KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kallelse/underrättelse

Tid

Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00

Plats

Stjerneskolans matsal, Torsby

Gruppmöten

Från klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263

Tid för justering

Tisdagen den 3 februari klockan 10.00 på kommunkontoret

Sammanträdet inleds med
Elever från kulturskolan underhåller
Avtackning av avgående förtroendevalda

Sammanträdet fortsätter med
Allmänhetens frågestund
Ordet är fritt
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l

Verksamhetsförändring inom socialomsorgen

KST 2014/973

l

2

Maxtaxa inom barnomsorgen 2015

KST 2014/970

5

3

Förnyelse av lånelöfte 2015

KST 2014/929

6

4

Avsägelse

KST 2014/960

8

5

V al av revisor

KST 2014/941

Nr

Ärenden för kännedom

Diarienr

6

Svar på medborgarförslag om byte av värmesystem vid
Finnskogscentrum

KST 2014/257

9

7

Uppföljande granskning av tidigare lämnade

KST 2014/314

11

Kommunfullmäktige

Torsby kommun

Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

685 80 Torsby

0560- 160 10 sekr
0560 - 160 25 fax

ks@torsby.se
www.torsby.se
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Kallelse/underrättelse

Nr

Diarienr

Offentliga ärenden

Sid

revisionsrapporter
8

Svar på motion om beredning av motioner

Eva-Lena Gustavsson
ordförande

KST 2014/461

13

Ann-Margreth Edberg
sekreterare

Kontaktuppgifter tjänstemän
Namn
Titel

E-post

Telefon

Anders Björck

bitr kommunchef

anders.bjorck@torsby.se

0560-160 86

Angela Birnstein

ekonomichef

angela.birnstein@torsby.se

0560-160 28

Ann-Margreth Edberg

sekreterare

ann-margreth.edberg@torsby.se

0560-16010

Thomas Stjerndorff

kommunchef

thomas.stjerndorff@torsby .se

0560-160 01

Torsby kommun

sid 4

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 2 Verksamhetsförändring inom
socialomsorgen
Dnr KST 2014/973

Sammanfattning av ärendet
Torsby kommun har sedan hösten 1997 bedrivit verksamheten Gnistan. Den startades
som ett samarbetsprojektmellan Torsby kommun och Östmarks motor och fritid.
Gnistan drevs i projektform de första sex åren, och är sedan 2003 en p ermanent
verksamhet under socialnämnden.
Verksamhetens grundide var att använda bilar och motorer som ett pedagogiskt
verktyg till att erbjuda möjlighet till praktiskt arbete för ungdomar. Projektet startades
för att fånga upp skoltrötta och vilsna ungdomar som ännu inte hittat rätt i tillvaron.
Under åren har verksamheten förändrats även till arbetspraktik för bland annat
handikappomsorgens omsorgstagare, Arbetsförinedlingen, Frivården med flera.
Sammanlagt har det varit cirka 5-6 deltagare på Gnistan under året plus någon från
och Arbetsförmedlingen.

Frivårde~

Utifrån den nya skollagen som trädde i kraft i juni 2010 har kraven på att bedriva
praktik förändrats, vilket gjort att skolan inte har kunnat använda sig av Gnistan i den
utsträckning som gjorts tidigare.
Sedan 2009 har Gnistan tagit hand om en del av kommunens leasingbilar för tvätt,
rekonditionering och rekonditionering i samband med återlämning. Detta uppdrag
förväntas upphöra helt vid årsskiftet då all bilhantering i kommunen ska centraliseras.
Socialnämnden beslutade 2014-11-18 att uppdra till socialförvaltningen att säga upp
hyresavtalet för Gnistan.
Biträdande socialchef Felicia Weinberg redogör för ärendet på sammanträdet.
Kommunchef Thomas Sijemdorff föreslår att arbetsmarknadsenheten startar ett
pilotprojekt under 2015 i Gnistans lokaler, och att socialförvaltningen då står för
hyreskostnaden. Syftet med projektet är att få igång sysselsättning för personer med
försörjningsstöd.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
18

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2014-11-18, § 132.
Biträdande socialchef Felida Weinbergs ~änsteskrivelse 2014-11-11.

Kommunstyrelsens beslut
1. Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att driva ett försöksprojekt i Gnistans
lokaler i första hand under 2015 med målsättningen att minska
försörjningsstödet

2. ·Kommunstyrelsen vill att socialförvaltningen snarast säger upp hyresavtalet
för Gnistan, men att socialförvaltningen samtidigt meddelar fastighetsägaren
att kommunen kan komma att vilja förlänga hyresavtalet (utöver
uppsägillngstiden på nio månader) om det projekt som
arbetsmarknadsenheten planerar att ha i lokalerna första halvåret 2015 faller
väl ut.
3. En uppföljning av arbetsmarknadsenhetens projekt ska redovisas på
arbetsutskottets sammanträde 2015-08-18, då utskottet får i uppdrag att ta
ställning till en eventuell fortsättning av projektet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
· 1. Två handledar~änster, budgeterade på Gnistan, flyttas över till
arbetsmarknadsenhetens budget, vilket innebär förändrat huvudmannaskap
från ochmed år 2015.
2. . Den ijänst som finns budgeterad inom handikappomsorgen, :rrien som arbetar
inom arbetsmarknadsenheten, flyttas över organisatoriskt och budgetmässigt
till arbetsmarknadsenheten.
3. 610 000 kronor överförs från socialnämndens budgetram till
kommunstyrelsens budgetram för de tre ijänsterna inom socialförvaltningen
som flyttas över till arbetsmarknadsenheten.

Beslutet skickas till
· · Kommunfullmäktige, arbetsmarknadsenheten, socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

2014-11-11

Förändring av verksamhet inom
socialförvaltningen
Bakgrund
Torsby kommun har sedan hösten 1997 bedrivit verksamheten Gnistan. Verksamheten
startades som ett samarbetsprojekt mellan Torsby kommun och Östmarks motor och
fritid. Gnistan drevs i projektform de första sex åren men är sedan 2003 en
permanentad verksamhet under socialnämnden.
Verksamhetens grundide var att använda bilar och motorer som ett pedagogiskt
verktyg till att erbjuda möjlighet till praktiskt arbete för ungdomar. Projektet startades
för att "fånga upp" skoltrötta och vilsna ungdomar som ännu inte hittat rätt i tillvaron.
Ungdomar som exempelvis börjat missköta skolan och skolka.
Under åren har verksamheten förändrats även till arbetspraktik för bland annat
handikappsomsorgens omsorgstagare, arbetsförmedlingen, frivården m.fl.
Under flera år har det varit ett fåtal elever från Torsby kommun på Gnistan. Det finns
1-2 person som arbetsprövar och har sin praktik från handikappomsorgen (deltid).
Sammanlagt har det varit ca 5-6 deltagare på Gnistan under året plus någon från
frivården och arbetsförmedlingen.
Frågan har lyfts med skolans ledning om behovet av verksamheten då vi sett en kraftig
minskning av elever under de senaste tre åren. Utifrån den nya skollagen som kom
2009/10:165 och som trädde i kraft juni 2010, har kraven på att bedriva "praktik"
förändrats vilket gjort att skolan inte har kunnat använda sig av Gnistan i den
utsträckning som tidigare gjorts. Skolan har inom sin egen regi bedrivit en
"intresseskola" för elever som av olika anledningar inte kan ingå i en klass under hela
studietiden och har behov av annan form av träning.
Sedan 2009 har Gnistan tagit hand om en del av kommunens leasingbilar för tvätt,
rekonditionering samt rekonditionering i samband med återlämning. Detta uppdrag
utgör även en mindre del av verksamhetens finansiering. Detta förväntas upphöra helt
vid årsskiftet på grund av en centralisering av all bilhantering i kommunen.
I juli i år slutade arbetsledaren på Gnistan. Tjänsten har inte tillsatts. Det behövs en
omprioritering med en närmare inriktning på de unga som idag inte klarar skolgången
vars orsaker kan variera individuellt. Tillsammans med skolförvaltningen bedömer
socialförvaltningen att vi kan skapa en organisation som "fångar upp" ungdomarna
stöttar och möjliggör en fungerande vardag med andra arbetssätt/metoder.

Jd-. 'tU

Felicia Weinberg
bitr Socialchef
Besöksadress

Vävaregatan 2, Torsby

Torsby kommun
31. Socialförvaltningen
685 80 Torsby

0560-162 60 direkt
073-271 22 68 mobil
0560-160 00 växel
0560-161 35 fax

felicia.weinberg@torsby.se
on@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (3)

Felida Weinberg
Biträdande Socialchef

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunchef
Arbetsmarknadsenheten
Ekonomiavdelningen
Socialchef
bitr socialchef
IF O-chef
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 3 Maxtaxa inom barnomsorgen 201S
Dn r KST 2014/970

Sammanfattning av ärendet
Enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan barn få rätt till
skolbarnomsorg även efter tolv års ålder, så kallad korttidstillsyn.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-25, § 55, att förtydliga kommunens beslut om
maxtaxa inom barnomsorgen så att den även innefattar den förlängda
skolbarnomsorgen. Detta beslut avsåg verksamhetsåret 2012.
Ett förnyat beslut om maxtaxan inför verksamhetsåret 2015 behöver nu tas för att
socialnämnden ska kunna fortsätta debitera enligt maxtaxan för den förlängda
skolbarnomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om maxtaxa 2014-06-23, § 91.
Biträdande socialchef Felicia Weinberg redogör för ärendet på sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Socialnämnden 2014-11-18, § 134.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglerna för maxtaxa inom barnomsorgen 2015 innefattar även den förlängda
skolbarnomsorgen för de barn som beviljats den insatsen enligt lag om stöd och service
till vissa funktonshindrade, 9 § punkt 7.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-01-07

§ 6 Förnyelse av lånelöfte 2015
Dnr KST 2014/929

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-17 om ny upplåning och omsättning av lån för
kommunen unde;r 2014. Sammanlagt har kommunen haft rätt att teckna nya lån om
80 150 000 kronor samt att sätta om lån som under året förfaller till betalning.
Dessutom har fullmäktige beviljat sitt dotterbolag Torsby Bostäder AB en generell
borgen om 158 000 000 kronor.
Sedan detta beslut har kommunstyrelsen beviljat ytterligare lån om 12 000 000 kr för
att finansiera en investering av en vattenledning i Branäs.
N ågra nya lån har inte tagits under 2014. Detta gör att den totala låneramen kommer
att uppgå till 92 150 000 kr.
Tillsvidare är förutsättningarna för Torsby Bostäder AB oförändrade, varför en
ändring av den kommunala borgen rnte har begärts. Därför kommer Torsby kommun
även under 2015, eller tills nytt beslut fattas, ingå kommunal borgen för Torsby
Bostäder AB:s låneförpliktelser till ett totalt högsta lånebelopp om 158 000 000 kronor
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp samt en marginal för
kommande investering/underhållsåtgärder.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2014-12-09, § 189.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder
under år 2015 med 92 150 000 kronor.
2.

Kommunstyrelsen har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2015.

3. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för-egen skuld ingå borgen för Torsby
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
158 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-01-07

Beslutet skickas till
Konununhtlhnäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 11 Svar på medborgarförslag om byte av
värmesystem vid Finnskogscentrum
Dnr KST 2014/257

.sammanfattning av ärendet
Torbjörn West har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Med anledning av ombyggnaden av Lekvattnets Skola till Torsby Finnkulturcentrum
tycker jag och flera med mig att nuvarande upjJVärmningssystem SKALL bytas ut till
ett modernt system t.ex. värmepump. Jag hörde att förslaget är att byta ut nuvarande
oljepanna till en ny. Tycker inte att dettaligger i tiden år 2014 när Kommunenhar som
mål att få bort oljeberoe~det. Lägg i.ll detta under EPC projektet som Kommunen håller
på att genomföra. Det finns en stor yta norr om skolan som går att plöja ner en
jordvärmeslang på flera hundra meter om så krävs fin mark är det också. Hoppas att
.
mitt förslag blir genomfört."

Svar
Befintlig oljepanna är i gott skick och det har inte planerats något utbyte i samband
med ombyggnationen. Ett utbyte till en fastbränsleanläggning, typ pellets/flis, har vi
planerat att utföra senast år 2020.
Nödvändig markyta för förläggning av yljordvärmeslang till en ny
värmepumpsanläggning kräver större markyta än vad som är tillgänglig inom
fastigheten. Grusplanen norr om byggnaden är totalt sett för liten och den behövs som
parkeringsplats samt att halva planen är reserverad för sportaktiviteter.
Teknisk chef Jan Esping redogör för svaret på medborgarförslaget, och meddelar att
ärendet är kommunicerat med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18, § 191.

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Torsby kommun

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-01-07

Beslutet skickas till
Torbjörn Westh
Jan Esping
Kommunfullmäktige, för kännedom.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

§ 13 Uppföljande granskning av tidigare
lämnade revisionsrapporter
Dnr KST 2014/314

Sammanfattning av ärendet
Deloitte har på uppdrag av revisorerna i Torsby kommun genomfört en uppföljande
granskning av tidigare avlämnade revisionsrapporter, där syftet varit att få konstaterat
i vilken mån rekommendationerna i rapporterna fått tillämpning i kommunen.
Den uppföljande granskningen Visar på att åtgärder vidtagits, men att det i vissa fall
tagit ganska lång tid. Bland annat nämns att nytt reglemente för intern kontroll och för
dokument- och ärendehantering uppdaterades långt efter det att rekommendationerna
lämnådes. Granskningen visar också på att målen avseende arbetet med kvinnofrid
samt barn som bevittnat våld antogs först 2013, trots att rekommendationerna
lämnades 201 O. Ä ven när. det gäller granskningen av kommunens hantering av
personbilar samt förekomsten av körjournaler, konstateras att förbättringar skett, men
att det fortfarande finns punkter att arbeta med.
Torsby kommun har noterat synpunkterna från revisorerna och kan instämma i några
påpekanden:
•

Kommunen behöver förkorta tiden mellan kritik från revisorerna och
genomförande av de rekommendationer som revisorerna ger.

•

I de fall det är externa intressenter involverade i förändringar kan kommunen
intensifiera arbetet med att påverka berörda intressenter till genomförande av
föreslagen förändring.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-09, § 192.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för synpunkterna och kommer att beal<ta dessa
fortsättningsvis.
Kjell-Erik Mattsson (S) deltar inte i beslutet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

Beslutet skickas till
Kommumevisorerna
Kommunfullmäktige, för kännedom

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
'

PROTOKOLL

2015-01-07

§ 12 Svar på motion om beredning av motioner
Dnr KST 2014/461

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet, Karl-Erik Keck, har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i·
Torsby kommun. Kommunfulhnäktige har beslutat att överlämna ärendet för
handläggning till kommunstyrelsen.
Motionen lyder enligt följande;

"Ät; önskvärt att det i samband med besvarandet av motioner, redovisas hur de har
handlagts, utretts och av vem med kontaktuppgifter."
Hantering av motionen
Av motionärens förslag framgår att det behöver finnas en tydligare struktur i
kommunens motionssvar, d.v.s. metod för handläggning och utredning ska redovisas
samtvem utredaren är och dennes kontaktuppgifter. Vad det gäller redovisning av
metod för handläggning och utredning bör varje handläggare i sitt förslag till yttrande
kort redogöra för tillvägagångssättet. Vem ansvarig utredare är och kontaktuppgifter
till denne bör på ett tydligt sätt framgå av protokoll från de instanser som behandlar
ärendet. Detta bör vara en rutin i protokollskrivandet
Biträdande kommunchef/HR-chef Anders Björck, ansvarig handläggare, redogör för
ärendet på sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2014-12-09, § 191.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Handläggningen av motionssvar ska förtydligas .i form av redovisning av
utredningsmetod samt vem som varit ansvarig handläggare och dennes
kontaktupp gifter.
2. Motionen anses bifallen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-01-07

Beslutet skickas till
Korrununfullmäktige
Anders Björck

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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