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§ 64 Kulturskolan underhåller
Dnr KST 2015/9

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kulturskolan och dess ledare
Mikael Åkerlund bestämt att om det är möjligt ska kulturskolan inleda
varje fullmäktigesammanträde .
På dagens sammanträde spelar Moa Karlstam gitarr och Malin Jonsson sjunger. Till sin
hjälp har de läraren Sara Kvarnlöv. Tillsammans framförde de Only You.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Malin, Moa och Sara för musiken.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-05-26

§ 65 Information av Lars Bull, VD
Värmlandstrafik
Dnr KST 2015/10

Sammanfattning av ärendet
Lars Bull, VD Värmlandstrafik informerar fullmäktige under rubriken
"Kollektivtrafiken, alltid på väg, affärsiden är Framåt, visionen är Framför."
Informationen handlar bl. a. om vilket uppdrag Värmlandstrafik har, hur de löser sina
uppgifter, vilka som är deras samarbetspartner samt vilka framtidsplaner som finns.
Lars Bull berättar också om de visioner som finns både för trafiken och för miljön.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Lars Bull för informationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-05-26

§ 66 Information om gymnasieskolan
Dn r KST 2015/1 O

Sammanfattning av ärendet
Peter Jonsson (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och Ulf Blomquist,
skolchef informerar fullmäktige om gymnasieskolan.
Informationen berör bl. a. de utmaningar som skolan står inför med sjunkande
elevantal, hur sök- och behörighetsläget ser ut inför hösten samt jämförelser av
kostnader med kommuner av samma storlek som Torsby, länet och riket.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Peter Jonsson (S) och skolchef Ulf Blomqvist för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-05-26

§ 67 Ordet är fritt
Dnr KST 2015/53

Sammanfattning av ärendet
Ann-Katrin Järåsen (S) informerar om:
• Introduktion av "kommunambassadörer" d.v.s. nyanställda där hon bl. a.
informerade om Mål och Vision 2020. Fullmäktige fick en sammanställning
över målen utdelat.
• Torsby kommun har träffat högsta ledningen för Konsum Värmland för att
prata om Konsum i Stöllet.
• Hur kommunen arbetar med Interreg- och ED-projekt.
Hur kommunen ska arbeta med budgeten för kommande år.
Bengt Berg (V) informerade om ett möte på Prostgården med informatörer från
Karlskoga. De berättade om sitt arbete med integration.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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PROTOKOLL
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§ 68 Återföringar, budget för kostverksamhet
Dnr KST 2015/301

Sammanfattning av ärendet
Frågan om kommunens kostverksamhet är ofta föremål för diskussioner kring kvalitet,
pris och konkurrensutsättning. Verksamheten drivs på ett affärsmässigt sätt och
köparen bestämmer över kvalitet och volym.
Kommunstyrelsen upplever att inflytande saknas trots att kostverksamheten utövas i
kommunstyrelsens regi. Ett sätt att ge kommunstyrelsen ett ökat inflytande över
kostens kvalitet har varit att flytta budget från köparen (barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden) till kostverksamheten. Kommunfullmäktige beslutade
2014-12-15 att inför 2015 flytta över kostbudget för alla äldreboenden, förskolor,
grundskolor och gymnasieskolan från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens kostverksamhet
Efter en genomgång av förändringen har ekonomichef Angela Birnstein och kost- och
städchef Ninni Boss konstaterat att ökad matkvalitet lett till ökad försäljning utan att
kostverksamheten får täckning för sina ökade kostnader. Alla volymförändringar inom
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden påverkar kostverksamhetens
budget och, när förändringar sker inom pågående år, måste kostverksamheten begära
utökad ram. De har därför föreslagit att budgeten för kost flyttas tillbaka från kost- och
städavdelningen till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med samma
belopp som vid kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-05-04 § 73
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 70.
Socialnämndens kostprogram, för kännedom.

Kommunfullmäktiges beslut
l . För budget/plan 2015-2017 överförs budget för kost från kost- och
städavdelningen till barn- och utbildningsnämnden med 15 608 000 kronor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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2015-05-26

forts. kf§ 68 återföringar, budget för kostverksamhet

2.

För budget/plan 2015-2017 överförs budget för kost från kost- och
städavdelningen till socialnämnden m ed 6 962 000 kronor.

Beslutet skickas till
Kost- och städavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
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§ 69 Budget 2015, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden
Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 4 miljoner kronor i underskott efter årets
första tre månader. Prognos för helåret visar på ett underskott med cirka lO miljoner
kronor. Nämnden beslutade 2014-04-09 att äska 6 miljoner kronor hos kommunstyrelsen i tilläggsanslag för 2015, samt att man 2015-04-29 kommer att besluta om
konsekvenser för besparingar på totalt 3,5 miljoner kronor under 2015.
Socialnämnden har tidigare begärt tilläggsanslag med 3,1 miljoner kronor plus en
engångsinvestering med 0,45 miljoner kronor för att bedriva korttidsvård på solliden i
nödvändig omfattning med hänsyn till förändrat behov. Individ- och familjeomsorgsverksamheten visar ett underskott bland annat på grund av en kraftig ökning av
utbetal t försörjningsstöd.
Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har fått i uppdrag att ta fram
konsekvenser per verksamhet utifrån prognos om budgetramen inte utökas under
innevarande år. Konsekvenserna presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-05-12.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-05-04 § 74
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 80.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2015 utökas med 5,5 miljoner
kronor.

2.

Socialnämndens budgetram 2015 utökas med 5,5 miljoner kronor.

3. Nämnderna uppmanas att iaktta yttersta restriktivitet i sina ekonomiska

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

2.0\S-DC,-()~ )~O

Torsby kommun
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forts. kf § 69 budget 2015, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
åtaganden under resten av året.
4.

Finansiering sker med orobudgetering från konto räntekostnader med
l 050 000 kronor, från konto verksamhetsförändringar med 2 950 000 kronor
samt från konto övriga finansiella intäkter (AF A-försäkring) med 7 000 000
kronor som bokas upp som en upplupen intäkt som förväntas inkomma under
hösten 2015.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-05-26

§ 70 Komplettering av kommunalrådsarvodet
Dnr KST 2014/782

Sammanfattning av ärendet
I och med den förändrade organisationen för leasingbilar i Torsby kommun föreslår
bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck i tjänsteskrivelse att det jämte arvodet ska
ingå en förmånsbil i uppdraget för kommunstyrelsens ordförande.
Det ingår ett stort antal resor i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och
kostnaden för dessa ska fördelas på olika verksamheter utifrån ordförandens olika
uppdrag inom kommunen men även på andra uppdragsgivare som till exempel
Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Interreg. Det är svårt och kräver en
mycket stor administration att kostnadsföra de olika uppdragen på rätt verksamhet.
Genom att inkludera en förmånsbil i uppdraget kan administrationen förenklas
avsevärt och kostnaden hamnar på rätt uppdragsgivare. Man behöver inte heller
hamna i gränssättningsdiskussioner. All körning som inte kan kopplas till en
uppdragsgivare utan är av privat karaktär ska kommunalrådet själv betala och värdet
av förmånsbilen utgör en beskattningsgrund enligt skatteverkets regler.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-05-04 § 75
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björcks tjänsteskrivelse 2015-04-21.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ann-Katrin Järåsen (S) i handläggning och beslut i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
I uppdraget som kommunstyrelsens ordförande ska det jämte arvodet även ingå en
förmånsbil enligt kommunens riktlinjer för förmånsbilar.

Justerarens signatur

~JF

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-05-26

forts. kf § 70 komplettering av kommunalrådsarvodet

Beslutet skickas till
Ann-Katrin Järåsen (S)
Ekonarrilav delningen
Anders Björck
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§ 71 Maxtaxa för förskola och fritidshem
Dnr KST 2015/370

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer varje år maxtaxa inom barnomsorgen. Skolverket har
meddelat att förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshem kommer att ändras.
Från och med 1 juli 2015 kommer följande ändringar av avgiftsnivåer att tillämpas:
Maxavgift för barn i förskoleverksamhet
Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1 260 kr/månad ändras till1 287 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad ändras till 858 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift
Maxavgift för barn i fritidshem
Barn 1: 2% av inkomsten dock högst 840 kr/månad ändras till858 kr/månad
Barn 2: 1% av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till429 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2015-05-04 § 89
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 § 40.

Kommunfullmäktiges beslut
Följande maxtaxa för förskola och fritidshem ska tillämpas från och med 1 juli 2015:

Maxavgift för barn i förskoleverksamhet
Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1 287 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-05-26

forts. kf § 71 Maxtaxa för förskola och fritidshem
Maxavgift för barn i fritidshem
Barn l: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 2: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 3: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

c% '-<dr\}}/
T:i:S(

Utdragsbestyrkande

1-CJ\ ~- ö~.

-()l...; C,n

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-05-26

§ 72 Arsredovisning Värmlands läns
Vårdförbund 2014
Dnr KST 2015/439

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet är ett kommunalförbund bildat av Värmlands 16 kommuner som
driver gemensamt IFO-verksamhet.
Värmlands läns Vårdförbund lämnar en årsredovisning för 2014. I årsredovisning
finns verksamhetsberättelse för akut- och utredningshemmet Flöjten samt en
redovisning av länets utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården.
(Projektet "Kunskap till praktik".)

Handlingar i ärendet
Årsredovisning från Värmlands läns Vårdförbund 2015-05-07
Protokollsutdrag 2015-03-27
Revisionsberättelse 2014
Granskningsrapport av bokslut 2014, KPMG 2014-04-24

Jäv
Åke Gustavsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Värmlands läns Vårdförbund och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet
för år 2014.

2. Årsredovisningen 2014 godkänns.

Beslutet skickas till
Värmlands läns Vårdförbund

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-05-26

§ 73 Arsredovisning och granskningsrapport
2014 Värmlands läns kalkningsförbund
Dnr KST 2015/341

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns Kalkningsförbund lämnar en årsredovisning för år 2014 till
kommunfullmäktige i förbundets medlemskommuner för beslut om ansvarsfrihet och
godkännande.

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2014 för Värmlands läns Kalkningsförbund
Revisionsberättelse för 2014

Jäv
Gunde Haglund (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut
l.

Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år 2014.

2. Årsredovisningen 2014 för Värmlands läns Kalkningsförbund godkänns.

Beslutet skickas till
Värmlands läns Kalkningsförbund

*'

Justerarens signatur

~IV"'"'q?

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-05-26

§ 74 Försäljning av mark, Torsby Torsby 4:33
Dnr KST 2015/106

Sammanfattning av ärendet
Jan och Ramona Ryberg ansöker om att få köpa mark inom fastigheten Torsby Torsby
4:33. De äger och bebor grannfastigheten Torsby Alen 26, som är bebyggd med en
enfarniljsbyggnad vars östra fasad är belägen nära Torsby 4:33.
Jan Ryberg kontaktade kommunen 2010 med en begäran om att få förvärva
kommunens markområde som gränsar till Alen 26 och Alen 27. Markornrådet var inte
möjligt att sälja, eftersom marken enligt detaljplanen var benämnd som allmän platsmark. Markområdet är bebyggt med en eltransformator som 2011 flyttades närmare
Östrnarksvägen.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beviljade positivt planbesked 2014-06-09.
Detaljplan för Alen 26 och 27 m.fl. vann laga kraft 2014-10-27.
Markornrådet omfattar cirka 300 rn2 av fastigheten Torsby Torsby 4:33, enligt karta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-10 att förslag till köpekontrakt
m ed Jan och Ramona Ryberg ska upprättas och att markpris på 10 kr/m2 samt
lantmäterikostnader för fastighetsbildning, lagfart och detaljplanearbetet ska bekostas
av köparen.

Handlingar i ärendet
Köpekontrakt, samt karta.
Kommunstyrelsen 2015-05-04 § 82

Jäv
Marita Ryberg anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut
Torsby kommun säljer cirka300m2 av fastigheten Torsby Torsby 4:33 till Jan Ryberg
och Ramona Ryberg enligt karta.

Justerarens signatur

cMdf

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-05-26

forts. kf§ 74 Försäljning av mark, Torsby Torsby 4:33
l.

Upprättat köpekontrakt godkänns där köpeskillingen för fastigheten uppgår
till 3 000 kronor.

Beslutet skickas till
Jan och Ramona Ryberg
Tekniska avdelningen, Hilary Högfeldt

Justerarens signatur

v{idf

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-05-26

§ 75 För kännedom - Revisionsberättelsen för
Region Värmland
Dnr KST 2015/381

Sammanfattning av ärendet
Region Värmland lämnar en revisionsberättelse för 2014. Revisorerna har granskat
verksamhet och räkenskaper inom Region Värmland för 2014.
Årsredovisningen fastställdes av regionstyrelsen 2014-04-15.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelse för Region Värmland för 2014.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen har lämnats och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Jypd!P'

Justerarens signatur

Yl&

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-05-26

§ 76 Svar på medborgarförslag angående
utbyggnad av fiber i hela Torsby kommun
Dnr KST 2015/150

Sammanfattning av ärendet
Jan-Anders Karlsson har länmat ett medborgarförslag som lyder:
"Vårt förslag är att det bildas en paraplyorganisation med Torsby kommun som
huvudman och ansvarig. För att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla invånare
i Torsby Kommun är vårt förslag att det bildas en paraplyorganisation med Torsby
kommun som huvudman och ansvarig. Hos kommunen finns redan alla resurser och
den kompetens som behövs för att kunna ta sig hela vägen från bildande av föreningar
via ansökan om stöd samt upphandling och utbetalningar, fram till slutredovisning
och färdiga anläggningar med mera. Med en sådan lösning skapas möjligheter och
incitament för en framgångsrik utbyggnad av fiber i hela Torsby kommun. Det blir
samordningsvinster och effektiviseringsvinster samt ekonomiska vinster såväl som
demokratiska och rättvisevinster. Kort och gott ett "vinnavinna" för landsbygden i
norra Värmland och för hela Torsby kommun.

Förslaget kommer från fiberföreningar samt fiberföreningar under bildande i
Sysslebäck, Ransby/Branäs, Dalby och Likenäs/Amnerud. Idag finns ett stort antal små
ekonomiska fiberföreningar eller fiberföreningar under bildande runt om i kommunen,
där var och en ska ha sin egen organisation för att hantera hela processen från början
till slut när det gäller utbyggnad av fiber på landsbygden. Det är en process med
många moment, massor av arbete och väldigt komplext att ta sig hela vägen från tidiga
intresseanmälningar och föreningsbildning fram till driftsatta och färdiga
anläggningar. Detta är ohållbart och bidrar till att människor inte ges möjlighet och
förutsättningar för att kunna bo och verka i hela kommunen.
Det är flera anledningar till att det är ohållbart och problematiskt, bland annat krävs att
varje liten förening har personer med engagemang och möjlighet att avsätta tid samt
besitter alla nödvändiga kompetenser. Dessutom ska varje förening "uppfinna hjulet",
var och en på sitt sätt och på sin kammare. Det är inte vettigt och det blir inte bra, vare
sig arbetsmässigt eller resultatmässigt.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2015-05-26

forts. kf§ 76 Svar på medborgarförslag angående utbyggnad av fiber i hela Torsby
kommun
Ytterligare en dimension av problematiken är det komplexa regelverket med alla
villkor och att de anslagna medlen är begränsade."
Svar
Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden lämnar följande svar:
Reglerna för hur kommuner kan söka projektstöd till bredbandsutbyggnad ur
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är ännu inte fastställda, så vi ber att få återkomma i
ärendet när ED-kommissionen godkänt Landsbygdsprogrammet och dess regelverk
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 85
Kommunstyrelsen 2015-05-04 § 83

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget är besvarat och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Jan-Anders Karlsson
Cecilia Sjöden, IT-avdelningen

Utdragsbestyrkande
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§ 77 Svar på medborgarförslag om gratis
simskola för barn
Dnr KST 2013/861

Sammanfattning av ärendet
Monica Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att alla barn ska ha rätt till
gratis simskola från fyra år fram till sju års ålder eller tidigare om föräldern tycker så.
Det finns många familjer som inte har råd att låta barnen gå i simskola. Detta skulle
minska olyckor i samband med okunskap om vatten, och det ställs även krav på
simkunskap tidigt i skolan.

Svar
Fritidschef Kicki Velander lämnar följande svar:
Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten. Torsby
kommun har en mycket bra och väl utbyggd simskaleverksamhet med 98 %
simkunnighet i årskurs 5. Från färskoleklass till och med årskurs 5 får alla elever
simundervisning enligt Svenska Livräddningssällskapet (SLS) och skolans läroplan.
Fritidsavdelningen utför simundervisningen på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. All simskaleverksamhet bedrivs enligt SLS rekommendationer. Alla elever i
förskolor och skolor i Torsby kommun kan bada och simträna helt utan kostnad under
skoltid på kommunens båda badanläggningar Sysslebäcksbadet och Torsbybadet.
Fritidsavdelningen bedriver även kompletterande frivilliga gruppverksamheter som
babysim, småbarnssim och kvällssimskola. Dessa gruppverksamheter är
avgiftsbelagda.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 78.
Kommunstyrelsen 2015-05-04 § 84

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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forts. kf § 77 Svar på medborgarförslag om gratis simskola för barn

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget är besvarat och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Monica Eriksson
Kicki Velander, fritidsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-05-26

§ 78 Svar på medborgarförslag om fritidsgård
för motorintresserad ungdomar på Gnistan
Dnr KST 2014/148

Sammanfattning av ärendet
Mattias Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om att Gnistan blir fritidsgård för
motorintresserade ungdomar där de kan skruva i sina A-traktorer, mopeder, isbilar,
folkracebilar m.m.

Svar
Arbetsmarknadschef Gösta Kihlgren lämnar följande svar:
Projektet Gnistan har upphört i sin ursprungliga form och verksamhet riktad mot
ungdomar i högstadieåldern. Skollagen tillåter ingen verksamhet utanför skolan med
personal som saknar den pedagogiska utbildningen som krävs av en lärare.
Idag är Gnistan placerad under Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning och
verksamheten som bedrivs är av samma typ som tidigare men riktar sig mot äldre
ungdomar och vuxna.
I december 2014 startade arbetsmarknadsavdelningen i samverkan med gymnasiets
fordonslinje projektet Kör för livet som är utvecklat i Norge och stöds bland annat av
norska kronprinsparets fond . Projektet riktar sig till motorintresserade ungdomar i
högstadieåldern och bedrivs kvällstid i fordonslinjens lokaler. Tanken med projektet är
att motivera ungdomarna till att bli behöriga för att söka till gymnasiet efter årskurs
nio. Projektet drivs i nära samverkan med föräldrar, handledare, skolan och
projektledningen i Kör för livet.
Projektet har en utvecklingspotential där en variant kan vara en föreningsledd
fritidsverksamhet i Gnistans lokaler för motorintresserade ungdomar. Projektet pågår i
första skedet under sex månader och därefter görs en utvärdering där resultatet avgör
om projektet kommer att förlängas och eventuellt utökas med en
fritidsgårdsverksamhet

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2015-05-26

forts. § 78 Svar på medborgarförslag om fritidsgård för motorintresserad ungdomar
på Gnistan
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 79
Kommunstyrelsen 2015-05-04 § 85

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget är besvarat och läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till
Mattias Olsson
Gösta Kihlgren, arbetsmarknadsavdelningen

Utdragsbestyrkande
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