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§ 23 Kulturskolans elever dansar
Dnr KST 2013/53

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har i samråd med kulturskolan och deras ledare
Michael Åkerlund bestämt att om möjlighet finns, skall varje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.
Vid dagens sammanträde dansar elever från kulturskolan till Vivaldis Årstiderna.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för framförandet.

,

,

Utdragsbestyrkande
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§ 24 Information om Ett Öppnare Värmland
Dnr KST 2012/447

Sammanfattning av ärendet
Lilian Olsson strateg, David Matthiasson processledare och Joori Haglund lokal
ambassadör i Torsby är inbjuden till dagens sammanträde för att informera om
projektet Ett Öppnare Värmland,
Bakgrund
Värmland, liksom många andra regioner, står inför betydande förändringar genom
stora avgångar på arbetsmarknaden. För att möta dessa la'ävs att nya grupper ges
tillträde.
Dessa grupper inkluderar:
-personer i andra delar av Sverige
-personer utanför Sverige och då inte minst med utomeuropeisk härkomst
-personer som idag av skilda skäl befinner sig i olika former av utanförskap;
långtidsarbetslösa, utförsäkrade, socialstödstagare m fl
Våra värderingar om och attityder till individer i dessa grupper bygger i många fall på
okunskap och rädslor. Vi tenderar att se individerna som annorlunda. Vår kännedom
baseras ofta på vad vi ser i media eller hör av andra. Skäl som dessa försvårar för
individerna att komma in i såväl arbetsliv som i sociala sammanhang.

Syfte
Att närma dessa grupper till arbetsmarknaden kräver en mängd insatser och inte minst
ändrade attityder hos oss som idag lever och arbetar i Värmland. Ett samhälle där alla
människor känner sig inkluderade är ett samhälle som kännetecknas av
medmänsklighet, social interaktion och trygghet. Ett samhälle med fungerande
arbetsmarknad, en diversifierad kompetens är också ett kreativt samhälle. Ett samhälle
i tillväxt.
Mål
Att förankra och ta fram en strategisk plattform för långsiktig framgångsrik
attitydpåverkan mot ett öppnare Värmland. Resursinsatsen i basarbetet skall
huvudsakligen ske via personer som själva kommer ur utanförskap -lokala

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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ambassadörer. Detta skapar trovärdighet och ger dessa en egen utvecklingsmöjlighet.
De konuner att arbeta lokalt i nära samverkan med ortens studieförbund, föreningsliv,
konU11Un, näringsliv, enskilda eldsjälar m fl. Deras uppgift är att stödja redan
pågående aktiviteter, inspirera tiU diskussioner och möten, arrangera sådana
aktiviteter mm.
Mer information hittar du på www.ettoppnarevarmland.nu.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 7

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 25 Allmänhetens frågestund
Dnr KST 2013/51

Sammanfattning av ärendet
Viveka Eriksson, programansvarig på vård- och omsorgsprogrammet har två frågor.
Den första ställer hon till barn- och utbildningsnämndens ordförande Hans Lass med
anledning av det förslag som barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lagt till
nämnden om nedläggning av vissa program på S*rneskolan. Ett av dessa förslag är
att lägga ned vård- och omsorgsprogrammet. I bilaga till protokollet finns
motiveringar till förslaget och frågan är om dessa motiveringar är rättvisa för ett bra
beslut.
Hans Lass (S) svarar att han håller med om att skrivningen i bilagan inte är rättvisande
men vill påpeka att i de överläggningar och diskussioner som förts har alla faktorer
vägts in.
Vidare får presidiet en fråga från Viveka Eriksson och Inger Grankvist om inte
kommunfullmäktige bör ta beslut om nedläggning av program och inte som nu barn
och utbildningsnämnden.
Eva-Lena Gustavsson (S) svarar att enligt barn och utbildningsnämndens reglemente
och vår praxis så beslutar kommunfullmäktige om budgetramar för respektive nämnd
eller styrelses verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och
riktlinjer. Detta innebär att barn- och utbildningsnämnden äger rätten att själva besluta
om Stjerneskolans programutbud, vilket man också gjort både vid nedläggningar av
program som vid uppstart av nya program. Däremot när det gäller nedläggningar av
skolor har det krävts beslut av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Justerarens signatur
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§ 26 Ordet är fritt
Dnr KST 2013/52

Sammanfattning av ärendet
Anders Wiss (M) ledamot och vice ordförande i Torsby Bostäder AB (TBAB)
informerar om byggnationen av "Mejeristen". Mejeristen har byggts av (TBAB) för 37,7
milj. Tack vare en tuff projektering blev projektet 700 000 kr billigare vilket blev TBABs
vinst när fastigheten såldes till bostadsrättsföreningen för 38,4 milj kr. Byggnationen
innebär inga som helst kostnader för skattebetalarna.
TBAB omsatte 2012 68 milj kr och har efter bokslutsdisposioner en vinst på 3,8 milj kr
och ett eget kapital på 60 milj kr.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.

,

.
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§ 27 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Ärenden som tillkom vid dagens sammanträde.

* Fråga från Bengt Berg (V) om programmen vid S*rneskolan.
* Motion från (MP) om kommunens vindkraftssatsning.
* Motion från (C) - sätt stopp föl' den anonyma maten.
* Motion från (V) och (MP) att en nedläggning av S*rneskolans program skall
behandlas i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner ovanstående tillägg till dagens föredragningslista.

,

,
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§ 28 Namnbyte - Omsorgsnämnden och
omsorgsförvaltningen
Dnr KST 2013/158

Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har 2013-01-22 beslutat om namnbyte av"Äldreomsorgs
avdelningen" till "Vård- och omsorgsavdelningen" . Detta kan motiveras med att
innehållet i de ~änster som utförs inte är inriktad enbart till den äldre befolkningen
utan på medborgare som till följd av tillfälligt eller permanent behov av
omsorg/omvårdnad och eller service enligt Social~änstlagen och eller vård enligt
Hälso- och sjukvårdslagen. Det anses därför vara missvisande med namnet
"äldreomsorg" då det är även yngre människor som får omvårdnad och service av
avdelningens personal.
Namnfrågan i ett vidare perspektiv gör att fråga om namn på nämnden och på
förvaltningen behöver värderas. Benämningen"socialnämnden" på nämnden och
"socialförvaltningen" på förvaltningen är de mest vedertagna begreppen som namn på
de verksamheter som ligger under Omsorgsnämndens ansvar eftersom det i Torsby
rör den samlade kommunala verksamheten inom social~änstområdet.

,

.

I kommuner med flera nämnder/förvaltningar inom social~änstområdet, kan namnet
Omsorgs-nämnden förekomma med en del av ansvaret som till exempel i Kalmar;
"ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och
vård ... " eller som i Växjö; "Omsorg-nämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för
äldre personer, för personer med utvecklingsstörning, för personer med fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning samt för dem som är berättigade till hemsjukvårds
insatser. Nämndens uppgifter utförs av omsorgsförvaltningen" eller som i Södertälje;
"Omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten för
funktionshindrade."
Därför bedöms ändringar i narnnfrågan medföra en större tydlighet och begriplighet.
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Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2013-02-19 § 29
Kommunstyrelsen 2013-03-04 § 46

Yrkande
Gl/11illa Boqllist (V) med instämmande av AlfLarsson (C); avs lag till kommuns tyrelsens
förs lag om namnbyte. Behåll de nuvarande namnen .

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Gunilla Boquists och Alf Larssons
förs lag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordföranden godkänner fö ljande propositionsordning:
Den som ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som. ställer sig bakom Gunilla Boquists och Alf Larssons förslag röstar Nej.

Omröstningsresultat
Ja röster lämnas av; Håkan Laack (S), Eva-Lena Gustavsson (S), Hans Lass (S), Yvonne
Broberg (S), Rune Mattsson (S), Annlouise Broden (S), Anna-Karin Gustafsson (5),
Birgit Dahlgren (S), Åke Gustavsson (S), Ann-Mari Uppvall (S), Peter Jonsson (S),
Carina Nordqvist (S), Sune Persson (S), Eva Nordvall (5), Jörgen Nilsson (S), Roger
Ericsson (M), Gustav Olsson (M), Anders Wiss (M), Mikael Persson (M) och Hans
Forsbäck «M).
Nej Röster lämnas av Lina Nilsson (M), Inga-Britt Keck-Karlsson (C), Alf Larsson (C),
Torbjörn Jansson (C), Bengt Berg (V), Gunilla Boqvist (V), Hans Lindberg (V), Inger
Laren (FP), Karl-Erik Keck (MP)

Justerarens signatur
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Omröstningsresultat
20 Ja-röster
9 Nej-röster
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Socialnämnden blir det nya namnet på omsorgsnämnden och Socialförvaltningen blir
det nya namnet på omsorgsförvaltningen.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Lilian Olovsson

,

.
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§ 29 Försäljning av fastigheten Torsby N
Stöllet 1 :190
Dnr KST 2010/113

Sammanfattning av ärendet
I samband med att Torsby kommun förvärvade Klarälvdalens folkhögskola från
Landstinget Värmland så ingick tre s.k. lärarbostäder i fastigheten. Dessa tre
lärarbostäder har varit avstyckade och ute till försäljning sedan 2010 enligt beslut i
samhällsutskottet, (Kssu § 31). Försäljningspriset på rubricerad fastighet var då 400000
kr men det har sedan dess inte varit någon anbudsgivare som visat inh'esse för
fastigheten till detta pris.
I slutet av förra året kontaktades mäklaren Anders Mattson av Eva Åslund som
lämnade ett bud på 250 000 kr. Detta bud ansåg tekniska avdelningen vara godtagbart
och mäldaren fick i uppdrag att gå vidare med försäljningen och han har nu upprättat
ett villkorat köpekontrakt som är underskrivet av båda parter.
Då dessa tre fastigheter har ingått i samma fastighet som folkhögskolan så är både
fjärrvärme och VA gemensamt med folkhögskolan. Tekniska avdelningen anser att när
det blir privata fastighetsägare till dessa fastigheter så ska de inte ingå i kommunens
interna VA- och fjärrvärmenät. Man har därför påbörjat projektering för separata
anslutningspunkter till nämnda fastigheter och kontakt har tagits med Värmevärden
för att de ska få egen fjärrvärmeanslutning.
,

.
Vidare så vill tekniska avdelningen kunna använda de nettomedel som blir efter
fastighetsförsäljningen för att täcka upp de kostnader för separering av fjärrvärme och
VA till dess fastigheter.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från fastighetschef Mats Ågren daterad 2013-01-21
Kommunstyrelsen 2013-03-04 § 47

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Fastigheten Torsby Norra Stöllet 1:190 säljs till Eva Åslund Stöllet för en
försäljningssumma på 250 000 kr enligt upprättat kontrakt.

Justerarens signatur
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2.

Tekniska avdelningen får möjlighet att disponera de nettomedel som uppstår vid
försäljningen för separering av VA och fjärrvärme.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

r

•
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§ 30 Försäljning av fastigheten Torsby Tallen 7
Dnr KST 2012/111

Sammanfattning av ärendet
GUPEX AB, genom Lars Ekström, har frågat kommunen om att få köpa fastigheten
Torsby Tallen 7. Fastigheten ligger på motsatt gatusida från den adress där GUPEX AB
bedriver verksamhet. GUPEX AB har för avsikt att på fastigheten förlägga sin
nuvaJ:ande plåtverkstad scunt att inrätta en måleriverksamhet. Måleriarbeten som idag
köps och utförs i Karlstad.
I två av de byggnader som finns på fastigheten har idag Räddnings~änsten med ett
muntligt avtal med den förre ägaren, Fortifikationsverket, getts möjlighet att förvara
förrådsmaterial. GUPEX AB har gett löfte om att Räddnings~änsten får hyra en
byggnad för fortsatt förrådsverksamhet. Dessutom diskuteras om möjligheten att
Räddnings~änsten kan få hyra en byggnad för invändig övningsverksamhet. Det
fritids- och idrottsmateriel som av föreningar förvaras i en byggnad behöver avlägsnas
och tekniska avdelning ser på alternativa förvaringsutrymmen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-02-03
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-02-11 § 21
Kommunstyrelsen 2013-03-04 § 48

Yrkande
Bengt Berg (V) med instämmande av Håkan Laack (S); ge tekniska avdelningen i uppdrag
att genom avtal med Guppex säkerställa att räddnings~änsten får hyra en byggnad för
fortsatt förrådsverksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan ställa sig bakom Bengt Bergs och
Håkan Laacks tilläggsyrkande och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Fastigheten Tallen 7 säljs till GUPEX AB för 420 000 kronor, då fastigheten inköptes
av kommunen för att möjliggöra utveckling av näringslivsverksamhet på
fastigheten.
2.

Tekniska avdelningen får i uppdrag att upprätta köpehandling.

3. Tekniska avdelningen får i uppdrag att tillsammans med Räddningstjänsten
säkerställa lokal- och markbehov för Räddningstjänsten genom att avtal upprättas
mellan Guppex och kommunen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

,

.
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§ 31 Finansiering ombyggnad del av
Klarastrand Stöllet till trygghetsboende
Dnr KST 2012/538

Sammanfattning av ärendet
För att utreda intresset för att tillskapa ett nytt trygghetsboende för äldre på
Klarastrand Stöllet har en inh"eSseförfrågan skickats ut och utvärderats.
Intresseförfrågan och förutsättningarna för ett trygghetsboende behandlades av
samhällsutskottet 2012-10-22 § 133. Sanlhällsutskottet beslutade att tekniska
avdelningen får i uppdrag att projektera för ett byggprojekt.
Tekniska avdelningen har tagit fram ett förslag på 7 lägenheter, enligt bilaga, och tagit
fram en kostnadskalkyl för projektet på 2 000 000 kr.

Handlingar i ärendet
Konununstyrelsens samhällsutskott 2012-10-22 § 133
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-02-01
Kommunstyrelsen 2013-02-04 § 41

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner kostnadskalkylen. 2000000 kr anvisas till
projektet genom upplåning.

2.

Tekniska avdelningen tar fram hyreskostnad och redovisar till samhällsutskottet
och genomJör en marknadsföringskampanj med avsikt att få minst fyra tecknade
hyreskontrakt inför byggstartsbeslut.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Socialförvaltningen
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§ 32 Finansiering ombyggnad av
Valbergsgården till trygghetsboende
Dnr KST 2011 /93

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i konununstyrelsen 2012-09-03 § 106 har en upphandling av
projektet gjorts under senare delen av 2012 . Priset från de entreprenörer som svarat på
upphandlingen låg på den nivå att projektet inte var ekonomiskt genomförbart.
Orsaken till detta var bl.a. att om man byggde om toaletterna i hus 1 (närmast
Skogsbacken) krävdes det en ny ventilationsanläggning inkl utbyggnad av tak och
ombyggnad av brandskyddet.
I början av januari gjordes en ny upphandling som föreskrev att inte toaletterna i hus 1
byggdes om samtidigt som man använde befintliga avloppsstammar i hus 2 och 3 samt
att fönsterbyten och fasadarbeten endast gjordes till befintliga- och nya lägenheter.
Vi har nu fått in anbud och det anbudet som valts är ca 6,7 milj lägre än anbuden vid
första upphandlingen. Det troliga är dock att stödet från Länsstyrelsen minskar med 3
milj. Med lägre entreprenadkosh1ad och minskat stöd konuner nettokostnaden att
sänkas med ca 3,7 milj jmf med första upphandlingen.
Bantning av projektet
För att ytterligare komma ner i kostnadsnivå kommer de sex nya lägenheterna att tas
bort. Detta leder till en kostnadsbesparing på 3 125 tkr men ilU1ebär att stödet minskar
med 678 tkr, nettominskningen blir då 2 447 tkr.
Hyreskostnad
Med den nya kalkylen (utan 6 nya lägenheter) skulle hyreshöjningen bli 188 kr m 2 per
år och en hyreshöjning på 785 kr/mån för en lägenhet på 50 m 2 .
I finansieringskalkylen om 14,2 milj kr finns två ofinansierade poster, underhåll och
investering utemiljö. Investering utemiljö finansieras via utökad investeringsram och
underhåll finansieras via utökad drift ram fördelat på 2013 och 2014.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

Tidplan
Projektet är indelat i he etapper med start i april 2013 och beräknas vara klart i april
2014.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2012-09-03 § 106
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2013-03-08
Komnmnstyrelsens samhällsutskott 3013-03-11 § 35
Kommunstyrelsen 2013-03-18 § 59.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Tekniska avdelningen beviljas en ökad driftram med 6800 tkr fördelat på 2013 och
2014.

2. Investeringsramen för 2013 utökas med 500 tkr.
3.

Ekonomiavdelningen får i uppdrag att låna upp 4800 tkr till hyresfinansierad
investering.

4.

2100 tkr finansieras från tekniska avdelningens beviljade investeringsram.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonontiavdelningen

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 33 Camilla Björn (8) avsäger sig uppdraget
som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden
Dnr KST 2013/108

Sammanfattning av ärendet
Camilla Björn (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Handlingar i ärendet
A vsägelse daterad 2013-02-05

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Camilla Björn entledigas från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

2.

Förslag på ny ersättare efter Camilla lämnas vid ett kommande
fullmäktigesammanträde.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Rune Mattsson
Kf
Lilian Olovsson

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 34 Ändrad tid för kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2013
Dnr KST 2013/203

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanh'äde den 17 juni sammanfaller med Sunnes
kommunfullmäktige. Det innebär att det kan bli radiosändningar från bara det ena
fullmäktigesammanh·ädet. Ordföranden föreslår att vi flyttar Torsbys sammanträde till
den 24 juni istället.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni flyttas till den 24 juni 2013.

Beslutet skickas till
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och förvaltningar

I

•

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfu ll mäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 35 Medborgarförslag - Naturum i Torsby
Dnr KST 2013/57

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Sandberg lämnar till dagens sammanträde ett medborgarförslag som lyder;
" För att möta den ökade efterfrågan på ath'aktiva naturupplevelser, höja
besöksnäringen, skapa fler arbetstillfällen och ge de personer som redan nu arbetar
med vandringar, fiske eller andra naturaktiviteter ett större kundunderlag föreslår jag
en etablering av ett naturum i kommunen.
Naturum är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket och initiativ till
naturum kan tas av aktörer på lokal, regional eller central nivå.
"Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Här får du veta mer om
de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området innan du ger dig vidare
för att upptäcka naturen. Förutom utställningar har många naturum också guidningar,
temakvällar och naturstigar. Du kan också få tips om utflyktsmål och vandringar"
Vidare skriver Naturvårdsverket; "Huvudsaklig målgrupp för naturumverksarnhet är
den breda allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper" och när det gäller
ekonomiskt stöd kan man bl.a. läsa: "Naturvårdsverket kan bidra till att finansiera
anläggning och drift av statliga naturum" .
,

.

Naturum Värmland, i Karlstad, har varit framgångsrikt sen starten och skulle kunna
vara en bra samarbetspartner för oss, men det är av största vikt, anser jag, att en grupp
intresserade personer knyts till det ev. förarbetet.
I Torsbyornrådet tycks ett naturum ha alla förutsättningar att få en gynnsam
utveckling med ett stort antal naturreservat och skulle kunna bli en förträfflig
komplettering, bl.a. till Torsby Sportcenter, oavsett geografisk placering.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

Det vore utmärkt om en förshldie kunde starta snart, eftersom vi inte är ensamma på
arenan. Naturvårdsverket ser nog till att det inte blir någon överetablering i landet. I
dagarna är två nya naturrum på gång (i Kosterhavets nationalpark och Laponia
naturum vid StoraSjöfallet)
Självklart krävs ett gediget förundersökningsarbete innan en ev. ansökan till
Nahlrvårdsverket kan ligga klar, men jag hoppas att detta inte ska ses som ett hinder."

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterat 2013-Dl -18

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till
Emelie Ollen
Margot Enkvist
Annette Lauritzen Karlsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Till
Torsby kommun
Kommunfullmäktige
Medborgarförslag - Naturum i Torsby
För att möta den ökade efterfrågan på attraktiva naturupplevelser, höja besöksnäringen, skapa
fler arbetstilIfålIen och ge de personer som redan nu arbetar med vandringar, fiske eller andra
naturaktiviteter ett större kWldunderlag föreslår jag en etablering av ett naturum i kommunen.
Naturum är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket och initiativ
till naturum kan tas av aktörer på lokal, regional eller central nivå.

"Ett naturum är ett centrum för besökare till ett natur område. Här får du veta mer om de
djur, växter, geologi och kulturhistoria somformat området innan du ger dig vidare för a!!
upptäcka naturen. Förutom utställningar har många naturum också guidningar, temakvälla/"
och naturstigar. Du kan också få tips om utflyktsmål och vandringar"
Vidare shiver Naturvårdsverket: "Huvudsaklig målgrupp för naturumverksamhet är den
breda allmänheten i alla åldrar utan speciella förkunskaper" och när det gäller ekonomiskt
stöd kan man b1.a. läsa: "Naturvårdsverket kan bidra till att finansiera anläggning och drift
av statliga naturum ".
N aturum Värmland, i Karlstad, har varit framgångsrikt sen starten och skulle kunna vara en
bra samarbetspartner för oss, men det är av största vikt, anscr jag, att eu grupp intresserad e
personer knyts till det ev. förarbetet.
[ Torsby-området tycks ett naturum ha alla förutsättningar att få en gynnsam utveckling med
ett st01i antal naturreservat och skulle kunna bli en förträfflig kompletteringen, bl.a. till
Torsby Sp01icenter, oavsett geografisk placering.
Det vore utmärkt om en förstudie kunde starta snart, eftersom vi inte är ensanuna på arenan.
Naturvårdsverket ser nog till att det inte blir någon överetablering i landet. I dagarna är två
nya naturum på gång (i Kosterhavets nationalpark och Laponia naturum vid StoraSjöfallet)
, Självklart hävs ett gediget förundersökningsarbete innan en ev. ansökan till Naturvårdsverket
kan ligga klar, men j ag hoppas att detta inte ska ses som ett hinder.

Torsby den 18 januari 2013
Med vänlig hälsning
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 36 Motion från (V) och (MP) att ev
nedläggning av Stjerneskolans program skall
behandlas i kommunfullmäktige
Dnr KST 2013/200

Sammanfattning av ärendet
Bengt Berg (V), Gunilla Boquist (V), Hans Lindberg (V) och Karl-Erik Keck (MP)
lämnar vid dagens sammanträde en motion som lyder;
"Vi vill att den så viktiga frågan om S*rneskolans program skall behandlas i
kommunfullmäktige" .

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2013-03-18

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Margot Enkvist
Emelie Ollen
Annette Lauritzen Karlsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 37 Motion från (C) genom Alf Larsson (C) 
sätt stopp för den anonyma maten
Dnr KST 2013/202

Sammanfattning av ärendet
Centerns fullmäktigegrupp genom Alf Larsson (C) lämnar vid dagens sammanträde en
motion som lyder;
"Maten står i större fokus än någonsin och matskandalerna avlöser varandra.
Centerpartiet vill att larmen om salmonellasmittad köttfärs och bedrägeriet med
hästkött i fäJ:digmaten ska bli en väckarklocka. Vi kräver att de offentliga köken i
kommunen tar sitt ansvar och börjar ställa högre krav på sina matinköp.
Totalt omfattar marknaden för offentlig mat 8,7 miljarder kronor per år. Hälften är
import och några få, stora aktörer tar hem i stort sett alla affärer. De små, lokala
företagen är ofta chanslösa.
Det innebär att bam, ungdomar, gamla och sjuka serveras 3 miljoner portioner varje
dag med mestadels anonym mat som producerats med lägre krav på miljö och
djuromsorg. Är detta hållbart? Det finns dock en annan väg. Miljöstyrningsrådet har
tagit fram ett underlag som innebär att det går att ställa krav som leder till bättre mat
med tydligt ursprung. Och som dessutom kan underlätta för lokala företag att
leverera.
,

.
Om kommunen jobbar efter dessa principer så blir det många vinnare: Vi vet mer om
varifrån maten kommer, vi vet att den produceras i enlighet med höga krav på miljö
och djuromsorg och vi gör det möjligt för fler att leverera till våra verksamheter.
Centerpartiet kräver därför att:
- Kommunen tar fram en livsmedelspolicy som med miljöstyrningsrådet som grund
ställer högre krav på miljö och djuromsorg i upphandlingen. Policyn ska också göra
det möjligt att bryta ner upphandlingen så att det underlättar för mindre företag att
lägga anbud."

Justerarens signatur
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2013-03-18

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2013-03-17

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ninni Boss
Annette Lauritzen Karlsson
Margot Enkvist
Emelie Ollen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Motion till kommunfullmäktige i Torsby kommun

Sätt stopp för den anonyma maten
Maten står i större fokus än någonsin och matskandalerna avlöser varandra. Centerpartiet vill att
larmen om salmonellasmittad köttfärs och bedrägeriet med hästkött i färdigmaten ska bli en
väckarklocka. Vi kräver att de offentliga köken i kommunen tar sitt ansvar och börjar ställa högre krav
på sina matinköp.

Totalt omfattar marknaden för offentlig mat 8,7 miljarder kronor per år.Hälften är import och några
få, stora aktörer tar hem i stort sett alla affärer. De små, lokala företagen är ofta chanslösa.
Det innebär att barn, ungdomar, gamla och sjuka serveras 3 miljoner portioner varje dag med
mestadels anonym mat som producerats med lägre krav på miljö och djuromsorg. Är detta hållbart?
Det finns dock en annan väg. Miljöstyrningsrådet har tagit fram ett underlag som innebär att det går
att ställa krav som leder till bättre mat med tydligt ursprung. Och som dessutom kan underlätta för
lokala företag att leverera.
Om kommunen jobbar efter dessa principer så blir det många vinnare: Vi vet mer om varifrån maten
kommer, vi vet att den produceras i enlighet med höga krav på miljö- och djuromsorg och vi gör det
möjligt för fler att leverera till våra verksamheter.
Centerpartiet kräver därför att:
- Kommunen tar fram en livsmedelspolicy som med miljöstyrningsrådet som grund ställer högre krav
på miljö och djuromsorg i upphandlingen. Policyn ska också göra det möjligt att bryta ner
upphandlingen så att det underlättar för mindre företag att lägga anbud.

Centerns fullmäktigegrupp
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Sysslebäck 2013-03-17
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 38 Motion från (MP) om kommunens
vi nd kraftssats n i ng
Dnr KST 2013/197

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck (M) lämnar vid dagens sammanträde en motion som lyder;
"Vi vill att det skyndsamt utarbetas beslutsunderlag för vårt engagemang i
vindkraftsutbyggnaden i kommunen. Viktiga frågor att belysa är då bl.a. de
ekonomiska vinsterna för kommunen av vindkraft, arbetstillfällen, ökade
skatteintäkter, om vi skall vara ägare/delägare i ett eller flera verk, hur vi kan
säkerställa att bygdemedel utgår och hur detta administreras, om vi skall bilda ett
särskilt energibolag för att administrera vindbruksintälderna, hur relevant information
till kommlminnevånarna skall utformas m.m. Denna utredning bör, om möjligt,
kompletta vår Vindbruksplan.
Bakgrund
En modernisering av energisystemet pågår i Sverige, från olja, kol till förnyelsebar
energi i form av bioenergi, sol och vindkraft. Olja och kolförbränning har medfört
svåra miljöskador i vår kommun - kvicksilverförgiftade svartlistade sjöar och tjärnar
och omfattande försurning med årliga mångmiljonkostnader för kalkning. De
förnybara energikällorna orsakar inga sådana problem.

I'

•

Utvecklingen av vindkraftstekniken har varit snabb och lyckosam. Moderna
vindkraftsverk är både effektiva, driftsäkra och kostnadseffektiva. Detta har medfört
en snabb utbyggnad av vindkraften i Europa och även i Sverige. Eftersom en
vmdkraftsutbyggnad medför många fördelar för en kommun så konkurreras det nu
om att etablera vindkraftsverk för att kunna utnyttja de mervärden som en
vindkraftsutbyggnad kan ge i form av arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och
miljänytta. Eftersom vår Vindbruksplan äntligen är i slutfasen och då många
vindkraftsbolag vill bygga i kommunen tycker vi det är viktigt att grundligt uh'eda
vindkraftens nytta for kommunen och dess innevånare.

Justerarens signatur
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Kom munfu II mäktige
PROTOKOLL
20 13-03-18

Enligt uppgifter i litteraturen beräknas ett medelstort vindkraftverk (2 MW,) på en 20
årsperiod ge skatteintäkter på en million kr till kommunen, bygdemedel på 400 000 kr
och 40 miljoner kr i nettovinst till ägarna. Om ägarna använder energin i den egna
verksamheten så tillkommer inbesparade kostnader i form av energiskatt och moms i
samma storleksordning.
Vid vår studieresa till Rättvik fick vi information om Rättviks kommuns lyckade
satsning som ägare av vindkraftsverk. En nettovinst/år på 2 miljoner kr, enligt Rättviks
kommunalråd.
Är det bra för Torsby Kommun att vara ägare/delägare i ett eller flera verk är således
en viktig fråga att noggrant utreda.
Nu kan man ju inte fatta beslut i dess viktiga frågor enbart på uppgifter i litteratur och
press utan detta måste givetvis utredas av personer sakkunniga i vindkraftsfrågor".

Handlingar i ärendet
Motion daterad 2013-03-16

.Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Jon Wiggh
Emelie Ollen
Margot Enkvist

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Motion från Miljöpartiet-De Gröna om Kommunens vindkraftssatsning.
Vi vill att det skyndsamt utarbetas beslutsunderlag for vårt engagemang i vindkraftsutbyggnaden i
kommunen.
Viktiga frågor att belysa är då bl.a. de ekonomiska vinsterna för kommunen av vindkraft,
arbetstillfållen, ökade skatteintäkter, om vi skall vara ägare/delägare i ett eller flera verk, hur vi kan
säkerställa att bygdemedel utgår och hur detta administreras, om vi skall bilda ett särskilt
energibolag for att administrera vindbruksintäktema, hur relevant information till
kommunalinnevånarna skall utformas m.m.
Denna utredning bör, om möjligt, kompletta vår Vindbruksplan.

Bakgrund
En modernisering av energisystemet pågår i Sverige, från olja, kol till fOrnyelsebar energi i form av
bio energi , sol och vindkraft.
Olja och kolförbränning har medfort svåra miljöskador i vår kommun - kvicksilverforgiftade,
svartlistade sjöar och tjärnar och omfattande forsurning med årliga mångmiljonkostnader fOr
kalkning.
De förnybara energikällorna orsakar inga sådana problem

Utvecklingen av vindkraftstekniken har varit snabb och lyckosam. Moderna vindkraftsverk är både
effektiva, driftsäkra och kostnadseffektiva. Detta har medfort en snabb utbyggnad av vindkraften i
Europa och även i Sverige. Eftersom en vindkraftsutbyggnad medfor många fordelar for en
kommun så konkurreras det nu om att etablera vindkraftsverk fOr att kunna utnyttja de mervärden
som en vindkraftsutbyggnad kan ge i form av arbetstillfållen, ökade ~katteintäkter och miljönyttcl.
Eftersom vår Vindbruksplan äntligen är i slutfasen och då många vindkraftsbolag vill bygga i
kommunen tycker vi det är viktigt att grundligt utreda vindkraftens nytta for kommunen och
dess innevånare.
Enligt uppgifter i litteraturen beräknas ett medelstort vindkraftverk (2 MW,) på en 20-årsperiod ge
skatteintäkter på en million kr till kommunen, bygdemedel på 400000 kr och 40 miljoner kr i
nettovinst till ägarna.
Om ägarna använder energin i den egna verksamheten så tillkommer inbesparade
kostnader i form av energiskatt och moms i samma storleksordning.
Vid vår studieresa till Rättvik fick vi information om Rättviks Kommuns lyckade satsning som
, ägare av vindkraftsverk En nettovinst/år på 2 miljoner kr, enligt Rättviks kommunalråd.
Är det bra för Torsby Kommun att vara ägare/delägare i ett eller flera verk är således en
viktig fråga att noggrant utreda.

Nu kan man ju inte fatta beslut i dess viktiga frågor enbart på uppgifter i litteratur och press utan
detta måste givetvis utredas av personer sakkunniga i vindkraftsfrågor.

Torsby 16-3-2013

&'aAO-~~

Karl-erik Keck MP-De Gröna, Torsby
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 39 Fråga från Bengt Berg (V) angående
programmen vid Stjerneskolan
Dnr KST 2013/201

Sammanfattning av ärendet
Bengt Berg (V) frågar angående programmen vid S*rneskolan. Hur kommer
beslutsgången att bli för ovanstående fråga, alltså framtiden för de olika programmen
vid S*rneskolan i Torsby. Frågan bör besvaras idag.

Handlingar i ärendet
Bengt Bergs fråga.

Kommunfullmäktiges beslut
Enligt barn och utbildningsnämndens reglemente och vår praxis beslutar
kommunfullmäktige om budgetramar för respektive nämnd eller styrelses verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och riktlinjer. Detta innebär att
barn- och utbildningsnämnden äger rätten att själva besluta om Stjerneskolans
programutbud, vilket man också gjort både vid nedläggningar av program som vid
uppstart av nya program.
Däremot när det gäller nedläggningar av skolor har det krävts beslut av
kommunfullmäktige.
,

.

Beslutet skickas till
Bengt Berg

Justerarens signatur
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Kommunfu ll mäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 40 För kännedom - svar på medborgarförslag
om utomhusmiljön för patienter på
demensboendet Angen Dalbygarden
••

o

Dnr KST 2011/604

Sammanfattning av ärendet
Lisbet Werme och Laila Persson har lämnat ett medborgarförslag där man vill att det
vid demensboende Ängen vid Dalbygården inhägnas ett stort område med grönt
staket som kamoufleras med träd, buskar för att få ett område som upplevs som öppet
och lummigt. Vidare så ska gräs och ängsblommor växa upp inom området så att det
blir en känsla av att man är "ute på ängen".
Tekniska avdelningen som berett ärendet anser att det finns ett antal faktorer som gör
att förslaget inte kan förverkligas:
1. Om man går helt på förslaget så leder detta till höga driftkostnader eftersom det inte
kan utföras rationell grönyteskötsel. Det skulle även leda till frekvent snö och
halkbekämpning.

2. Med detta förslag ökar risken för fall- och halkolyckor beroende på att det dels
skulle hållas öppet vintertid, dels skulle gångstråken vara av "ängskaraktär" .

, .

Som ett alternativ till medborgarförslaget har man sett på möjligheten att sätta ett
staket runt delar av byggnaden. Om ett område inhägnas på västra och nordvästra
delen av Dalbygården skulle detta kosta ca 120 000 kr (ca 500 kr/m).
Tekniska avdelningen anser att detta är i så fall en verksamhetsåtgärd och har
presenterat priset för omsorgsförvaltningen som inte har möjlighet att finansiera denna
inhägnad.
Svaret har kommunicerats med förslagsställarna och kommunstyrelsen har beslutat att
förslaget inte kan genomföras beroende på ovanstående punkter.
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag; Boende och arbetsmiljö - Utomhusmiljö för patienter på
demensboendet Ängen Dalbygården, 2011-10-12
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2013-01-11
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-02-12 § 16
Kommunstyrelsen 2013-03-04 § SO

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Lisbet Werme
Laila Persson
Tekniska avdelningen
Emelie Ollen
Margot Enkvist
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 41 För kännedom - svar på medborgarförslag
från Curth Asberg angående ombyggnad
toalett Folktandvården
Dnr KST 2012/509

Sammanfattning av ärendet
Curth Åsberg har lämnat ett medborgarförslag där han påtalar att toaletterna vid
Folktandvården i Torsby inte är anpassade för rullstolsburna.
Tekniska avdelningen har berett ärendet och kommunstyrelsen har beslutat att lämna
ärendet till Landstinget och be dem återkomma med förslag på ev utförande och
finansiering av ombyggnad enligt medborgarförslaget, eftersom det är de som har
verksamhet i lokalerna och som ska uppfylla kravet på tillgänglighet.
När överenskommelse skett mellan hyresvärd/hyresgäst hur man ska ta ställning till
förslaget kommer detta att redovisas i samhällsutskottet.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag från Curt Åsberg angående ombyggnad toalett Folktandvården,
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2013-01-08
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-01-14 § 10
Kommunstyrelsen 2013-02-04 § 36

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Curth Åsberg
Tekniska avdelningen
Emelie Ollen
Margot Enkvist

Justerarens signatur

Cf!!;) 7J fl] ~

Utdragsbestyrkande

'1.N,-D1-2'IWJ

Torsby kommun

sid 33

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 42 Information om kvalitetssäkringsprogram
for familjehem
Dnr KST 2007/394

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (FP) skreven motion 2007 om kvalitetssäkringsprogram för familjehem.
Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2010 samtidigt som man gav
omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram kvalitetssäkringsprogram för familjehem.
Till dagens sammanträde har ledamöter och ersättare i fullmäktige delgetts
omsorgsnämndens beslut från 2013-01-22 § 13 där man redovisar hur man arbetar för
att kvalitetssäkra familjehem.

Handlingar i ärendet
Omsorgsnämnden 2013-01-22 § 13

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 43 Revisionsrapport - granskning av
omsorgsnämnden
Dnr KST 2012/198

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunrevisorerna har Deloitte AB genomfört en uppföljande
granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom hemtjänsten.
Rapporten har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-03-18

§ 44 Delårsbokslut 2012 för Värmlands läns
Vårdförbund
Dnr KST 2013/21

Sammanfattning av ärendet
Värrnlands läns Vård förbunds delårsbokslut tillsammans med revisorernas
bedömning har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Handlingar i ärendet
Delårsbokslut tillsammans revisorernas bedömning.

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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