KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll

Plats och tid

2011‐02‐22, Biblioteket Torsby, kl 18:00 – 19:10

Beslutande

Håkan Laack (S)
Eva‐Lena Gustavsson (S)
Hans Lass (S)
Yvonne Broberg (S)
Rune Mattsson (S)
Annlouise Brodén (S)
Anna‐Karin Gustafsson (S)
Birgit Dahlgren (S)
Åke Gustavsson (S)
Ann‐Mari Uppvall (S)
Peter Jonsson (S)
Carina Nordqvist (S)
Sture Persson (S)
Eva Nordvall (S)
Jörgen Nilsson (S)

Övriga

Margot Enkvist, Sekreterare
Torbjörn Almroth, Stadsarkitekt § 3
Jon Wiggh, Planarkeitekt § 3

Utses att justera

Anlouise Brodén och Lillemor Wass Ronge

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret Torsby 2011‐03‐03

Avser paragrafer

1 ‐ 13

Anna‐Lena Carlsson (M)
Roger Ericsson (M)
Gustav Olsson (M)
Mikael Persson (M)
Lina Nilsson (M )
Lillemor Ronge (M) ers för Anders Wiss (M)
Inga‐Britt Keck‐Karlsson (C)
Alf Larsson (C)
Torbjörn Jansson (C)
Hans Lindberg (V)
Gunilla Boqvist (V) ers för Bengt Berg (V)
Kent Hallesson (V) ers för Line Holt (V)
Gerd Persson (FP) ers för Inger Larén (FP)
Karl‐Erik Keck (MP)
Daniel Brosius (‐)

Underskrifter
Sekreterare

................................................
Margot Enkvist

Ordförande

................................................
Eva‐Lena Gustavsson

Justerande

.....................................................................................
Annlouise Brodén

Lillemor Wass Ronge

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-02-22

Datum för anslags uppsättande

2011-03-03

Datum för anslags nedtagande

2011-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Torsby

Underskrift

................................................
Margot Enkvist
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

§1

KST 2011/122.01

Musik av kulturskolans elever
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan bestämt att om möjlig‐
het finns, skall varje fullmäktigesammanträde inledas med musik framförda av elever på
kulturskolan.
Vid dagens sammanträde får vi lyssna till Elvira Berglund och Felicia Havenäs som fram‐
för den egna låten Beautiful.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar Elvira och Felicia och önskar dem lycka till.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

§2

KST 2011/4.10

Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Monica Olsson (C)
Länsstyrelsen har efter ny röstsammanräkning meddelat kommunen namn på ny ersätta‐
re i kommunfullmäktige.
Ny ersättare efter Monica Olsson (C)
Anna Melin Nyström (C), Mörbacka 4, 680 52 Ambjörby.

Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens protokoll daterat 2011‐01‐05

Kommunfullmäktiges beslut
Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige antecknas till protokollet.

Beslutet expedieras till
Anna Melin Nyström
Monica Olsson
Stina Eklund
Lars‐Erik Mattsson
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

§3

KST 2004/209.210

Översiktsplan för Torsby kommun, ÖP 2010
Torsby kommun har låtit upprätta förslag till kommunövergripande översiktsplan. Över‐
siktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden
samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ska även visa hur
kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och miljökvalitetsnormerna.
Under hösten har förslaget till översiktsplan varit föremål för utställning. Denna utställ‐
ning är nu avslutad och förslaget har arbetats om till en antagandehandling. Enligt plan‐
och bygglagen (PBL1 kap. 3 §) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfat‐
tar hela kommunen. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av
mark‐ och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen (ÖP) är inte bindande för myndigheter och enskilda. De grundläggande
bestämmelserna för översiktsplaner regleras genom 4 kap i PBL.
En översiktsplan har fyra huvudsakliga uppgifter (PBL 4 kap. 1 §):
1. Den skall redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark och
vatten.
2. Den skall redovisa kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och
bevaras.
3. Planen skall visa hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och
gällande miljökvalitetsnormer.
4. Det ska framgå vilka områden som finns för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
som avses i 7 kap. 18 e § l:a st. i miljöbalken (MB).
Planen redovisar såväl visioner som restriktioner. Den skall kunna ligga till grund för
Miljö‐ bygg och räddningsnämndens beslut i olika frågor men också kunna användas av
övriga kommunala förvaltningar och andra beslutsfattare om åtgärder i den fysiska mil‐
jön. Planen sammanfattar frågor där den dagliga hanteringen ligger hos olika förvalt‐
ningar och myndigheter och ska ge en gemensam utgångspunkt för handlande.

Handlingar i ärendet
Samtliga handlingar i ärendet finns på www.torsby.se/op.
Kommunstyrelsen 2011‐02‐07 § 16

Kommunfullmäktiges beslut
Översiktsplan för Torsby kommun, ÖP 2010, antas.

Beslutet expedieras till
Miljö,‐ bygg‐ och räddningsnämnden
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

§4

KST 2010/415.02

Arvode till förtroendevalda 2011
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen årligen ska besluta om höjning av
förtroendevaldas arvoden med utgångspunkt från kommunalrådets arvode. Som en följd
av detta föreslås en höjning av förtroendevaldas arvoden enligt bilaga.
Nya moderaterna har i en skrivelse framfört önskemål om oppositionsråd på 50 %. Det
förslag som ligger innebär att kommunstyrelsens vice ordförande får arvode motsvaran‐
de 40 % av kommunalrådets arvode.

Handlingar i ärendet
Personalchefens förslag till arvoden för förtroendevalda 2011
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐01‐17 § 6
Kommunstyrelsen 2011‐02‐07 § 18

Yrkande
Håkan Laack (S) med instämmande av Alf Larsson (C); i det tidigare reglementet hade val‐
nämndens ordförande 10 000 kr/år i arvode valåret och 5 000 kr/år övriga år. Detta fram‐
går inte i förslaget till arvodesreglemente. Föreslås att arvode utgår som tidigare.

Propositionsordning
Ordföranden ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäkti‐
ge bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Förtroendevaldas arvoden höjs från 2011‐01‐01 enligt bifogad bilaga med tillägg att till
valnämndens ordförande skall utgå 10 000 kr/år i arvode valår och 5 000 kr/år övriga år.

Beslutet expedieras till
Personalavdelningen
Samtliga nämnder
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

§5

KST 2010/482.10

Arvodesreglemente från 2011-01-01
Ersättningar till förtroendevalda i kommunala nämnder och styrelser utgår enligt be‐
stämmelser i arvodesreglementet.
Ett reviderat förslag till arvodesreglemente föreligger.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐10‐19 § 102
Kommunstyrelsen 2010‐11‐15 § 157
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐11‐22 § 114
Kommunfullmäktige 2010‐11‐30 § 135
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐12‐13 § 121
Anders Björcks förslag till arvodesreglemente
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011‐01‐17 § 4

Kommunfullmäktiges beslut
Ersättningar till förtroendevalda i kommunala nämnder och styrelser regleras i bifogat
arvodesreglemente som antas att gälla från 2011‐01‐01.

Beslutet expedieras till
Personalavdelningen
Samtliga nämnder
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

7(16)

TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

§6

KST 2011/75.10

Inkallelseordning för ersättare i nämnder och
styrelser
Ledamöter och ersättare i en nämnd/styrelse väljs av fullmäktige till det antal som full‐
mäktige bestämmer. Om ersättarna inte väljs proportionellt skall enligt kommunallagens
6 kapitel §§ 9‐10 fullmäktige bestämma i vilken ordning ersättare skall tjänstgöra i nämn‐
der och styrelser. Situationen uppträder då det inte finns ersättare av ”rätt” parti i en
nämnd eller styrelse.
Samtliga partier har fått i uppdrag att lämna förslag på hur resp parti vill bli företrätt om
inte ersättare finns att tillgå från det egna partiet.
Följande förslag har kommit in:
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven par‐
tigruppsordning;
Socialdemokraterna

I första hand inom partigruppen

Vänsterpartiet
Moderata Samlingspartiet
Centerpartiet
Folkpartiet

v, mp
m, c, fp
c, m, fp
fp, c, m, s, v, mp

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse daterad 2011‐01‐19
Kommunstyrelsen 2011‐02‐07 § 23

Kommunfullmäktiges beslut
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven par‐
tigruppsordning;
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderata Samlingspartiet
Centerpartiet
Folkpartiet

I första hand inom partigruppen
v, mp
m, c, fp
c, m, fp
fp, c, m, s, v, mp

Beslutet expedieras till
Samtliga nämnder
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

§7

KST 2010/267.10

Svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) Torsby en freonfri kommun
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010‐06‐22 lämnade Birgitta Karstensson (MP)
en motion som lyder;
”Runt om i landet pågår arbetet med att fasa ut freon. Ett i högsta grad önskvärt arbete
men som går långsamt. Freon används fortfarande i en mängd anläggningar trots att
alternativ finns. Skälen kan vara ekonomiska eller att befintliga anläggningar väntar på
konvertering. Ytterligare skäl kan vara okunskap eller slöhet. Låt kommunen aktivt driva
arbetet med utfasning. Med olika åtgärder bör detta kunna påskyndas.
Tänkbara är;
‐
‐
‐
‐
‐

Identifiera punktkällor
Vara en föregångare med egna anläggningar
Bedriva aktiv rådgivning inom kommunen
Uppdatera sitt eget kunnande
Eventuella bidrag. Överväga om detta kan vara en framkomlig väg.

Att befinna sig i spetsen för ett sådant arbete innebär god moral, ansvarstagande inför
kommande generationer, bra PR och inte minst bättre nattsömn”.
Motionen har beretts av miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Per‐Arne Persson.

Allmänt om freon och ozon
Det s.k. Montrealprotokollet är nu den första internationella miljökonventionen som 1987
undertecknats av alla länder i världen. Montrealprotokollet (1987) begränsar tillverk‐
ningen och användningen av halogenföreningar som förstör ozonskiktet i övre atmosfä‐
ren. Med stöd av protokollet har man lyckats kraftigt reducera utsläppen av de ämnen
som förstör ozonskiktet. Halterna var som högst år 2000 och de har därefter minskat med
ungefär 4 %. Det svenska miljökvalitetmålet ʺSkyddande ozonskiktʺ syftar till att säker‐
ställa att ozonskiktet kan ge ett långsiktigt skydd mot skadlig UV‐strålning. Både pro‐
duktion och användning av ozonnedbrytande ämnen i Sverige ska till största delen ha
upphört inom loppet av en generation, till 2020.
Målet beräknas kunna nås inom tidsramen om internationella överenskommelser hålls.
Då måste förstås också de nationella regler som finns följas, och ytterligare åtgärder
genomföras för att avveckla de ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

forts kf § 7, svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) - Torsby en
freonfri kommun
Sveriges utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har minskat markant sedan slutet av 1980‐
talet. De största utsläppen i Sverige i dag beror på läckage från produkter där ämnena
används som köldmedier t ex gamla kylmöbler eller isoleringsmaterial som använts i
samband med byggnation eller t ex anläggning av fjärrvärmeledningar.

Hanteringen av kylmöbler
Uttjänta kylmöbler lämnas in vid kommunens återvinningscentraler och hämtas sedan
där i enlighet med producentansvarets bestämmelser via Elkretsen enligt samma rutiner
som gäller i hela landet. Alla freoner tas om hand.
Det har förekommit handel med gamla kylmöbler som i något fall också exporterats ut‐
omlands. Det är tveksamt om detta förekommer i vår kommun. Naturvårdsverket kom‐
mer inom kort att tolka ett EU‐direktiv som syftar till att stoppa all handel med gamla
kylmöbler som innehåller freoner. Miljö‐ och byggnämnden har då möjlighet att informe‐
ra allmänheten om detta.

Ersättning av köldmedier
Freoner byts ut i de större kylanläggningarna i t ex livsmedelsbutiker i kommunen i en‐
lighet med Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen – SFS
2007:846. Freonerna byts ut till ett för ozonskiktet ofarligt ämnen s.k. HFC‐föreningar.
Miljö‐ och byggnämnden är tillsynsmyndighet och detta avvecklingsarbete sker helt i
enlighet med regelverket för alla anläggningar i kommunen.
Någon utvecklad teknik för att ersätta HFCerna finns ännu inte och är heller inte angelä‐
gen för att motverka ozonskiktets nedbrytning.
Isoleringsmaterial
Freoner kan även finnas i isoleringsmaterial som omhändertas i samband med rivning av
byggnader m.m.
Frågan om någon annan hantering än nuvarande förbränning som sker i värmeverket i
Karlstad innebär några miljövinster har diskuterats och någon särskild insamling av det‐
ta material förekommer inte någonstans i landet.

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2010‐06‐22
Kommunfullmäktiges beslut 2010‐06‐22 § 76
Miljö‐ och hälsoskyddsinspektör Per‐Arne Perssons tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010‐12‐13 § 125

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

forts kf § 7, svar på motion från Birgitta Karstensson (MP) - Torsby en
freonfri kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen är besvarad.

Beslutet expedieras till
Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnden
Birgitta Karstensson
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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TORSBY KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

§8

KST 2011/53 .01

Medborgarförslag från Joe Bengtsson om anslagstavlor i Branäs
Joe Bengtsson har lämnat ett medborgarförslag angående anslagstavlor i Branäs. Försla‐
get lyder;
ʺEftersom Branäs tenderar att bli ett mer och mer ʺslutet samhälleʺ där föreningar, arran‐
görer, kyrkor m.fl. inte tillåts att affischera inom eller i anslutning till skidanläggningen
så föreslår jag att:
‐Torsby kommun anlägger 2‐3 stora anslagstavlor i anslutning till Branäs skidanläggning
där nordvärmländska arrangörer, föreningar, kyrkor bla. får marknadsföra sina arran‐
gemang.
‐Regler upprättas för hur anslagstavlorna skall användas och skötas. Föreslår att fastig‐
hetsförsäljningar inte skall tillåtas att använda anslagstavlorna.
Det borde ligga i Branäs intresse att erbjuda ett brett aktivitetsutbud där lokala arrangö‐
rer kan bidra med sina arrangemang. Om man ser på Sälen och Trysil så har man en helt
annan inställning till lokala arrangörer. Anslagstavlor finns inne på deras områden som
man får användaʺ.

Handlingar i ärendet
Joe Bengtssons medborgarförslag daterad 2011‐01‐28.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Joe Bengtsson
Kommunstyrelsen
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Protokoll
2011-02-22

§9

KST 2010/576..01

Medborgarförslag från Peter Westberg angående Mejeritomtens exploatering
Peter Westberg har lämnar ett medborgarförslag angående Mejeritomtens exploatering.
Peters förslag är att Mejeritomten skall utnyttjas för uppförande av en i huvudsak kom‐
mersiell centrumfastighet till allmänt gagn för tätorten Torsby, hela kommunen och i
förlängningen norra Värmland enligt anförda synpunkter.

Handlingar i ärendet
Peter Westbergs medborgarförslag daterad 2010‐12‐24

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget i sin hel‐
het ligger som bilaga till paragrafen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Peter Westberg
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

KST 2011/92 .70

Motion från Gerd Persson (FP) om parboendegaranti
Gerd Persson (FP) har 2011‐02‐14 lämnat en motions som lyder:
ʺFolkpartiet har uppmärksammat att många äldre inte får leva tillsammans när ena part‐
nern har behov av särskilt boende inom äldreomsorgen. Vi vill att det skall bli en lagänd‐
ring så att man har rätt att tillsammans flytta till ett särskilt boende även om endast den
ena i paret är beviljad biståndet. Rätten att kunna leva tillsammans hela livet blir då ett
val som görs av paret och inte av kommunen. Har man haft ett gott liv tillsammans är det
grymt att behöva skiljas åt då sjukdom och kraftlöshet tar över.
I många kommuner försöker man redan nu i avvaktan på att lagen ändras ordna det så
att man får leva tillsammans även på ålderns höst, om man så vill. Så inte i Torsby Kom‐
mun, här måste bägge ha ett vårdbehov av bestående art för att få flytta tillsammans till
särskilt boende. Detta tycker vi i Folkpartiet Liberalerna i Torsby är fel.
Vi yrkar på att det skapas riktlinjer som säkerställer att bägge beviljas boende om de så
önskar, även om bara den ena har ett vårdbehovʺ.

Handlingar i ärendet
Motion från Gerd Persson daterad 2011‐02‐14

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet expedieras till
Gerd Persson
Kommunstyrelsen
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

KST 2010/422.60

Redovisning av medborgarförslag från Maria
Linusson angående skolskjutsarna till och från
Stölletskolan
Maria Linusson lämnade 2010 ett medborgarförslag angående skolskjutsarna till och från
Stölletskolan. Barn‐ och utbildningsnämnden har berett ärendet oh lämnat svar på försla‐
get.
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare har delgetts svaret.

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-02-03.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till
Maria Linusson
Emelie Ollén
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

KST 2011/131.01

För kännedom; Regeringsrätten byter namn
För kännedom har kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare delgetts informationen
att Regeringsrätten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen från den 1 januari 2011.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Sveriges domstolar.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

KST 2010/195.10

För kännedom; mandatfördelningen i Sveriges
kommuner och landstings kongress 2011-2015
Sveriges kommuner och landsting har delgett alla medlemmar mandatfördelningen i
förbundets kongress för mandatperioden 2011‐2015.

Handlingar i ärendet
SKLs skrivelse daterad 2011‐01‐12

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

