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Anders Björck, bitr. kommunchef/HR-chef
Angela Birnstein, ekonomichef, §§ 159-161
Åsa Hugosdotter, vik. kommunsekreterare
Åke Gustavsson, socialnämndens ordförande,§§ 160-161
Ulf Johansson, socialchef,§§ 160-161
Stina Höök, Region Värmland, § 161
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§ 159 Delårsbokslut
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
I delårsbokslutet per 31augusti 2015 redovisas ett resultat på+ 12,7 miljoner kronor,
1,9 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för helåret är+ 12,6 miljoner kronor
vilket innebär ett resultat som är 1,3 miljoner kronor lägre än budget. Därmed kommer
det lagstadgade balanskravet att nås.
Nämnder och förvaltningar prognostiserar ett driftnetto på - 689 miljoner kronor vilket
totalt sett är 5,7 miljoner kronor sämre än budget.
Tekniska avdelningen prognostiserar ett underskott på närmare 900 000 kronor som
främst beror på kostnader utöver budget för verksamheterna Björnevi, Torsby
sportcenter och omlastningscentralen. Fritidsavdelningen har för perioden fram till och
med den 31 augusti ett underskott på 400 000 kronor. Detta beror på extrakostnader för
vikarier till följd av stor sjukfrånvaro i början på året. Åtgärder har vidtagits för att ta
igen underskott men avdelningen bedömer ändå ett underskott på 200 000 kronor för
helår. Fastighetsförsäljning prognostiserarett överskott vid årets slut på närmare
370 000 kronor. Övriga avdelningar inom kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat
i nivå med budget.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden fram till och med den 31
augusti ett underskott på 5,4 miljoner kronor. För helår prognostiserar nämnden ett
underskott på 4,9 miljoner kronor. Det är främst nämndens kostnader för
gymnasieskolan som avviker från budget.
Socialnämnden redovisar för perioden fram till och med den 31 augusti ett underskott
på närmare 2,5 miljoner kronor, som främst återfinns inom individ- och farniljeomsorg.
Det är kostnader för institutionsvård för både vuxna och barn som avviker negativt.
För helår prognostiserar individ- och familjeomsorg ett underskott på 6 miljoner
kronor. Vård- och omsorgprognostiserarett överskott på 2,5 miljoner kronor och
handikappomsorg ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Sammantaget gör detta att
nämnden totaltprognostiserarett utfall i nivå med budget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 159, Delårsbokslut
Överförmyndarnämnden redovisar för perioden ett underskott på drygt 200 000
kronor. För helårprognostiserasett underskott på 100 000 kronor. Detta beror på
utfallet på ett överklagat arvodesbeslut hos Migrationsverket
Finansförvaltningen: Skatte- och bidragsintäkter bedöms ge ett underskott på närmare
2,9 miljoner kronor. 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.

Handlingar i ärendet
Delårsbokslutsrapport 2015-08-31.
Delårsbokslut 31 augusti 2015, ekonom Inger Thörngren 2014-09-30.
Finansrapport per 2014-08-31, ekonom Kristel Pärlin 2015-09-15.
Delårsbokslut 31 augusti 2014 Torsby kommun- verksamheternas berättelse
2015-09-25.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Förvaltningarna får i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur
målarbetet framskrider. Kommunledriingen får i uppdrag att ta fram en plan
för detta.

2. Kommunstyrelsen riktar ett tack till nämnderna för arbetet med att minska det
befarade underskottet. Kommunstyrelsen konstaterar att barn- och
utbildningsnämnden h·ots detta inte kommer att klara verksamheten inom
tilldelad budgetram, men utgår från att nämnden gör sitt yttersta för att hålla
kostnaderna nere resten av året.
3. Delårsbokslutet överlämnas till kommunfullmäktige för vidare behandling.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 160 Verksamhetsredovisning socialnämnden
Dnr KST 2015/51

Sammanfattning av ärendet
Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag,
ska socialnämndens verksamheter redovisas på dagens sammanträde.
Socialnämndens ordförande Åke Gustavsson (S) och socialchef Ulf
Johansson presenterar socialnämndens olika verksamheter.
Socialnämnden ser ut att klara verksamheten inom tilldelad budgetram bl.a. med hjälp
av AF A-pengar och statliga stimulansmedel. Socialnämnden har under året även fått
ett ramtillskott som gjort det möjligt att öppna korttidsplatser på Solliden.
Vård och omsorg
I planeringen inför framtiden finns e-tjänster m ed t.ex. kamera- och GPS-bevakning
nattetid inom äldreomsorg.
Socialnämnden har ett 20-tal sjuksköterskor anställda. Rekryteringsläget är dock
bekymmersamt.
Förstärkning av kommunrehabiliteringen planeras för att på sikt kunna minska
hemtjänsttimmarna.
Handikappomsorg
Kostnaderna för barn som är inackorderade i andra kommuner blir en miljon högre än
beräknat.
Det finns behov av nya former för daglig verksamhet för unga.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
IFO haT haft stora ekonomiska problem under åren, och trenden ser likadan ut i hela
riket. Försäljningsstödet håller budget, men en ökning befaras för 2016 och 2017.
IFO haT god samverkan med skolan.
Öppenvård inom missbruksvården finns sedan sommaren 2015 och ska på sikt minska
kostnaderna för institutionsvård. Det finns nya oroväckande missbruksmönster med
blandmissbruk bland unga.
Lokalkostnaderna för familjecentralen finns inte med i budget för 2016.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 160, Verksamhetsredovisning-socialnämnden
Antalet ensamkormuande barn har ökat kraftigt under senare tid och är nu uppe i
dubbelt så många jämfört med korrununens avtal med länsstyrelsen. Man arbetar
nu intensivt med lokal- och personallösningar.

Kommunstyrelsens beslut
Korrununstyrelsen tackar för redovisningen.

Beslutet skickas till
Ulf Johansson
Åke Gustavsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 161 Information och dialog med
kommunstyrelsen om utvecklingsarbetet Nya
Perspektiv
Dnr KST 2015/689

Sammanfattning av ärendet
Regionråd Stina Höök (M) och strateg Yvonne Lennemyr från Region Värmland deltar
på kommunstyrelsens sammanh·äde för att få ta del av Torsby kommuns synpunkter
om utvecklingsarbetet Nya Perspektiv.
Nya Perspektiv startade för 12 år sedan, och är en gemensam arena för kommunerna i
Värmland och Landstinget i Värmland där man möts i dialog för värmlänningarnas
bästa.
Nya Perspektiv arbetar med fyra viktiga utmaningar/områden:
•

den sårbara familjen,

•

psykisk hälsa,

•

riskbruk och riskbeteende,

•

äldres hälsa.

Inför dagens dialog har Stina Höök och Yvonne Lennem yr sammanställt följande
frågor att resonera kring:
Synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv.
Hur ska utvecklingsarbetet gå vidare?
Hur kan vi förankra våra gemensamma åtaganden?
Utmaningarna: vilka områden ska prioriteras, vad ska fokuseras?

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 161, Information och dialog med kommunstyrelsen om
utvecklingsarbetet Nya Perspektiv
Prioriteringar som tas upp under dagens dialog är bl.a.:
Samverkan kring familjehemsutredningar.
IntegrationsfTågor.
Kunskapsöverföring som ger resultat, t.ex. genom kollegialt utbyte.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Region Värmland 2015-08-11.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar Stina Höök och Yvonne Lennemyr för en intressant dialog.

Beslutet skickas till
Stina Höök
Yvonne Lennemyr

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162 Information om volontärsverksamhet för

.

sen1orer
Dnr KST 2015/690

Sammanfattning av ärendet
Fritidschef Kicki Velander och aktivitetssamordnare Annette Edberg planerar att
bygga upp en volontärsverksamhet som riktar sig till äldre. Därför har de bjudit in
Norrköpings frivilligsamordnare Signe Isaksson till Torsby för att hålla två
utbildningsdagar om att bygga upp en frivilligcentraL
Signe Isaksson informerar kommunstyrelsen om hur frivilligarbete kan organiseras,
och hon ger många goda exempel på frivilliginsatser.
Frivilligverksamhet bygger på samverkan och engagemang från samhället,
frivilligsektorn och näringslivet. Att få människor att engagera sig för att må bättre
gynnar alla, och är värdefullt både samhällsekonomiskt och ur ett folkhälsoperspektiv.
Forskning visar att man mår bra av att göra saker för andra, och alla har något att ge.
Nationella definitionen av en frivilligcentral
•

En kontaktpunkt mellan människor som vill göra frivilliginsatser för enskilda
eller organisationer och de som har behov av att få frivilliginsatser.

•

Ett informationskontor för frivilliga insatser.

•

Ska synliggöra frivilliga insatser i närområdet och betydelsen av frivilliga
insatser.

•

Ska underlätta förhållandena så att organisationer, grupper och enskilda kan
göra insatser i närområdet, och vara ett komplement till offentlig och privat
sektor.

Nycklar till frivilligarbete är glädje, öppenhet, att bli sedd, kunskap, gemenskap, stöd,
uppmuntran, att känna sig behövd, att bli accepterad fast man tycker annorlunda.
Signe Isaksson avslutar med att informera om att den 5 december är den
internationella frivilligdagen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. ks § 162, Information om volontärsverksamhet för seniorer
Handlingar i ärendet
Att bygga upp en frivilligcenh·al, underlag från Signe Isaksson.

Kommunstyrelsens beslut
Kornmunstyrelsen tackar Signe Isaksson för en intressant information som ger en bra
grund att stå på inför planeringen av en volontärverksamhet i Torsby kommun.

Beslutet skickas till
Signe Isaksson
Kicki Velander
Anette Edberg

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 12

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-10-05

§ 163 Svar på medborgarförslag angående
information om allmänna kommunikationer
Dnr KST 2014/145

Sammanfattning av ärendet
Ingemar Dahlström har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att allmänna
kommunikationer ska anges på kommunens turistkarta. Buss- och tåglinjer över hela
kommunen ska finnas med p å kartan och busslinjerna ska anges med linjenummer.
Hela medborgarförslaget biläggs denna paragraf.
Svar på medborgarförslaget
Besöksnäringsstrateg Mats Olsson svarar att Värmlandstrafiks linjekarta för norra
Värmland, med linjenummer, kommer att finnas med på Torsby kommuns turistkarta
för 2016 och framåt.

Handlingar i ärendet
Arbetsutskottet 2015-09-15 § 180.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Värmlandstrafiks linjekarta för norra Värmland, med linjenummer, kommer att
finnas med på Torsby kommuns turistkarta för 2016 och framåt.
Medborgarförslaget är därmed bifallet.

2. Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Ingemar Dahlström
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164 Information om migration
Dnr KST 2015/698

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadschef Gösta Kihlgren redogör för flyktingmottagande och asylboende i
kommunen.
Torsby kommun har ett tillsvidareavtal med Migrationsverket om att ta emot
kommunplacerade flyktingar. Kommunen har också avtal om platser för
ensamkommande flyktingbarn. Det finns även fem asylboenden i kommunen som
Torsby kommun inte ansvarar för. Migrationsverket har ansvaret för asylboendena och
de drivs av privata aktörer.
Kommunplacerade flyktingar
Nuvarande avtal med Migrationsverket är ett mottagande av 35 kommunplacerade
flyktingar och 15 flyktingar som bosätter sig på egen hand. Sedan december 2010 har
Arbetsförmedlingen ansvar för etableringen av flyktingarna. Kommunens åtagande är
svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, barnomsorg och skola.
Kommunerna får ersättning från Migrationsverket för dessa åtaganden.
För att underlätta etableringen i samhället driver Torsby kommun och
Arbetsförmedlingen tillsammans projektet "Etablerad i Torsby".
Sedan två år tillbaka har Torsby kommun fokuserat mottagandet på kvotflyktingar.
Dessa är utsedda av FN-organet UNHCR. Kvotflyktingar får permanent
uppehållstillstånd där de befinner sig och kommer direkt till utsedd kommun.
Som en bekräftelse på att Torsby kommun tillsammans med övriga aktörer bedriver ett
bra etableringsarbete är att Länsstyrelsen i Värmland använder Torsby som ett av
länets goda exempel.
Asylboende
I dagsläget finns fem asylboenden med plats för sammanlagt ca 500 i Torsby kommun:
Vämäs, Överbyn, Fensbol, Svenneby och Särmark Migrationsverket har upphandlat
asylboendena av privata aktörer. Torsby kommun har inte varit involverad i
upphandlingsprocessen utan har fått information om asylboendena i ett senare
skede. Migrationsverket och de privata aktörera ansvarar för all verksamhet som rör

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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forts. ks § 164, Information om migration
asylboendena. Kommunens ansvar är att tillhandahålla skola för alla barn inom en
månad och barnomsorg inom fyra månader. Personer som har fått
permanent uppehållstillstånd (PUT) men fortfarande bor kvar på asylboenden ska
erbjudas SFI. För detta får kommunen ersättning från Migrationsverket
För att underlätta för lokalsamhället öppnade kommunen ett servicekontor i Stöllet i
samband med öppnandet av asylboendet i Värnäs. Servicekontoret fungerar som ett
nav där övriga ideella krafter/föreningar samverkar med mycket gott resultat. Den
verksamhet som startades i Stöllet bedrivs idag vid samtliga asylboenden och två
personer från kommunen arbetar med att hjälpa till runt boendena.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från Gösta Kihlgren.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Gösta Kihlgren

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 15

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-10-05

§ 165 Inför dialogmöte om integration, besök
av länsstyrelsen 17 november
Dnr KST 2015/685

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Värmland kornmer till Torsby kornmun 2015-11-17 kl10-12 för en dialog
med Tarsbys kornmunledning om kornmunens arbete med mottagande och bosättning
av nyanlända och ensamkommande barn.

Handlingar i ärendet
Inbjudan från Länsstyrelsen Värmland.

Kommunstyrelsens beslut
På dialogmötet den 17 november ska kommunstyrelsens ledamöter delta tillsammans
med kornmunchef, socialchef, skolchef, arbetsmarknadschef och
integrationssamordnare.

Beslutet skickas till
De berörda

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 166 Val av anbudstecknare för
kommunstyrelsen och tekniska avdelningen
Dnr KST 2015/642

Sammanfattning av ärendet
Enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) ska varje upphandlande enhet utse minst
två anbudsöppnare. Senaste beslut i detta ärende var 2012-04-10. Under tiden fram till
dagens datum har det skett ett antal pensionsavgångar samtidigt som det har skett
andra personalförändringar.

Handlingar i ärendet
Inköpschef Mats Ågrens ~änsteskrivelse 2015-08-24.

Kommunstyrelsens beslut
För att anbudsöppning ska kunna ske på ett rationellt och formellt riktigt sätt utses
följande personer till anbudsöppnare:
För kommunstyrelsen
Mats Ågren, Elisabeth Olsson, Lilian Olovsson, Jennie Över och Christina Lech.
För tekniska avdelningen
Jan Esping, Mikael Löfvenholrn, Hilary Högfeldt, Eva-Lena Kvarnlöf, Karl-Göran
Nilsson, Jan Larsson, Pär Olsson, Kari Kuusela, Per-Arne Lövqvist, Sune Eriksson,
Peder Persson, Lennart Persson, Fredrik Värmsjö, Tomas Olsson och Tomas Paulsson.

Beslutet skickas till
De berörda

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 167 Svar på motion om att införa utmanarrätt
i Torsby kommun
Dnr KST 2014/806

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har, genom Gustav Olsson, lämnat en motion med förslag att Torsby
kommun snarast inför utmanarrätt.
Hela motionen biläggs denna paragraf.
Hantering av motionen
Ansvarig handläggare: Inköpschef Mats Ågren, 0560-160 67, mats.agren@torsby.se
Utredningsmetod: Jämfört hur andra kommuner hanterar frågan.
Svar på motionen
Inköpschef Mats Ågren föreslår att kommunen inte inför utmanarrätt med
motiveringen att i de fall kommunal verksamhet behöver utmanas kan detta ske på
politisk nivå i respektive nämnd. Detta skulle leda till att en utmaning kan vara mer
befogad och att det inte avsätts resurser till ett antal utmaningar som inte leder till att
privat verksamhet bedrivs istället för kommunal verksamhet. I och med att en
upphandling enligt LOU (lag om offentlig upphandling) ska göras, ges det inga
garantier för att det skapas sysselsättning i Torsby. Den kan för vissa verksamheter
(t.ex. administrativa tjänster) leda till att arbetstillfällen försvinner från kommunen,
men att kostnaden finns kvar för kommunen. Motionen ska därmed avslås.
Hela motionssvaret biläggs denna paragraf.

Handli ngar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 § 182.

Yrkande
Yvonne Broberg (S): Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Hans Forsbäck (M) : Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller
motionen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-10-05

forts. ks § 167, Svar på motion om att införa utmanarrätt i Torsby
kommun
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Yvonne Brobergs yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Hans Forsbäck (M), Ingrid Larsson (M) och Håkan Höglund (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Hans Forsbäcks förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
Kommunstyrelsen

2014 -10- 2.g
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TORSBY

Motion

Torsby den 29 o.ktober 2014

Inför utnlanarra_tt i Tomby l<olTlrnun
Sedan 2007 k9.n extema utförare och kommunens egna medarbetare
utmana en kommunal verksamhet, så länge det inte är en strategisk
funktion eller en myndighetsutövnlng. Berörd nämnd har sedan skyldighet
att undersöka om verksamheten kan upphandlas eller inte, Om
utmaningen antas av kommunen leder den till en offentlig upphandUng.

f

r

För <3.tt yerk$amheterna som bedrivs av Torsby Kommun ska erbjuda sa
hög kvE1Jite till s.å bra pris som möjligt bör Törsby Kommun införa .
utmanarrätt
·
Syftet med_.utmanarrätten är att·pröva andra sätt att driva verksamheter
som llgger under kommunens ansvar och att stimulera det lntresse som
finns hos blivande entreprenör(:lr. Målet är ökad mångfald, effektivitet och
kvalit8.
Att införa utmanarrätt \nom Torsby kommun sklllle s§.nda signaler om
möjligheter till nyetableringar för företag och att Tbrsby är en modern och
nytänkande kommun .
.Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
• Att Torsby Kommun inför utmanarrätt sna.rast.
Genom

Gustav Olsson

l
j

i
'

Moderaterna i Torsby

~
~

1
1

Datum

2015-08-24

Svar på motion § 172 Motion - inför
utmanarrätt i Torsby kommun
Bakgrund
Moderaterna har genom Gustav Olsson lämnat en motion som lyder:
"Sedan 2007 kan externa utförare och kommunens egna medarbetare utmana en
kommunal verksamhet, så länge det inte är en strategisk funktion eller en
myndighetsutövning. Berörd nämnd har sedan skyldighet attundersöka om
verksamheten kan upphandlas eller inte. Om utmaningen antas av kommunen leder
den till en offentlig upphandling.
För verksamheterna som bedrivs av Torsby kommun ska erbjuda så hög kvalite till så
bra pris som möjligt bör Torsby Kommun införa utmanarrätt
..;

!

'

Syftet med utmanarrätten är att pröva andra sätt att driva verksamheter som ligger
tmder kormnunens ansvar och att stimulera det intresse som finns hos blivande
entreprenörer. Målet är ökad mångfald, effektivitet och kvalite.
Att införa utmanarrätt inom Torsby kommun skulle sända signaler om möjligheter till
nyetableringar för företag och att Torsby är en modern och nytänkande kommun.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna:
•

Att Torsby kommun inför utmanarrätt snarast."

Utmaningsrätt eller utmanarrätt enligt Sveriges kommuner och
Landsting (SKL)
Beslut om regler som ska gälla vid utmaning
Varje kormnun, landsting och region beslutar om de regler som ska gälla vid utmaning
som:

Mats Agren
inköpschef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

•

Vilka verksamheter som får utmanas

•

Vart utmaningen ska rikta

Torsby kommun
1. strategiavdelningen
685 80 Torsby

0560-160 67 direkt
076-118 51 69 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 25 fax

mats.agren@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se

Sida
1 (3)

o

· Vad

utmaningen ska innehålla hur anläggningen kommer att gå till

Det här är utmaningsrätt kortfattat
•

Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av både
kostnads- som kvalitetsmässigt.

o

Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den konunlmala
verksamheten. Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra.

•

Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att del av den
kommlmala verksamheten ska upphandlas eller säljas.

o

Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att
utmana den korrununala verksamheten.

o

Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en
del av kommunens verksamhet ska säljas.

När en verksamhet utmanas
Om en verksamhet utmanas prövar kommunen eller landstinget först om det är tillåtet
attupphandla verksamheten. Det är också upp till den lokala kommunen eller
landstinget att bedöma om det är lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas.

Verksamheter som inte får utmanas
•

Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för
detta i speciallagsstiftningen.

"

strategiska ledningsfunktioner.

o

Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen eller
landstinget kan inte heller utmanas.

.. l '

När ett beslut fattas om utmaning
Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler.
Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan
kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Sannolikt ska lagen
om offentlig upphandling (LOU) användas.

Utformning av uppdraget, kraven och utvärderingskriterier
Den enskilda kommunen eller landstinget utformar uppdraget, kraven och
utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlag och avtal.

Även om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag har kommunen
eller landstinget enligt kommunallagen ett ansvar för att kontrollera och följa upp
verksamheten.

2

Utmanarrätt i övriga landet
I övriga Sverige finns det 38 kommuner som valt att använda sig av uhuanarätt och
där är Hammarö som enda värmländska kommun.
Uppsala kommun införde uhuanarätten 2007 och har nu beslutat att ta bort den.
Uppsalas kommunalråd Maria Gardefjell har citerats i UPPHANDLING 24. Hon
menar där att uhuaningarna blivit så få att systemet spelat ut sin roll och att det är
bättre om nämnderna själva tar initiativ till upphandlingar.
Vi anser att utdelningen varit för liten. Bara 14 av 78 uhuaningar har lett till att en
upphandling skett. Två har vunnits av utomstående alctörer1 säger hon till Uppsala
Nya Tidning.
Vidare skriver UPPHANDLIG 24 "Liksom många andra kommuner menar Uppsala att
de utredningar som måste göras vid en uhuaning är krångliga och dyra".
Vid beslutet om upphörande av uhuanarrätt reserverade Uppsala kommuns
allianspartier och SD sig mot att utmanarrätten försvann.

Förslag till Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte införa uhuanarrätt i kommunen. Orsaken
till detta är bl. a. att i de fall kommunal verksarnl1et behöver uhuanas kan detta ske på
politisk nivå i respektive nämnd. Detta skulle leda till att en uhuaning kan vara mer
befogad och det avsätts inte resurser till ett antal utmaningar som inte leder till att
privat verksarnhe~ istället för kommunal verksamhet.
I och med att en upphandling er:ligt LOD ska göras ges det inga garantier för att det
skapas sysselsättning i Torsby1 det kan för vissa distansoberoende verksamheter (ex,.
adminish·ativa tjänster) leda till att arbetstillfällen försvinner från kommunen, men att
·
kostnaden finns J~var för kommunen.
Motionen ska anses vara avslagen.

MatsÅgren
Inköpschef
Torsby kommun

3

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-10-05

§ 168 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2015-09-02-2015-09-28.

Handlingar i ärendet
Sammanställning, inkomna meddelanden.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-10-05

§ 169 Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr KST 2015/12

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän enligt
en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Sammanställning, redovisning av delegeringsbeslut 2015-09-28.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-10-05

§ 170 Svar på medborgarförslag om
namngivning på väg i Torsby centrum
Dnr KST 2015/181

Sammanfattning av ärendet
Gmmar Fernström har lämnat ett medborgarförslag om att en vägstump av infarten till
Torsby herrgård från Gräsmarksvägen ska döpas till Lindane le.
Hela medborgarförslaget biläggs denna paragraf.
Svar på medborgarförslaget
Vägarna vid Torsby Herrgård är redan namngivna enligt beslut av kommunstyrelsen
1995-10-06 § 425. Vägen från Gräsmarksvägen till Grosskrotzenburgalh~n är dock inte
namnsatt Enligt vägingenjör Lennart Pewe Persson, som har delegation att besluta om
namnsättning av vägar, passar namnet Lindane le för vägstumpen från
Gräsmarksvägen till Grosskrotzenburgallen vid Torsby h errgård. Tekniska
avdelningen har därför beslutat att b enämna vägen Lindane le.
Hela svaret på medborgarförslaget, i form av en ~änsteskrivelse från tekniska
avdelningen, biläggs denna paragraf.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-15 § 177.

Kommunstyrelsens beslut
1. Enligt beslut inom tekniska avdelningen ska vägen från Gräsmarksvägen till
Grosskrotzenburgallen vid Torsby herrgård benämnas Lindane le.
Medborgarförslaget är därmed bifallet.
2.

Beslutet lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet skickas till
Gunnar Fernström
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby
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Datum

2015-09-02

Ksau

Svar på medborgaförslag om namngivning av väg vid Torsby centrum
(Herrgården)

Bakgrund
Gunnar Fernström har lämnat ett medborgarförslag, där han föreslår att en vägstump,
av illfarten till Torsby herrgård från Gräsmarksvägen skall döpas till "Lindane le".
Anledningen till föreslagna namn är att det är denna vägstump kan associeras till
Frödings dikt "Tre trallande jäntor" som Felix Körling satt melodi till, enligt Gunnar
Fernström.

Beskrivning
Vägarna vid Torsby Herrgård är redan namngivna enligt beslut från kommunstyrelsen (1995-10-06 § 425). Det är de fem vänorterna som kommunen har/har haft
som ligger till grund för namnen på vägarna. Vägstumpen från Gräsmarksvägen till
Grosskrotzenburgallen är dock inte namnsatt. (se bilaga).
Enligt L~nnart (Pewe) Persson, som är den vilken enligt delegation ?om beslutar om
namnsättning av vägar, passar förslaget om namnet Lindane Le för vägstumpen från
Gräsmarksvägen till Grosskrotzenburgallen.

Tekniska avdelningens beslut
Att vägstumpen från Gräsmarksvägen till Grosskrotzenburgallen ska benämnas
Lindane le.
Torsby kommun tekniska avdelningen
Lennart Persson

Bilaga: kartskiss över herrgårdsområdet dat 2015-09-02.

Tekniska avdelningen
Besöksadress

Sergebyvägen 25, Torsby

Torsby kommun
85. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-162 1O exp
0560-149 99 fax

tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-10-05

§ 171 Överenskommelse om förbättrade stöd
och behandlingsinsatser vid
omhändertagandet av berusade personer
Dnr KST 2015/11 O

Sammanfattning av ärendet
Under 2014 har länets kommuner, landstinget, polismyndigheten och Region
Värmland bedrivit ett gemensamt projekt med projektmedel från Socialdepartementet.
Syftet m ed projektet har varit att förbättra den medicinska säkerheten,
omhändertagandet av berusade personer och att utveckla stöd- och
behandlingsinsatser för att få ett värdigare och mer tidsenligt omhändertagande. Det
ska även underlätta att fler får en snabbare ingång i en vårdkedja för att bryta sitt
pågående missbruk/beroende. Ett särskilt fokus är riktat på barns och ungas behov av
insatser.
Aktuell status på projektet idag
Arbetsgruppen har kartlagt två viktiga strategiska utvecklingsområden för det
fortsatta arbetet:
•

Samordna utvecklingsarbetet med befintlig verksamhet och övrig utveckling
inom missbruks- och beroendevården både för vuxna och barn.

•

Skapa en kommunikationsplan för att skapa förståelse för delaktighet i
utvecklingsarbetet.

För det fortsatta utvecklingsarbetet under 2015 och 2016 har man lyft fram två projekt
som arbetsgruppen vill arbeta vidare med:
Delprojekt l. Ökad medicinsk säkerhet vid polisens omhändertagande.
Delprojekt 2. Utreda inrättandet av tillnyktringsplatser.
Det är viktigt att få en långsiktighet och en samstämmighet i det fortsatta arbetet.
Arbetsgruppen vill därför ha ett fortsatt mandat att arbeta vidare med
frågeställningarna av respektive part.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-10-05

forts. ks § 171, Överenskommelse om förbättrade stöd och
behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer
Kommunstyrelsens beslut
Torsby kommun ska fortsatt ingå i överenskommelsen om det fortsatta
utvecklingsarbetet för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande
av berusade personer. Projektet ska bedrivas i enlighet med den föreslagna
projektbeskrivningen.

Beslutet skickas till
Region Värmland

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-10-05

§ 172 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Ann-Katt·in Järåsen (S) informerar om två konferensinbjudningar som
inkommit:
Region Värmland inbjuder till En smak av EU 2015 den 4 november i Karlstad.
Region Värmland m. fl. inbjuder till Ny regionindelning? 12-13 november i Karlstad.
En representant från varje parti i kommunstyrelsen har möjlighet att delta.

Kommunstyrelsens beslut
l.

De som önskar delta i En smak av EU anmäler detta till kommunsekreteraren
senast 16 oktober.

2. De som önskar delta i Ny regionindelning? anmäler detta till
kommunsekreteraren senast 27 oktober.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

