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Kommunstyrelsen

Svar på motion angående Torsby som
Fairtrade kommun
Miljöpartiet de Gröna genom Karl-Erik Keck lämnade en motion till kommunfullmäktige
2011-11-21 § 125 som lyder;
"Som ett steg mot en rättvisare värld har fler och fler kommuner i Värmland utropat sig
som Fairtrads-kommuner. Detta innebär bIa, att man vid upphandling köper
rättvisemärkta varor där det är möjligt och verkar för att affärer i kommunen har
rättvisemärkta varor i sina sortiment.
Miljöpartiet De Gröna, menar att det är önskvärt att även vår kommun, Torsby
diplomeras sig som Fairtrade-kommun.'Det behöver då utredas vad som krävs för att
uppnå detta mål"
Liknande motioner har tidigare lämnats in till fullmäktige.
Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige 2011-06-21 § 77, Motion från (MP) angående Torsby som Fairtrade kommun
Kommunfullmäktige 2006-10-26 Kf§104 Svar på motion om upphandling av "rättvisemärkta" varor
Kommunfullmäktige 2008-01-31 Kf§10 Svar på motion om rättvisemärkta och lokalproducerade varor
samt Fairtrade city
Kommunfullmäktige 2008-09-25 Kf§101 Information om rättvisemärkta ochlokalproducerade varor
samt Fairtrade city med anledning av ett motionssvar i frågan.

Upphandlingsstrateg Per Kjellqvist och kostchef Ninni Boss svarar att;
Idag saknas det anvisningar och riktlinjer för att upphandla alternativt köpa
Fairtradeprodukter där så är möjligt och om ekonomi tillåter. Utan näringslivets
medverkan blir det svårt för Torsby att bli diplomerad Fairtrade City kommun. Vad som
krävs för att nå detta mål finns angivet i Fairtrade Sveriges egna dokument som finns i
bilaga.

IdC\.
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Fah1rade City
Frågor & Svar

FAIRTRADE
SVEHIGE

Vad är Fairtrade City?
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk
konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk
upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i
butik och på arbetsplatser. Arbetet leds aven styrgrupp som ska representera hela
lokalsamhället.

Fairtrade City, det låter inte Svenskt?
Diplomeringen Fairtrade City kommer ursprungligen från Storbritannien. Initiativet togs av
ideella krafter inom den engelska biståndsorganisationen Oxfam. Garstang, diplomerades

2001 som världens första Fairtrade Town av Fairtrade Foundation, Fairtrade Sveriges
motsvarighet i Storbritannien.
Fairtrade City har sedan dess spridits över världen och finns i över 20 länder länder, så som
England, Irland, Holland, Belgien, Polen, USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Japan,
Brasilien, Costa Ricamed flera. Bland annat är storstäder som London, Bryssel, Rom,
Wellington och San Fransiseo är diplomerade.

2011 firade diplomeringen 10 års-jubileum och antalet Fairtrade Cities passerade 1000. I
samband med detta firande diplomerades New Koforidua i Ghana till Afrikas första Fairtrade
City.

Vem initierar arbetet med att bli Fairtrade City?
Vem som helst, såväl medborgare som politiskt förtroendevalda, frivilligorganisationer och
företagsrepresentanter, kan arbeta för att få kommunen Fairtrade City-diplomerad. En viktig
förutsättning för ett prodUktivt och långsiktigt arbete, är en bred förankring hos olika aktörer i
samhället. Om initiativet tas på gräsrotsnivå bör målsättningen vara att involvera tjänstemän
från berörda förvaltningar, politiker samt den lokala handeln i så hög utsträckning som
möjligt. Om initiativet är politiskt bör målsättningen vara att involvera ideella krafter samt lokal
handel.

Är det förenligt med kommunallagen att diplomeras till Fairtrade City?
Ja, Länsrätten i Östergötlands län fastslog, hösten 2008 att kommunens beslut att engagera
sig för Fairtrade City är förenligt med kommunallagen. Domen gällde ett överklagande av
Linköpings kommuns ansats att bli diplomerad som Fairtrade City, som man således avslog.

I domskälen noteras dessutom att det är tillåtet att ta sociala hänsyn vid offentlig
upphandling.

~(an

man upphandla enligt principerna för rättvis handel?

Ja, det är möjligt för upphandlande enheter inom offentlig sektor att ställa krav i enlighet med
principer för rättvis handel. I guiden "Rättvis handel i offentlig upphandling" beskrivs hur detta
kan genomföras i praktiken.

Vad är "principerna för rättvis handel"?
Rättvis handel bygger på handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt, och
syftar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i utvecklingsländer. De principer
som organisationer för rättvis handel lyfter fram handlar om att för odlare och anställda skapa
förbättrade ekonomiska villkor, kapacitetsuppbyggnad, motverka barnarbete och
diskriminering, främja organisationsrätten och ökad miljöhänsyn.

Får man ställa krav på att ~\Ommunen 81<a upphandla Fairtrade-märl<ta produkter?
Nej, enligt lagen om offentlig upphandling (LoU) får man aldrig begära en specifik märkning.
Däremot kan upphandlande myndigheter ställa etiska och miljömässiga krav med
utgångspunkt i principerna för rättvis handel och då fungerar Fairtrade-märkningen som ett
verifikat på dessa krav.

Hur räknas produkter vid inventeringen av butil<er?
Varje unik Fairtrade-märkt produkt räknas då man inventerar i butik (kaffe är t ex inte 1
produkt, utan varje leverantör räknas specifikt), Man sammanställer och räknar varje butiks
utbud och summerar sedan slutsumman för alla butikers Fairtrade-märkta produkter.
I ansökningshandlingarna för Fairtrade City redovisas varje butiks sortiment för sig, samt
kontaktperson.

Hur räknar man arbetsplatser?
Allt som är en arbetsplats för åtminstone en person räknas in under kategorin arbetsplatser,
såväl privata som kommunala. T ex är en skola, en kyrka, ett lokalkontor eller ett privat

företag arbetsplatser och kan således redovisas i ansökan. En skola och en förvaltning
räknas som två olika arbetsplatser, trots att kommunen är gemensam arbetsgivare.

Vem ansvarar för kontroll och diplomering?
Kontroll av att kriterierna följs sker av styrgruppen själv. När kommunen lever upp till
samtliga kriterier skickar styrgruppen en ansökan in till Fairtrade. Dessutom ansvarar
styrguppen för att regelbundet ansöker om förnyelse genom att redovisa hur arbetet sett ut
och vilka förbättringar som gjOlis.

Kan man bli av med sitt Fairtrade City diplom?
Styrgruppen ska regelbundet göra en förnyelseansökan till Fairtrade Sverige, där man
redogör för förbättringar som skett under året. Om konsumtionen av etiska produkter inom
den offentliga sektorn har ökat, samt att man har tydliga målbilder för nästkommande år, så
blir man "omdiplomerad", dvs. man får ett nytt diplom. Om en ny ansökan inte görs, eller att
den inte klarar kriteriet om en årlig utveckling av kriterierna, så omdiplomeras följaktligen inte
heller kommunen för nästkommande år.

När ska man sldcka in en fömyelseansökan?
Den sista februari ska förnyeJseansökan vara Fairtrade Sverige tillhanda. Förnyelseansökan
krävs årligen under de tre första åren, därefter behöver en förnyelseansökan endast skickas
in vartannat år.

Hur hittar vi engagerade personer som kan tän!(C\s vilja vara med i styrgruppen?
Fairtrade Sverige utbildar ständigt nya ambassadörer för Fairtrade. Det finns närmare 4 000
ambassadörer spridda i hela landet. Dessa är volontärer för Fairtrade som har deltagit i en
kortare utbildning och därefter har möjlighet att engagera sig i informationsuppdrag gällande
Fairtrade. Föreningen för Fairtrade Sverige har också ett antal medlemsorganisationer som
är med och finansierar informationsverksamheten i Sverige. Kontakta dessa på din ort, för att
söka intresserade personer. Sveriges Kristna råd driver i samarbete med Fairtrade Sverige
diplomeringen Kyrka för Fairtrade. Det finns många engagerade och duktiga
församlingsmedlemmar runt om i landet! Läs mer på www.kvrkaforfairtrade.org.

En bra samverkanspart kan vara det universitet, högskola eller folkhögskola som finns i
kommunen. Såväl vad gäller näringslivet och inom den kommunala verksamheten så kan det
vara klokt att söka upp nätverk som redan är etablerade. Kommunen har kanske en
näringSlivssamordnare, som har ett bra kontaktnät. Att använda befintliga nätverk och

arrangemang är en bra ingång, för att presentera Fairtrade City och engagera
nyckelpersoner att delta i arbetet.

Hur behåller man dynamiken och engagemanget över tid?

Ha kul!
"Ge er inte vid motgångar. Var kreativa, bestämda och ha humor!"
- Stock port, Fairtrade Town, UK

"Efter specifika kampanjer, så brukar vi ha en liten fest i styrgruppen, där vi stannar upp och
ger oss själva beröm för det arbete vi gjort. Det är en viktig del i att känna inspiration till
fortsatt engagemang, aft vi är en grupp där vi har kul tillsammans och har nytta av varandra!"
- Karlstad, Fairtrade City

Bredda engagemanget!
"Sprid ert engagemang så vitt och brett som möjligt, ni vet aldrig vem som kan vara
intresserad ait delta!"
- Wiltshire, Fairtrade Town, UK

"Vi tror att om fler i styrgruppen får ökad kunskap om Fairtrade så borgar det för ett mer
aktivt arbete. Det medför också ett större engagemang för att göra skillnad genom de val vi
gör i butiken. Därför försöker vi utbilda hela styrgruppen till ambassadörer för Fairtrade.

lJ

- Trollhättan, Fairtrade City

Lyft fram odlarna och ställ ofta frågan "varför?"!
"Efter att ha varit diplomerade till en Fairtrade Town i 10 år är det lätt att stagnera i sitt
åtagande. Men medan fattigdomen finns kvar finns det inget utrymme för apati och
avstanning i vårt engagemang. Vårt arbete är en lång resa och vi måste alltid hitta hitta sätt
att förnya och stärka vår kampanj. Vi behäver ständigt äka vår förståelse fär människor i
utvecklingsländer. Vi har en direkt koppling till kakao-odlare i Ghana, som utgör ryggraden i
vår kampanj. Detta gör att vi kontinuerligt förnyar vårt engagemang och att vi kan hålla fokus
på vår vision om en hållbar värld för människa och miljä. För oss är det nyckeln till alt
fortsätta med vårt arbete över tid."
- Garstang, Fairtrade Town, UK

Ha tydliga målsättningar och utvärdera!
Ha tydliga målsättningar, så ni efteråt kan mäta resultaten och utvärdera.

o

Bättre att ha några riktade informationsinsatser, där fler känner sig delaktiga, än att ha
många som spretar. På så vis är det lättare att känna sig nöjd med verksamheten, än när
man kontinuerligt jobbar på utan att stanna upp och reflektera.

Mer information:
För mer information om Fairtrade City-diplomeringen, Fairtrade och rättvis handel, kontakta: Linda
Alrud, projektledare för Fairtrade City.
Tel: 08-12208907 E-post: Iinda.alrud@fairtrade.se
Fairtrade är en oberoende produklmärkning. När du väljer Fairtrade-märkta produkler skapar du
förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtr d
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En diplomering från Fairtrade Sverige

FAIRTRADE
~'jrf,l(,r:

Ar 2006 lanserade Fairtrade Sverige ett nytt koncept i Sverige - Fairtrade City. Diplomeringen har
funnits sedan 2000 i Storbritannien och i dag finns det över 1200 Fairtrade Cities i Europa, Nord
och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. Däribland städer som London, Bryssel, San
Francisco, New Koforidua, Kumamoto och WeIlington.
Den 17:e maj 2006 diplomerades Malmö, Sveriges första Fairtrade City. Därefter har flera
kommuner tagit krafttag för frågan om etisk konsumtion, och i dag är närmare 60 kommuner
diplomerade till Fairtrade City i Sverige.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk
konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk
upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik, på
serveringsställen och på arbetsplatser. Arbetet leds aven styrgrupp som ska representera hela
lokalsamhället. Diplomeringen Fairtrade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för etisk
konsumtion, därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud av etiskt
producerade produkter.
Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige. Fairtrade är en oberoende
prodUktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i
utvecklingsländer.
Kriterier för diplomering
-Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande* inom
kommunens avtal
-En styrgrupp ska från kommunen sättas samman representerad av aktörer från hela
närsamhället, t.ex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker
-Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens cafeer och
restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrade-märkta produkter
-Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrade-märkta produkter
-Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om rättvis
handel, etisk konsumtion och upphandling
-Diplomeringen Fairtrade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för etisk konsumtion.
Därför I<rävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud av etiskt producerade produkter.
Läs mer på www.fairtrade.se

* Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med grundläggande principer om rättvis handel så som förbättrade
ekonomiska villkor för odlare och anställda, mänskliga rättigheter i arbetslivet och miljöhänsyn. Fairlrade är en certifiering som
tar sin utgångspun{d i principer om rättvis handel och u/gör ett bevismedel för all varorna frams/ällts på ett säll som är förenligt
med dessa principer.
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Motion från Miljöpartiet De Gröna angående Torsby som Fairtrade Kommun.
Som ett steg mot en rättvisare värld har fler och fler kommuner i Värmland utropat sig som
Fairtrads-kommuner. Detta innebär bl.a. att man vid upphandling köper rättvisemärkta varor
där det är möjligt och verkar for att affärer i kommunen har rättvisemärkta varor i sina
sortement,
Vi, Miljöpmiiet De Gröna, menar att det är önskväti att även vår kommun, Torsby
diplomeras sig som Fairtrade-kommun. Det behöver då utredas vad som krävs for att uppnå
detta mål.

Torsby 20/6 -11
Miljöpartiet De Gröna genom K.arl-Erik K.eck
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Kulturstipendium 2013
Torsby kommuns kulturstipendium för 2013
utlyses härmed. Stipendiet kan tilldelas
enskild, grupp eller organisation som utfört någon
form av insats på kulturens område.
Vi önskar ditt undertecknade förslag/ansökan, med motivering, senast
den 13 november. Sänd det till Torsby kommun, 1. Kommunstyrelsen,
685 80 Torsby.

Christine Rebanes ungdomsstipendium
Stiftelsen Christine Rebanes Minnesfond ledigförklarar ett
ungdomsstipendium. Syftet med stipendiet är att uppmuntra eller premiera
ungdom för insatser eller strävanden på kulturens område.
Ålder högst 30 år.
Undertecknat förslag med motivering senast den 13 november.
Sänd det till Torsby kommun, 25. Kulturavdelningen, 68580
Torsby.
För båda stipendierna gäller:
Kandidaten skall vara bosatt i eller ha annan anknytning till
Torsby kommun. Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges
sammanträde i december 2013.

Du kan kondolera genom Christine Rebanes Minnesfond
Kontakta kulturförvaltningen, tel. 0560-161 04 för information.

Ingemar Nordström
kulturchef
Besöksadress

Fabriksgatan 2, Torsby

Torsby kommun
25. Kulturavdelningen
68580 Torsby

0560-161 04 direkt
0560-16000 växel
0560-160 25 fax

ingemar.nordstrom@torsby.se
kultur@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Lokalt aktivitetsstöd
Från och med 1 januari 2014 kommer det att ske en del förändringar av reglerna för det
statliga LOK stödet. Bland annat höjs åldern för att kunna få LOK stöd från 7- 20 år till
7-25 år. LOK stöd söks två gånger om året senast 15 februari och 15 augusti även dessa
datum ändras till 25 februari och 25 augusti.
Torsby kommun har alltid haft samma regler för lokalt aktivitetsstöd som det statliga
stödet vad det gäller åldersindelning samt datum för inlämning av ansökan, det är
viktigt att kommunen fortsätter att ha samma regelverk som det statliga stödet
gällande åldersindelning för sammankomster samt ansökningsdatum detta underlättar
för föreningslivet annars skall föreningarna hålla reda på två olika åldersindelningar
och två olika datum för inlämning av ansökan.

Förslag till beslut
Att ändra åldersindelningen från 7-20 år till 7-25 år.
Att ändra datumen för inlämning av ansökan från 15 februari till 25 februari samt från
15 augusti till 25 augusti.

Kicki Velander
Fritidschef

Kicki Velander
fritidschef
Besöksadress

Fabriksgatan 7. Torsby

Torsby kommun
6. Fritidsavdelningen
685 80 Torsby

0560-16690 direkt
070-3136009 mobil
0560-16000 växel
0560-166 95 fax

kicki.velander@torsby.se
fritid@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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LONA - projektide Torsby komm IJ+I-~--'-=--~--='
Del 1 - landskapsrestaurering i Klarälvdalen
Klarälven med dess meanderlopp är något aven Ilandskapssymbol"
för Värmland och viktig för turismen i norra delen av länet.
Klarälvsdalen började odlas upp redan under medeltiden och
jordbrukslandskapet har länge präglat dess karaktär. Under de sista
årtiondena har, den för dalen så viktiga djurhållningen och jordbruket
minskat starkt. Det har resulterat i en allt högre grad av igenväxning i
landskapet. Något som upplevs som negativt både av boende och
inom turistnäringen.
Viktiga naturvärden som är på väg att förloras är också en rad arter
knutna till det gamla jordbrukslandskapet som präglats av betesdjur.
Däribland flertalet arter nästan unika för dalgången som Daggvide
och Guldsand bi.
Förutom dalgångens jordbrukslandskap finns också flertalet sätrar
hörande till området med viktiga natur/kulturvärden värda att
restaurera och bevara.
Ett flertal igenväxta områden finns att restaurera med gamla
kulturminnen samt landskapsvård.
Anläggandet av vandringsleder i området skulle avsevärt höja
tillgängligheten till dessa miljöer för både boende och besökare.
Vidare så finns ett behov av att inventera och besiktiga standarden
på befintliga stigar för en eventuell samordning.

Kunskapsuppbyggande åtgärder för att höja medvetandenivån om
problemställningar och därmed ökade lokala initiativ och

engagemang i bygden. Initiativ som bevarar och återskapar viktiga
kultur/naturmiljöer.

Nåbara mål förenliga med LONA:
Kunskapsuppbyggnad - inventering av olika naturtyper. Som
underlag för biotoprestaureringar.
Vård och förvaltning - skötsel av natur och /eller åtgärder för att
gynna friluftslivet i natur/kultur miljöer.
Restaurering och återställande av naturtyper eller artbestånd.
Information - som skyltar, naturskoleverksamhet, guidningar och
trycksaker.
Projektet kan delas in i två faser: En projekterings fas samt en
genomförandefas. Därefter bör en skötselplan med ansvarig upprättas för en
garanterad god fortsatt framtida standard på led/naturmiljö.

Projekttid: 9 månader, projekterings fas.
Totalkostnad

330000kr

Finansiering
Torsby kommun (tid)

105000kr

Ideella föreningar

60000kr

LONA

165000kr

Summa

330000kr
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Del 2 - Tätortsnära rekreationsstig vid Torsby
samhälle.
Torsby, centralort för Torsby kommun och beläget vid Frykens norra ände.

Samhället ligger delvis på den udde som skapas och inramas av två älvar som
mynnar ut i Fryken. Det är Röjdans och Ljusnans dalgångar som här strålar
samman. Centralorten hyser ca 6500 innevånare och är en, av hävd, naturlig
mötesplats med mycken gammal kulturell historia, bl.a. brukshistoria.
Älvmynningarna och läget gentemot Fryken skapar också förutsättningar för en
rikare flora/fauna än vad den för övrigt Taigadominerade naturen erbjuder.
Förutom de traditionella näringarna som jord och skogsbruk hyser också orten
flertalet småindustrier där elektronikindustrin är i framkant. Den näring som
växer mest, och har en stor framtidspotential, är besöksnäringen med bl.a. en
stor vinterturism.
En strandpromenad, skulle bli en tillgång som starkt förhöjer attraktionen i

området, både för de boende och turistnäringen. En strandpromenad skulle
också på ett naturligt sätt lyfta fram ortens kulturella och biologiska miljöer.
Den skulle skapa möjlighet till rekreation i naturskön miljö till gagn för både
hälsa och själslig kontemplation. Leden skulle också lämpligen kunna utnyttjas
av områdets skolor. Delar av området ligger också inom ett riksintresse för
friluftsliv.
En tänkbar sträckning skulle kunna vara från köpcentren vid E45/E20 längs
Röjdälven, runt Kolhusudden och Kollsberg vidare efter Ljusnans älvstrand
norrut. Ett slutmål skulle kunna vara kulturcentret Sahlströms Gården. En
sträckning på ca ...... km. Strandpromenaden skulle passera vackra strand och
naturmiljöer, bl.a. Brunnsdalen med en på orten unik trädflora,
Kollsbergsskogen av naturskogskaraktär samt Ljusnans frodiga stränder med
en fågelfauna, ovanlig för området. Vandringen skulle också inkludera flera
intressanta områden med kulturvärden. Däribland rester från ortens äldre
brukshistoria, Kollsbergs hembygdsgård och bronsåldersgravar. Andra

kulturmiljöer av intresse som kan knytas till leden är bl.a. en herrgårdsmiljö, en
hängbro samt vackra jordbrukslandskap. Inte då heller att glömma de
utvecklingsmöjligheter som området har. Bland annat vid det gamla
sågverksområdet där bl.a. boulebana, båthamn, och en boardwalk m.m. kan bli
verklighet inom en snar framtid.
Området från marknadsplatsen fram till Kollsbergs badplats skulle också vara
lämpligt att anpassa för hjulburna.
Nåbara mål förenliga med LONA:

Vård och förvaltning - skötsel av natur och /eller åtgärder för att gynna
friluftslivet i natur/kultur miljöer.
Information - som skyltar, naturskoleverksamhet, guidningar och trycksaker.
Projektet kan delas in i två faser: En projekterings fas samt en

genomförandefas. Därefter bör en skötselplan med led ansvarig upprättas för
en garanterad god fortsatt framtida standard på leden.
Projekttid: 9 månader, projekterings fas

Totalkostnad:

390000kr

Finansiering:
LONA:

195000kr

Torsby kommun (tid)

100000kr

Torsby kommun (kontant)

35000kr

Ideella föreningar (tid)

60000 KR

Summa

390000kr

Datum

2011-04-01

Avtal
Följande avtal har upprättats mellan Torsby kommun (212000-1777) (nedan
kommunen) och Norra Ny fiskevårdsförening (nedan föreningen). Avtalet omfattar
drift och öppethållande av utställningsverksamheten på Älvens Hus, Värnäs.

1.

Kontaktpersoner
Som kontaktperson för föreningen är Lennart Libäck utsedd,
och
som kontaktperson för kommunen är Mats Olsson utsedd.

2.

Avtalets omfattning
Kommunen uppdrar till föreningen att ansvara för den löpande driften av
utställningen mot ett årligt driftsbidrag. Kommunen äger och ansvarar för
teknisk utrustning kopplad till utställningen samt utställningsföremål och 
material. I kommunens ansvar ingår det även att stå för uppkomna kostnader
om ej annat sägs i detta avtal. Kommunen ansvarar för och bekostar
marknadsföring, annonsering samt framtagande av trycksaker för
utställningen. Turiststrategen Mats Olsson har ett särskilt uppföljningsansvar
för utställning från kommunens sida. Strategen har även ett ansvar för att
tillgodose att det finns andra former av turistbroschyrer och -material i eller i
anslutning till utställningslokalen.

3.

Avtalstid
Avtalet är giltigt under perioden 2011-05-01 - 2014-04-30. Vid en eventuell
förlängning skall förhandlingar inledas innan utgången av avtalsperioden, om
så inte sker upphör avtalet att gälla vid avtalstidens utgång utan föregående
uppsägning.

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
1 (4)

\0

4.

Öppethållande
Föreningen förbinder sig att hålla utställningen öppen årligen under perioden
från och med 27 juni till och med 14 augusti. Utställningen skall vara öppen
samtliga veckodagar under perioden mellan klockan 11.00 och 18.00.

5.

Driftsbidrag
Kommunen förbinder sig att till föreningen utbetala ett årligt driftsbidrag för
drift och skötsel av utställningen inrymd i Älvens Hus i Värnäs. Driftsbidraget
är uppdelat och utbetalas två gånger per år, första tillfället då del av bidraget
skall erläggas är före utgången av maj månad för innevarande driftsår. Den
andra utbetalningen förfaller till betalning före utgången av juli månad för
innevarande driftår. Driftsbidraget uppgår till 60 000 (sextiotusen kronor)
kronor per år.

6.

Fakturering
Bidraget utbetalas mot faktura och betalningsvillkor är 30 dagar från det att
fakturan är kommunen tillhanda.
I de fall kommunen beställer ytterligare tjänster från leverantören som ligger
utanför detta avtal men omfattar utställningen äger leverantören rätten att
fakturera kommunen för dessa. Ersättning för sådana tjänster skall bestämmas
vid vardera beställningstillfälle. Beställning från kommunen skall vara skriftlig
i dessa fall.

7.

Innehåll
Driftsbidraget skall täcka kostnader för visningspersonal. Arbetsgivaransvaret
inkluderat arbetsmiljöansvaret för utställningen anställd personal åvilar
föreningen.

8.

Information
Parterna är skyldiga att löpande informera varandra om förändringar som är
av betydelse för utställningens genomförande.

9.

Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras efter medgivande från
bägge parter. De skall vara godkända och undertecknade av behöriga
företrädare för kommunen respektive föreningen. Ändringarna träder ikraft
omedelbart efter parternas godkännande om inget annat anges.
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10.

Överlåtelse av avtal
Avtalet får ej överlåtas till annan part utan den andre partens skriftliga
medgivande.

11.

Garantier
Föreningen garanterar att varje uppdrag utförs med största omsorg och på ett
professionellt och fackmannamässigt sätt.

12.

Skada
Uppkommer skada på utställningen eller för utställningen förenliga inventarier
och skadan har sin grund i oaktsamhet eller andra agerande från föreningen
som förorsakat skadan, så ansvarar föreningen för att återställa utställningen
till sitt grundskick. Kostnaderna som uppkommer i och med denna typ av
skada/skador ansvarar föreningen för.
Skada som uppkommer på grund av försummelse från kommunens sida täcks
av kommunen. Kommunen skall inom ramen för avtals tiden återställa
utställningen till sitt grundskick.

13.

Ägande rätt
För avtalat arbete innehar kommunen upphovsrätten samt övriga immateriella
rättigheter. Det innebär äganderätt och oinskränkt rätt för kommunen att
förfoga över materialet i alla sina verksamheter.
Kommunen äger rätt att utan föreningens tillstånd göra de justeringar i
materialet som anses vara nödvändigt för att anpassas till kommunens krav
eller av annan anledning som kommunen anser nödvändig.
Om kommunen önskar ändra lokaliseringen av utställningen eller delar av
utställningen skall detta regleras enligt vad som framgår av punkten 9 i detta
avtal (se ovan).

14.

Försäkringar
Föreningen ansvarar för försäkring av lokalen, och för utställningen
nödvändiga försäkringar tecknas av kommunen.

15.

Hävning
Om föreningen under avtalsperioden inte uppfyller de åtagande som avtalet
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innebär och ej heller efter skriftligt påpekande vidtagit åtgärder för att rätta fell
felet äger kommunen rätt att häva avtalet med 3 (tre) månaders
uppsägningstid. Under uppsägningstiden skall avtalets villkor fortsätta att
gälla. Kommunen äger dock rätt att hålla inne driftsbidraget och utbetala det
först efter uppsägningstidens utgång eller då rättelse har skett.
Beror felet eller bristen på kommunen och denne inte efter skriftligt påpekande
rättar felet eller bristen så äger föreningen rätt att säga upp avtalet med 3 (tre)
månaders uppsägningstid.

16.

Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed
sammanhängande rättsfrågor skall i första hand lösas mellan parterna. Om
parterna inte når någon uppgörelse skall tvist avgöras av svensk domstol enligt
svensk rätt.
Vid ett tvisteförfarande äger ej föreningen rätt att avbryta eller fördröja
fullgörandet av uppdraget.

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har erhållit varsitt.
Underskrifter av behöriga personer

Torsby den ............... 2011

Stöllet den .................. 2011

Thomas Stjerndorff
Kommunchef

Lennart Libäck
Ordförande Norra Ny
fiskevårdsförening
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Johanna Lundkvist
Från:
Skickat:

Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Håkan Laack
den 4 december 201312:01
Johanna Lundkvist
VB: Skogsgården
Arsredovisning2012.PDF; Anteckningar kök.pdf; Beskhistoriarverksamheten.pdf; Info om
skogsgården2014.pdf

Frän: H§kan Laack
Skickat: den 26 november 2013 17:36
Till: Angela Birnstein
Ämne: VB: Skogsg§rden

Frän: johnny.asp@comhem.se [mailto:johnny.asp@comhem.se]
Skickat: den 26 november 2013 17:15
Till: H§kan Laack
Ämne: Skogsg§rden

Hej Håkan!
Tack för senast. Här kommer information om Verdandi samt Skogsgården och renoveringen.
Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få. Vi pratade om ett bidrag på c:a 30 000 och det är det vi behöver för
att klara av reparationen och renoveringen. Är det något annat som ni vill ha info om så är det bara att höra
av SIg.

Mvh
Verdandi avd 376 Skogs gården
Johnny Asp/kassör
Tel. 054-51 04 16, mobil. 070-683 62 13
Mail: johnny.asp@comhem.se

1

2013-11-07
Anteckningar om Verdandi avd 376 Skogsgården
Skogsgården ägs och drivs och drivs av Verdandi som är en ideell förening som jobbar med
kamratstödjande och social verksamhet. Vi vill bevara Skogsgården för framtiden som också
används av andra föreningar på orten för olika tillställningar.
Föreningen driver också campingen som även används för olika arrangemang på sommaren.
Skogsgården har drabbats aven vattenläcka som belastar föreningens ekonomi då
försäkringen inte täcker alla kostnader som detta drar med sig samtidigt gör föreningen
förbättringar av lokalerna.
Kostnader för reparation.
Självrisk
Rörmokeri
Dränering
Golvläggning
Elektriker
Kök
Summa:
Avgår bidrag
Fonderade bygdemedel
Total kostnad

20 000 :
41 300 :
12000 :
15000 :
12000 :
20000 :
120300 kr

Till försäkringsbolag
För att förhindra ny skada.

- 36 000 kr
84300 kr

Dessa kostnader drabbar föreningens kassa och för att kunna fortsätta sin verksamhet och
klara av detta och löpande utgifter i framtiden så behöver föreningen hjälp med att finansiera
reparationen.
Föreningen medlemmar ställer upp med hjälp för att kunna utföra reparationen och hålla
kostnaderna nere.
Allt detta görs för att Verdandi och ortens föreningsliv ska kunna fOlisätta.
Föreningen behöver också dränera campingplatsen för att kunna använda den fullt ut.
Kostnad för detta vet vi ej.

Kindsjön 2013-11-20

lite information om vad som händer det närmaste året på Verdandi Skogsgården.
Om möjligt skall vi försöka med julbord den 14 och 15 dec.
Den 17 dec har de beställt julbord för de dementa på Dalbygården.
Pelle dansar och har mycket roligt, de takterna sitter i alla fall kvar.
Den 24/2-14 kommer hästekipaget från Malung, de har beställt mat och skall även övernatta
sedan far de vidare till marknad i Norge.
Den 18/4-14 har vi påskbord, under året har vi mat varje torsdag, som är mycket
uppskattat, då många ensamma kan komma och få sig hemlagat mat och
social samvaro.
Sen tar vi emot beställningar, så som minnesstunder (det är enda stället i S:a Finnskoga
där man kan få lagad mat, hemlagad och hembakat)
Vi har olika aktiviteter under sommaren, tex. kolbullestekning varje onsdagskväll, mat-och
kaffeservering
kiosk öppen under sommaren, för inte tala om dragspelsstämman i slutet av augusti, då hela
Kindsjön fylls av musik.
När det går mot höst, kommer älgjägarna, med särskilda beställningar innan jakten börjar,
sen har vi alla matgäster under älgjaktsveckan.
(Den sociala delen för vår verksamhet är mycket betydande)
(Hoppas det står i verksamhetsberättelsen all mat vi lagat till vägjobbarna som de hämtat),
viktigt
att de ser hur mycket vi jobbar.
Ransbysågen har också sin årliga fisketävling på Kindsjön i mars, då vi lagar mat till samtliga
deltagare.
Samhall har sitt julbord vartannat år, samt fiskvårdsföreningens julbord.
Sen har vi födelsedagar, där vi lagar maten.
Vi har ljusstöpning till kyrkan i december vartannat år.
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Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag för 2014
I en alltmer globaliserad värld och i ett samhälle som förändas allt snabbare krävs det att
dagens skolelever får möjlighet att testa, prova och öka sina förmågor som ansvarstagande,
anta utmaningar, entreprenörskap, förståelse för företagande, handlingskraft, initiativ-,
kommunikativ-, problemlösnings-, reflektions- och, samarbetsförmåga liksom kreativitet,
nyfikenhet, ta risker, se möjligheter, tro på sig själv, utvärdera och avsluta en uppgift, m.fl.
Ung Företagsamhet Värmlands (UFV) verksamhet har som mål att öka grund- & gymnasie
skolelevernas företagsamhet och förmågor i en personlig utvecklingsresa som ger dem bästa
möjliga förberedelser för den spännande framtiden.
Gymnasiet
UF-företagande för eleverna på gymnasiet låter eleverna starta, driva och avveckla sitt eget
UF-företag. De ökar sin företagsamhet genom att ta personligt ansvar för sin uppgift, de
jobbar fram sin affärside och affärsplan, gör budgets och ekonomiska rapporter och allt annat
som hör till ett väl utvecklat projekt. Alla blir bättre förberedda för kommande anställning
oavsett om de anställer sig själva eller låter någon annan göra det.
En ytterligare positiv effekt är att var fjärde elev som läst UF-företagande startar ett riktigt
företag med i genomsnitt tre anställda inom tio år. (mot 12% tör de som inte läst UF ... ).
Det ger sysselsättning som vi vill ha kvar i Värmland och i din kommun.
Grundskolan
Sedan några år arbetar vi med koncepten Vån Samhälle på grundskolans törsta år och Se
Möjligheterna på högstadierna. Under våren 2014 kommer vi lansera vårt tredje
utbildningskoncept tör grundskola/högstadiet, Ekonomi och karriärval. Vi besöker alla
kommuner där vi erbjuder både informations- och utbildningstjänster för skolornas lärare.
Koncepten bygger broar mellan skola och samhällets olika beståndsdelar och erbjuder bra
metoder och teman tör skolorna gällande förverkligandet av läroplanens och kursplaners mål.

Ung Företagsamhet Värmland fortsätter sin satsning med ökad närvaro i Torsby
kommun
UFV senaste års satsningar på det unga entreprenörskapet i skolan har varit framgångsrikt.
Under de senaste två läsåren innevarande läsår inräknat, har 2000 elever läst UF
företagande på gymnasiet, vilket är mycket bra jämfört med andra regioner och om vi ser till
folkmängd. Samtidigt som elevantalet ökat ökar vi också kvaliteten, 89 % av alla UF-elever i
Värmland blev godkända eller bättre 2012/13 (84 % 2011/12), och återigen kammade
Värmland hem vinster vid årets SM/nationella mässa.
Förra året hade vi även 2000 grundskoleelever med i våra koncept Vårt Samhälle och Se
möjligheter. Vi kommer att fortsätta arbeta för att våra koncept skall finnas på grundskolor i
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Värmlands alla kommuner under innevarande läsår och vi jobbar långsiktigt vidare för att alla
elever skall få ta del av Vårt Samhälle och Se möjligheterna någon gång under sina
grundskoleår.
En stor nyhet för 2014 är att UFV har som ambition att ha personal på plats i Torsby kommun
under vissa perioder på året. Var sjätte vecka kommer endera undertecknad, Emil Närsten
(gymnasiet) eller Linda Janliden Resare (grundskolan) att verka i Torsby och utgå ifrån orten.
UFV tror att det finns flera fördelar med ett liknande arrangemang.
• Skolorna får en helt annan närhet till oss, enklare för UFV att möta, utbilda och coacha
såväl elev som lärare.
• Enklare att ta fram motsvarande "projektplaner" mellan Torsby kommun och UFV, där
man tillsammans bestämmer formera för samarbetet utifrån ett nyttomaximerande
kommunalt perspektiv för gymnasiet/grundskolan ..
Tanken är inte att UFV endast ska vara närvarande var sjätte vecka utan självfallet kommer
vi finnas på plats även däremellan - däremot är vi garanterat i Torsby ca var sjätte vecka.
Övriga aktiviteter
Under de senaste åren har UFV i egen regi arrangerat Värmlands största
entreprenörskapsmässa med över 5000 besökare. Årets läsårs mässa kommer precis som
förra årets att förläggas till Löfbergs Lila Arena och den genomförs den 18 februari.
Vi har byggt upp ett fungerande UF-Alumni nätverk, bl.a. med syftet att dessa tidigare UF
elever skall bli en resurs som föredöme, inspiration och direkt hjälp i verksamheten med
aktiva UF-företag. Vi fortsätter lanseringen av EWB, enterprise without borders liksom Trade
Fair för att öka internationaliseringen i UF-företagandet.
Kontakter har inletts i syfte att utveckla entreprenörskapet i KAUs lärarutbildning. För att öka
brobyggandet mellan skola och näringsliv har vi bl.a. startat arbetet med att bygga en
rådgivarbank i samtliga kommuner.
Vår organisation
Förutom mig själv som är ny regionchef och ansvarig för kontakterna med skolledning och
lärare på gymnasiet har vi följande fulltidsanställningar:
1. Gymnasiet elever/företagssäljare: inspiration, information, aktiviteter och partneransvarig.
2. Grundskola. Skolledningar och lärare. Utbildning, information/inspiration.
3. Gymnasiet elever och projektledare events. Inspiration, information, aktiviteter samt
ansvarig för den årliga regionala mässan.
4. Administratör som sköter ekonomi hanteringen samt verksamhetens och EU-projektets
löpande administration och förekommande korrespondens etc.
Övning ger färdighet -Ung Företagsamhet ger resultat
Karl Wennberg, doktor vid Handelshögskolan i Stockholm visar i en långtidsuppföljning av
UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige att elever som drivit UF-företag
• I större utsträckning startar egna företag ... än de som inte drivit UF-företag
• Anställer fler personer i sina företag
... än de som inte drivit UF-företag
• Har högre omsättning i sina företag
... än de som inte drivit UF-företag
• Har längre livslängd i sina företag
... än de som inte drivit UF-företag
Wennbergs undersökning visar också att f.d. UF-företagare har högre månadslön, färre
arbetslöshetsdagar och en högre etablering på marknaden än de som inte drivit UF-företag.

Ekonomi -nuläge
Under 2013 fram t o m 2013-07 har Torsby kommun likt 15 av Värmlands övriga kommuner
medfinansierat tidigare EU-projektet "Företagsamhet i hela skolanNärmland". Torsby
kommuns totala stöd för 2013 uppgick till 4 kronor per kommuninvånare.
Med start hösten 2013 påbörjades ett mindre förlängningsprojekt "Företagsamhet i hela
skolan - 2013-14" på tidigare EU-projekt. Torsby kommun är inte medfinansiär utan UFV och
Region Värmland är medfinansiärer. Därutöver stöder det privata näringslivet oss med runt
500.000:-.

Ung Företagsamhet -en bidragsorganisation
Ung Företagsamhet Värmland lever uteslutande på bidrag från såväl offentlig som privat
verksamhet och alla bidrag används till aktiviteter som stöder målet att utveckla elevernas
förmågor i grund- & gymnasieskolan.
Vi använder medlen löpande för att öka servicegraden och kvaliteten i koncepten.

Torsby kommun
Vi ber med detta att Torsby kommun, beviljar Ung Företagsamhet i Värmland ett bidrag som
uppgår till fyra kronor per kommuninvånare för 2014.
Kommuninvånarantalet, 12037 personer, har hämtats från länken nedan.
•

2014; 12 månader x 4:-

Summa 48.148:

http://regionfakta.comNarmlands-lan/Befolkninq-och-hushall/Befolkning/Befolkning
kvartalssiffror

Karlstad den 19 november 2013

Med vänlig hälsning,

Henrik Degert Berg
Regionchef Ung Företagsamhet Värmland
Hen rik.degertberg @ ungforetagsamhet.se
Mobil: 070-611 12 11

Datum

2013-12-02

Redovisning av utfall lönerevision 2013
Årets lönerevision är nu avslutad och resultatet av utfallet redovisas nedan.
Redovisning utfalllönerevision

2013

Per avtalsområde:

Rek. Lägsta

Rek. Lägsta nivå

Verkligt
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1
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Datum

Diarienummer

2013-12-04

KST 2013/13.01

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 december 2013
Kommunstyrelsen 7 januari 2014

Meddelanden
1. SmåKom nyhetsbrev
2.

Vänersborgs tingsrätt - domslut

3. Torsby bostäder - Västanvik Kilåsens förskola
4.

Statens VA-nämnd - för kännedom

5.

Lantmäteriet - underrättelse om avslutad förrättning

6.

Inbjudan från Trafikverket till samråd om planeringstider för tilldelning enligt
Järnvägsnätsbeskrivning

7.

Angående personalparkering mellan sjukhuset och Valbergsgården

8.

SmåKom kallelse och föredragningslista

9.

Region Värmland - verksamhetsplan och delårsrapport för 2013

10. Kallelse till styrelsemöte i Fryksdalens samordningsförbund
11. Planprogram för Åsnes kommune
12. Länsstyrelsen Värmland - ansökan om hastighetsbegränsning på väg
13. Naturvårdsverket inbjuder till webbsänt seminarium
14. Förhandsinformation - rapport om den kommunala låneskulden 2013
15. Karlstads energi - prisjustering avfallsförbränning
16. Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk
17. Proposition om ändring i vallagen
18. BFC i Värmland - nattvandring
19. Fryksdalens samordningsförbund - resultatrapport
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20. Kallelse och dagordning för Värmlands läns Kalkningsförbund (29:e nov)
21. Företagsfrukost i Torsby och Sysslebäck
22. Inbjudan till deltagande i strategisk temagrupp/nätverk
23. Tillväxtverket
24. Företagarna - affärer med offentlig sektor
25. Ansökan om kulturstipendium
26. Vårdförbundet -löneöversyn 2014
27. Informations- och prognosbrev från Länsstyrelserna, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen
28. Vänersborgs tingsrätt - kungörelse
29. Informationsblad till berörda hushåll inom upptagningsområdet för fiber i
Likenäs och Amnerud
30. Länsstyrelsen Värmland beslut ang Branäs Fritidsanläggning
31. Socialnämnden i Torsby kommun - rapportering av ej verkställda beslut till
IVO 2013
32. Arbetsmiljöverket - inspektionsmeddelande
33. Prostgårdslagårn
34. Statistiska centralbyrån - anmälan om medborgarundersökning
35. Värmländskt bredbandsforum
36. SKL Cirkulär - Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska
utjämningssystem och LSS-utjämning
37. SKL Cirkulär - Ny lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
m.m.
38. SKL Cirkulär - Budgetförutsättningar för åren 2013-2017
39. SKL Cirkulär - Rekommendation om kommunala energikrav på
flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark
40. SKL Cirkulär - Överenskommelse om Avgiftsbestämd kollektivavtalad
pension (AKAP-KL) m.m.
41. Arbetsmiljöverket - Föranmälan om inspektion vid Klarastrand gruppboende
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