2014-2018.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Peter Björn daterad 2014-10-21.

Kommunfullmäktiges beslut
l. Peter Björn entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Torsby kommun begär en ny sammanräkning av länsstyrelsen.

Beslutet skickas till
Peter Björn
Länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

l
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§ 143 Delårsbokslut per den 31 augusti med
helårs prognos, finansrapport samt
revisorernas yttrande
Dnr KST 2014/119

Sammanfattning av ärendet
I delårsbokslutet per 31 augusti 2014 redovisas ett resultat på +22,6 mkr, 6,3 mkr bättre
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 prognostiserarett driftnetto på -670 mkr vilket totalt sett är
i nivå med budget.
Tekniska avdelningen prognostiserar ett 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 badhusinträden då det har varit en fin
sommar. A v delningen har också haft extrakostnader 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 underskottet och för helår prognostiseras ett underskott på 150
tkr.
HR-avdelningen prognostiserar 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 arvodeskostnader varit 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

Utdragsbestyrkande
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periodiseras detta till närmare 1 mkr.
Den positiva skatteavräkningen bidrar till att stärka det plusresultat som
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.
Ekonormchefen gör kommunstyrelsen 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
komma att försämras med motsvarande belopp och kommer då att ligga i nivå med
budget.
Med anledning av delårsrapporten inbjuder kommunstyrelsen barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden till nästa kommunstyrelsesammanträde där
de själv kan rapportera om sina verksamheter.

Handlingar i ärendet
Delårsbokslut per den 31 augusti 2014
Finansrapport per den 31 augusti 2014
Vision och mål2020- avstämning delårsbokslut 2014-08-31
Delårsbokslut 31 augusti 2014- Torsby kommun- verksamheternas berättelse
Revisionsyttrande inklusive revisionsrapport

Kommunfullmäktiges beslut
Delårsbokslutet samt revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 144 Månadsuppföljning juli -Ekonomiska
beslut
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 vilket 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 interhyrorna 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
att begära tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 3,1 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
prognostiseratunderskott och tänkta åtgärder. Efter redogörelsen beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-10 § 77 enligt punkt 2-6 nedan.
2. l miljon kr tillförs Barn- och utbildningsnämndens budget, för ytterskolorna.
3. 650 000 kr tillförs Barn- och utbildningsnämndens budget för fortsatt arbete med
särskild undervisningsgrupp på Frykenskolan.
4. l 650 000 finansieras från resultat.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott förutsätter att Stjerneskolan fortsätter med sina
besparingsåtgärder, enligt plan.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2014-10-27

6. 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.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 120
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-10 § 77
Månadsuppföljning till och med juli 2014

Kommunfullmäktiges beslut
l miljon kronor tillförs barn- och utbildningsnämndens budget för ytterskolorna, 650
000 kronor 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

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Svar på motion om
la nds bygds utveckling
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 Tarsbys värdefullaste tillgång, har stora slumrande
utvecklingsmöjligheter med arbetstillfällen, ökad bosättning, förbättrad service, kultur
och rekreation som exempel.
En relativ blygsam insats från kommunen i form av en inrättad ~änst som
landsbygdsutvecklare kommer att återbetala sig mångfalt i ökade intäkter till
kommunen.
Landsbygdsutvecklaren bör kartlägga bygdernas resurser i form av naturvärden,
pågående utvecklingsbara aktiviteter, 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 samägda
maskinstationer och odlingsföretag. Stärka byalagens roll som viktiga sociala och
demokratiska mötesplatser. Ordna gemensamma transporter och lämpliga
försäljningsställen för lokalt framställda varor och livsmedel. Utveckla lokal
upphandling för ökad sysselsättning i glesbygden.
Medverka till att utveckla naturturism såsom ridning, vandringsleder, jakt och fiske,
lägerverksamhet och kulturvandringar. Locka företag inom träförädlingsområden att
etablera sig i kommunen. Aktivera föreningslivet och stödja andra sociala aktiviteter.
Kartlägga områden lämpliga för fritidsbebyggelse. Verka för snabbt bredband i h ela
kommunen och göra försök med samåkning och bilpooler. Biträda vid ansökningar om
nationella EU-stöd medel."

Utdragsbestyrkande
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Svar på motionen:
Detta finns och görs redan inom landsbygdsutvecklingen i kommunen.
1. Tjänster inom landsbygdsutveckling
Landsbygdsutvecklare/ED-strateg
I maj 2014 omvandlades tjänsten ED-strateg (80 %) till en kombinerad tjänst EUstrateg/landsbygdsutvecklare vilket innebär att arbetsonuådet breddats till att nu även
innefatta frågor kring landsbygdsutveckling 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
Torsby Utveckling AB har sedan l januari 2011 ett fokus på rådgivning till småföretag
(se avtal2011 samt 2014.)
Torsby kommun 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/projektledare BID
Förstudie platsutveckling (se under punkt 2)
Inom turismutveckling har vi resurser och personer som jobbar med utveckling av
verksamheter och service på landsbygden, via bl.a. kommunens besöksnäringsstrateg.
2. Pågående landsbygdsutvecklingsprojekt

Serviceprojekten: (projektledare=EU-sh·ateg) Kommunen bedriver två projekt för att
utveckla servicen på landsbygden. Projekten finansieras av Länsstyrelsen respektive
Tillväxtverket Båda projekten bygger på att lanthandelsbutiken är byns mötesplats.
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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 grund för det fortsatta arbetet i projekten.
• Soptunnor för färdsopor finns 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 Östmark 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.
Platsutveckling: Torsby är projektägare av förstudien, där vi tillsammans med Sunne,
Filipstad och Eda, undersöker förutsättningarna att starta upp BID (Business
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 tillsammans, på ett strukturerat sätt, jobbar för att utveckla ett område. Det
finns ett stort intresse för Bill-metoden runt om i Sverige.
3. Projekt i startgroparna
Naturvårdsprojekt och friluftsliv: Projektledning sker via arbetsmarknadsenheten.
Två LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt). Ett för att grovprojektera en
tätortsnära vandringsled och en förstudie inför utveckling av sätrar 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.
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 skoterlederna i kommunen där skoterklubbarna och
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Torsby kommun deltar. Man planerar en fortsättning av projektet så snart det finns
medel att söka.
Livsmedelsproduktion/turism/öppna landskap: (projektledning är arbetsmarknadsenheten) Fortsättning av projektet FRISK (Fri Sikt Klarälvdalen)
Ny arbetsmodell: Planer finns att starta upp en samverkansgrupp för företags och
landsbygdsutveckling. Landsbygdsutveckling blir det tredje benet, vid sidan av
besöksnäring och traditionellt näringslivsarbete, och innebär 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
Kommunstyrelsen 2014-10-06 § 141
Karl-Erik Keck om att anställa en landsbygdsutvecklare daterad 2014-05-27.

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.

Beslutet skickas till
Karl-Erik Keck
Johannna Lundkvist
Elisabet Olsson
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§ 146 Beslut som inte verkställts hos
socialnämnden 2014
Dnr KST 2014/701

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden redovisar individuella rapporter på ej verkställda beslut som har sänts
in till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) enligt bestämmelserna i Lagen om
särskilt stöd och service, LSS och Social~änstlagen, SoL. Sammanställningen grundar
sig på de insända, individuella kvartalsrapporterna med angiven tidpunkt och orsak
som finns i sammanställningen.

Handlingar i ärendet
Ej verkställda beslut inskickade till IVO 2:a kvartalet 2014 KST 2014/701

Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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§ 147 Medborgarförslag om minskad
exponering av kemikalier på förskolorna i
Torsby
Dnr KST 2014/704

Sammanfattning av ärendet
Anna Ståhlberg har inkommit med ett medborgarförslag över en policy om minskad
exponering av kemikalier på förskolorna i Torsby som lyder:
"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
halterna 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 tumlare 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: l /www .kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Handlingsplan-Giftfrivardag. pdf
"Höga halter av mjukgörande ämnen kan finnas i leksaker som är gjorda av plast eller
gummi. Textil kan vara behandlad med flarnskyddsmedel ... Kontroller har visat att
leksaker kan innehålla förbjudna ämnen. Det gäller t.ex. bly och vissaftalater som kan
skada fortplantningen". Kemikalieinspektionen

Rapport från Kemikalieinspektionen om barns exponering för kemiska ämnen i
förskolan:
https: l /www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport8-13
.pdf
FN publicerade år 2013 en rapport framtagen av internationella experter om riskerna
med hormonstörande ämnen. Rapporten uttrycker oro för att hormonstörande ämnen i
vår miljö kan skada både fostret och det växande barnet. State of the Science of
endocrine disropting Chemicals- 2012. WHO och UNEP, 2013.
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Naturskyddsföreningen har skrivit en omfattande rapport om vilka gifter barnen
utsätts för idag, vad de kan ha för påverkan och vilka åtgärder som kan vidtas:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/rapporter/pl
atsrapport lagupplost.pdf.
Föreningen har även tagit fram några enkla handfasta råd för att minska barnens
exponering av skadliga kemikalier: http://wvvw.naturskyddsforeningen.se/nyheter/13punkter-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
kommuns förskolor för att minska barnens exponering av skadliga kemikalier.
Detta arbete pågår redan i flera andra svenska kommuner. Se t.ex. Kils kommun:
h ttp ://w w w. kil. selPressrum/N y heter2/ Giftfri-forskola-i-Kil/
Exempel på hur en policy kan se ut: http ://www.svt.se/nyheter/sverige/articlel
042577.svt/binary/En %20giftfri %20f%C3% B6rskola.pdf"

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag KST 2014/704

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
Miljö- och byggkontoret
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§ 148 Redovisning av besvarade och
obesvarade medborgarförslag
Dnr KST 2014/324

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag infördes i Torsby kommun den 15 oktober 2010. Vid redovisningen
2014-04-22 fanns det 4 obesvarade medborgarförslag.
Inför kommunfullmäktige 2014-10-27 finns det 7 obesvarade medborgarförslag.

Handlingar i ärendet
Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag KST 2014/324.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen över besvarade och obesvarade medborgarförslag godkänns och läggs
till handlingarna.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
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§ 149 Redovisning av besvarade och
obesvarade motioner
Dnr KST 2014/323

Sammanfattning av ärendet
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 den senaste redovisningen 2014-04-22 fanns det 15 obesvarade motioner.
Inför kommunfullmäktige 2014-10-27 finns det 14 obesvarade motioner.

Handlingar i ärendet
Redovisning av besvarade och obesvarade motioner KST 2014/323.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen över besvarade och obesvarade motioner godkänns och läggs till
handlingarna.

Beslutet skickas till
Johanna Lundkvist
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