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§ 45 Kulturskolans elever underhåller
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 valje fullmäktigesammanträde
inledas av kulturskolan.
Vid dagens sammanträde framför Terese Axelsson "Mördarmarschen"på klarinett.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för framförandet.

Justerarens signatur

Utdrags bestyrkande

Torsby kommun
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§ 46 Ändringar i föredragningslistan
Dnr KST 2013/27

Sammanfattning av ärendet
Ärenden som tillkom
Roger Agne (MP) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Medborgarförslag från Stig Larsson om tidningen Torsby Nu
Medborgarförslag från Stig Larsson som vill ha en redovisning av totalkostnaderna
för Mejertomten
Medborgarförslag från Eva Forsgren om rovdjursstammen som ökar och därmed
stigande kostnader
Interpellation från Gustav Olsson (M) om hjärtstartare inom kommunen
För kännedom - Region Värmland s revisionsberättelse 2012.

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige godkänner ovanstående tillägg.

Justerarens signa r

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 47 Information om de kommunala bolagens
verksamheter - Torsby Bostäder AB, Fritid i
Nordvärmland AB och Torsby Flygplats AB.
Dnr KST 2012/209

Sammanfattning av ärendet
Göran Enqvist, vd för Torsby Bostäder AB informerar om verksamheten i bolaget.
Företaget bildades 1958 och har idag knappt 1100 lägenheter och drygt 40
kommersiella lokaler. Företaget har 18 anställda inom kontor, fastighetsskötsel,
reparation, måleri och är organiserat i 3 geografiska ansvarsområden - norra, centrala
och västra.
Göran informerar om "höghuset" i Torsby (Mejeristen) om processen från start till
inflyttningen i december 2012. Fullmäktige får också information om bolagets ekonomi
som också finns utförligt redovisat i bolagets bokslut.
Ett utredningsarbete pågår för att ta fram underlag om framtidens boende i
kommunen. Utredningen kommer att presenteras för styrelsen i juni.
Kommunchef Thomas S*rndorff som också är vd för Torsby Flygplats AB och Fritid i
Nordvärmland AB informerar om dessa bolags verksamheter.

Torsby Flygplats AB bedriver linjetrafik Torsby - Arlanda tillsammans med övrig trafik
som taxiflyg. Företaget har 6 anställda. Det har varit många störningar under en längre
tid som resulterat i färre passagerare på linjen, 14% mindre. Några av orsakerna är
inställda turer och dålig kundinformation. Företaget och kommunledningen har haft
flera möten där man påtalat bristerna och där nu Avies jobbar på att förbättra servicen.
Arbetet har redan påbörjats inför ny upphandling 2015.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Fritid i Nordvärmland AB är ett förvaltnings- och fastighetsbolag. Bolagets uppgift är att

förvalta och utveckla skidtunneln i Torsby. Sedan 1 januari 2009 driver Torsby
kommun skidtunneln. Från 1 juni 2012 hyr Torsby kommun både skidtunneln och hela
arenadelen, Ski Arena. Bolaget har inga anställda.
Målet är att återskapa eget kapital samt bygga upp för framtiden nödvändiga reserver.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 48 Revisionsberättelse år 2012 för styrelsen,
övriga nämnder och de kommunala bolagen
samt fråga om ansvarsfrihet
Dnr KST 2012/209

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet
och genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag även verksamheten i dessa
företag under 2012. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna samt de
enskilda förh·oendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisorerna tillstyrker även att de gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden
och Drifts- och servicenämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet för 2012 separat för varje
nämnd. Kommunfullmäktiges ledamöter och ljänstgörande ersättare deltar enbart i
beslut där jäv inte föreligger.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelser för år 2012
Granskningsrapporter av årsredovisningar 2012
Kommunstyrelsen 2013-04-08 § 63

Tilläggsyrkande
Presidiet i samråd med gruppledarna från samtliga partier i kommunfullmäktige (S,
M, FP, C, MP, V och politiskt obunden) föreslår att;
barn- och utbildningsnämnden måste arbeta fram mätbara mål för sin verksamhet och
bli mer aktiva i sitt uppföljnings- och analysarbete.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan ställa sig bakom tilläggsförslaget och
finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

2.

Omsorgsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

3.

Barn- och utbildningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
år 2012.

4. Miljö,- bygg- och räddningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas
ansvarsfrihet för år 2012,
5.

Överförmyndarnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år
2012.

6.

Hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

7.

Drift- och servicenämnden och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år
2012.

8.

Barn- och utbildningsnämnden måste arbeta fram mätbara mål för sin verksamhet
och bli mer aktiva i sitt uppföljnings- och analysarbete.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Nämnderna

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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§ 49 Arsredovisning/Bokslut 2012
Dnr KST 2012/209

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna och kommunstyrelsen har lämnat redogörelser för sina verksamheter som
framgår av bilagan.
Resultatet för 2012 visar ett överskott på 5,8 mkr efter föreslagna nedskrivningar. Detta
kan jämföras med ett budgeterat resultat på 751 tkr. Driftnettot visar sammantaget ett
plus på 2,1 mkr.
Under 2012 har skatteintäkterna minskat med 5,7 mkr, men har utjämnats med en
intäktsökning på fastighetsavgiften med 1,5 mkr och 4,2 mkr på statsbidrag och LSS
utjämning. De finansiella kostnaderna var 2 mkr lägre än budgeterat.
I samband med bo~slutsarbetet föreslås att nedskrivningar görs på inventarier och
anläggningstillgångar där värdet inte längre överensstämmer med bokfört värde med
6,8 mkr enligt bifogad sammanställning. Resultat före bokslutsdispositioner uppgick
till 12,6 mkr.
Årets resultat på 5,8 mkr efter föreslagna nedskrivningar innebär att den så kallade
nettokostnadsandelen uppgår till 99,1 % efter extra nedskrivningar. Målet är satt till att
nettokostnadsandelen skall vara mindre än 100 % för 2012. Det innebär att målet är
nått för 2012.
Värdet på beviljat investeringsutrymme för 2012 som ej utnyttjats eller överskridits
under 2012 förs över till 2013.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-02-18 S 34
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-191\ 22 och 23
Kommunstyrelsen 2013-03-04 § 44

Utdragsbestyrkande

w \)-O'-\-Jt)/ lo
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom bifogade verksamhetsberättelser och
driftresultat.
2.

Extra avskrivningar görs enligt bifogat förslag på 6,8 mkr.

3.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom redovisat resultat/bokslut efter extra
nedskrivningar,

4.

Finansrapport per 2013-12-31 har delgetts kommunfullmäktige.

5.

Internkontrollrapporter per 2012-12-31 samt planer för 2013 har delgetts
kommunfullmäktige.

6. Lånerapport per 31.12.2013 har delgetts kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Nämnderna

Utdrags best yrkande

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens
behandling av bokslut för nämnder och
kommunstyrelsen, ks 2013-03-04 § 44
Dnr KST 2012/209

Sammanfattning av ärendet
Resultatet för 2012 visar ett överskott på 5,8 mkr efter föreslagna nedskrivningar. Detta
kan jämföras med ett budgeterat resultat på 751 tkr. Driftnettot visar sammantaget ett
plus på 2,1 mkr.
Under 2012 har skatteintäkterna minskat med 5,7 mkr, men har utjämnats med en
intäkts ökning på fastighets avgiften med 1,5 mkr och 4,2 mkr på statsbidrag och LSS
utjämning. De finansiella kostnaderna var 2 mkr lägre än budgeterat.
Kommunstyrelsen totalt redovisar en positiv avvikelse på 3,9 mkr. Största delen
återfinns under kommunledningskansliet som redovisar en positiv avvikelse på 2,8
mkr. Det extra tillskott som gavs under året på 3 mkr att finansiera olika projekt kunde
till största delen lämnas tillbaka.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativ resultat på -3,1 mkr. I samband
med delårsbokslutet beviljade kommunfullmäktige ett tilläggsanslag för 2012 på 4,5
mkr. Avvikelsen beror på årets avtalsförhandling som resulterade i ett utfall på 4,2 % i
löneökningar, vilket var drygt en procentenhet högre än budgeterat. Detta betyder en
obudgeterad kostnadsökning på ca 1 mkr för barn- och utbildningsnämnden. Även ett
avgångsvederlag med 800 tkr har belastat resultatet. Gymnasieskolan avviker negativt
med -4,8 mkr mot budget. Förskole- och grundskoleverksamheten redovisar
sammantaget ett plus på ca 1 mkr.
Omsorgsnämnden har klarat sin drift för 2012 inom budget. Dock fick även
omsorgsnämnden under hösten en utökad budget med 3,8 mkr.

Föreslagna nedskrivningar
I samband med bokslutsarbetet föreslås att nedskrivningar görs på inventarier och
anläggningstillgångar där värdet inte längre överensstämmer med bokfört värde med
6,8 mkr enligt bifogad sammanställning. Resultat före bokslutsdispositioner uppgick
till 12,6 mkr.
Resultat före dispositioner

12649307

VA-anslutning Lillängen
Toalett i Värnäskorset
Nedskrivning Rådom 2:1 (dagis)
Nedskrivning Office-system
Nedskrivning PA-system
Om-och utbyggnad Allsport
Nedskrivning utegym i Valberget
Inventarier Valbergsgården, Prostgårdslagårn

-194225
-250597
-538011
-1117004
-1451683
-1297138
-489541
-270000

Skalleby 3:3, gamla kontoret
Exploateringskostnader Mejeristen,
(avser etapp 1 och etapp 2)
Resultat efter dispositioner

-595112
- 599620
5846377

Årets resultat på 5,8 mkr efter föreslagna nedskrivningar innebär att den så kallade
nettokostnadsandelen uppgår till 99,1 % efter extra nedskrivningar. Målet är satt till att
nettokostnadsandelen skall vara mindre än 100 % för 2012. Det innebär att målet är
nått för 2012.
Värdet på beviljat investeringsutrymme för 2012 som ej utnyttjats eller överskridits
under 2012 förs över till 2013.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom verksamhetsberättelser och driftresultat för
kommunstyrelsens avdelningar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen och fullmäktige ställer sig bakom bifogade
verksamhetsberättelser och driftresultat.
2. Extra avskrivningar görs enligt bifogat förslag på 6,8 mkr.
3. Kommunfullmäktige ställer sig bakom redovisat resultat bokslut efter extra
nedskrivningar.

4. Finansrapport per 2012-12-31 överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
5. Internkontrollrapporter per 2012-12-31 samt planer för 2013 överlämnas till
kommunfullmäktige för kännedom.

Datum

Antat sidor

2012-01-28
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1 Likviditetssituation
1.1 Koncernkontots likviditet, inklusive kommunen

Intemlimit

Med koncernkontot har varje enhet ett eget underkonto som är anslutet till ett
samlingskonto, kallat koncernkonto. På koncernkontot avräknas de underliggande
kontonas positiva och negativa saldon mot varandra. Det gör att koncernen aldrig
behöver utnyttja högre krediter än nödvändigt och ger en bra överblick över den
samlade likviditeten. Kommunens och bolagens likviditet på det gemensamma
koncernkontot uppgick vid utgången av december till 28,2 mkr. En ökning av
koncernens likviditet har skett med 0,8 mkr jämfört med 2011. Checkkrediten på
koncernkontot ligger på 30 mkr.
Saldo koncern konto
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1.2

Kommunens likvida medel

II Aktuelllikviditetssituation, kommunen
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1.3

Bolagens likviditet
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10471

10611

10935

8497

4893

7737

7565
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10129

8360

7147

76

Fritid i Nordvärmland utnyt~ar sin internkredit på 6 mkr som planeras vara återbetald
senast 2016.

1.4

Kundfordringar

Kommunens kundfordringar binder upp stora mängder kapital. Per 31 december
uppgick de till ca 13,6 mkr. Under bevakningen hos Intrum har Torsby kommun totalt
kundfordringar ca 4,4 mkr.
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2 Skuldrapport
2.1

Låneskuld

Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen i Torsby kommun är att
minimera upplåningskostnaderna samt att trygga finansieringen för verksamheten på
såväl lång som kort sikt.
Den totala låneskulden uppgick per 31 december 2012 till 361 mkr, oförändrat jämfört
med 2011.

Låneinstitut

2012-12-31

2011-12-31

Kommuninvest

326400000

326400 000

Nordea

15000000

15000000

Swedbank

20000000

20000000

361400000

361400000

Lån med fast ränta

I
I
I
I
I
I
I

Nominellt belopp:
Andel med fast ränta:
Snittkredittid:

--

Snitträntebindning:

Snittränta:
Lån med rörlig ränta
Nominellt belopp:

I

Andel med rörlig ränta:

I
I
I
I
I

Sni ttkredittid:
Snitträntebindning:
Snittränta:
Total låneskuld

I
I

Snittkredittid på totala portföljen:
Snittränta på totala portföljen:

5

I
216500 000 kr I
60% I
2,24~
2,24 år

I

3,82 %

I

I
144900000 kr I
40 % J
I
0,16 år I
2,23 % I

2,34 år

I
2,28 år I
3,18 % I

361 400 000 kr

2.2

Ränteförfall
Ränteförfall, befintlig portfölj
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2.3

Kreditförfall
Kreditförfall, befintlig portfölj
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Nominellt belopp

Andel

2013

113000000

31 %

2014

67200000

19%

2015

24300000

7%

2016

85900000

24 %

2017

51000000

14 %

2018

20000000

6%

361400000

100%

Å1'

Totalt:

7

2018

2.4

Känslighetsanalys
Kostnadsökning i kr respektive andel av skuld portfölj vid 1 %
enhets ränteökning
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1939000

2014

672 000

2015

243000

2016

250000

2017

310000

2.5

I

2016

2017

2018

I
0,54% I
0,19% I
0,07 % I
0,07 % I
0,09 % I
0,06 % I

Kostnadsökning

Å1'

2018

2015

Andel

200000

Avstämning mot finanspolicy

Räntekostnader är väsentlig kostnadspost i resultaträkningen, och den valda
räntebindningstiden avgör hur snabbt en ränteförändring får genomslag i kommunens
resultat. För att begränsa ränterisken i skuldportföljen har kommunen valt att arbeta
med en normrisk. Det innebär en målsättning för den genomsnittliga räntebindningen i
skuldportföljen. Syftet med ett mål för räntebindningen är att ge kommunen tid att
anpassa verksamheten till en sihtation med högre räntor.
Torsby kommun har som målsättning att skuldportföljens genomsnittliga
räntebindningstid skall ej understiga 2 år och ej överstiga 4 år.
Per 31 december 2012 har Torsby kommun en snitträntebindning på den totala
skuldportföljen på 1,41 år. Dälmed är kravet inte uppfyllt.
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Inga stora avvikelser kan noteras angående fördelning av lån mellan fast ränta och
rörlig ränta. Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som
understiger 1 år.

2.6

Leverantörsskulder

Kommunens leverantörsskulder uppgick per 31 december till 25,6 mkr. Detta är en av
de största posterna i kommunens kortfristiga skulder. Totalt kostnadsfört belopp
under perioden januari - december 2012 uppgick till ca 418 mkr.

2.7

Skuldrapport Torsby Bostäder

Lån med fast ränta

~

Nominellt belopp:

I

Andel med fast ränta:

I
I
I
I

Lån med rörlig ränta
Nominellt belopp:
Andel med rörlig ränta:

I

~
Totallåneskuld

1
Snittkredittid på totala portföljen:

I
I

Snittränta på totala portföljen:

9

I

I
20% I

29795760

J
I
1198611721
80%

I

I
149657480 I
0,52 år I
2,68 % I

2.7.1

Motpartsrapport

Diagramrubrik

• Nordea
• Handelsbanken
I<ommuninvest

Låneinstitut
Nordea
Handelsbanken
Kommuninvest

Totalt:

Aktuellt belopp

I
23400000
I
849760
I
125407720
I
149657480
I

I

I

%
16 %
1%

I
83 %
I

I

100%

I
I
I
I
I

Torsby Bostäder AB använder derivatinstrument såsom ränteswappar, avtal med
Swedbank, 85 mkr.
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Torsby kommun

sid 12

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 50 Bokslut 2012 Värmlands läns Vårdförbund
Dnr KST 2013/21

Sammanfattning av ärendet
Värmlands läns Vårdförbund är ett kommunalförbund bildat av samtliga 16
kommuner i Värmland. Förbundets verksamhet består av Flöjten, akut och
utredningshem för barn. Beroendecentrum, ett hem med beroende- och missbruksvård
samt SKL-projektet "Kunskap till praktik".
Värmlands läns vårdförbund har upprättat årsredovisning för 2012. Revisorerna har
avlämnat revisionsberättelse och tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet samt att kommunalförbundets årsredovisning godkänns.
Värmlands läns Vårdförbund har översänt bokslutshandlingar för behandling och
ställningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkommunernas fullmäktige
församlingar.

Handlingar i ärendet
Förvaltningsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2012 - beroendecenh'um Värmland
Värmlands läns vårdförbunds protokoll den 30 mars 2012.
Verksamhetsberättelse 2012 - al<ut- och utredningshemmet Flöjten
Verksamhetsberättelse 2012 - SKL-projektet
Revisionsberättelse 2012
Granskningsrapport 2012

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Värmlands läns Vårdförbund och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år
2012.

2.

Årsredovisningen för år 2012 godkänns.

Beslutet skickas till
Värmlands läns Vårdförbund

Uldragsbeslyrkande

Torsby kommun

sid 13

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 51 Fastighetsförsäljning del av Västanvik
1:396
Dnr KST 2013/123

Sammanfattning av ärendet
Jerry Persson och Maria Andersson, Västanvik 25 Torsby, har ansökt om att få köpa del
av angränsande fastighet Torsby Västanvik 1:396 som ägs av Torsby kommun.
Jerry Persson och Maria Andersson äger fastigheten Torsby Västanvik 1:331 och avser
att bygga en förrådsbyggnad på angränsande mark.
Fastigheten Torsby Västanvik 1:396 tillhör kommunens skogsfastigheter och på
föreslagen markyta växer skog av ringa värde.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-03-05
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-03-11 § 37
Kommunstyrelsen 2013-04-08 § 66

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Del av fastigheten Torsby Västanvik 1:396, omfattande ca 3 350 m 2, säljs till Jerry
Persson och Maria Andersson, till ett pris 10 kronor per m 2 •

2.

Kostnader för lagfart och fastighetsbildning betalas av köparen.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 14

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 52 Försäljning Överbyn 4: 1 (f.d. skolan)
Dnr KST 2010/204

Sammanfattning av ärendet
Rubricerad fastighet har varit till salu i ett år. Under denna tid har det inkommit två
bud på fastigheten. Det ena budet var på 50 tkr och det andra budet var på 200 tkr och
budgivare till det senare budet är Roine Rådhström.
Tekniska avdelningen har träffat Roine och diskuterat verksamhet mm. En1igt Roine
ska han använda fastigheten till dels montage av egentillverkade badtunnor dels
uthyrning av lokaler till annat företag samt uthyrning av kontor.
I samband med eventuell fastighetsaffär har det skett en fastighetsreglering där ett
vattenverk som ursprungligen tillhört fastigheten förts över till annan fastighet.
Villkorat köpekontrakt finns som är undertecknat av båda parter där Roine Rådhström
förbinder sig att köpa rubricerad fastighet för 200 000 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, 2013-03-08
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-03-11
Kommunstyrelsen 2013-04-08 § 67

Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten Överbyn 4:1 säljs till Roine Rådhström för en köpeskilling av 200 000 kr
och i övrigt en1igt upprättat köpekontrakt.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 15

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 53 Försäljning av del av fastigheten Hole 1 :94
Dm KST 2013/36

Sammanfattning av ärendet
Roland Jönsson, ägare av fastigheten Torsby Hole 1:234 har frågat kommunen om att få
köpa ca 100 m 2 från kommunens fastighet Torsby Hole 1:94 för att möjliggöra
byggnation av ett förråd.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, 2013-02-03
Kommunstyrelsens samhällsutskott 2013-02-11 § 22
Kommunstyrelsen 2013-03-04 § 49

Kommunfullmäktiges beslut
Det på bifogad karta markerade markområdet säljs till Roland Jönsson för ett pris av 10
kr/m2 och i övrigt enligt upprättat köpekontrakt.

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

T orsby kommun

sid 16

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 54 Svar på motion från Miljöpartiet De Gröna
- Miljömål för Torsby kommun
Dnr KST 2012/346

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Keck (MP) lämnade till kommunfullmäktige 2012-06-25 en motion som lyder;
"Vi vill att det utarbetas lokala miljömål för Torsby Kommun. Dessa tillsammans med
lämpliga styrdokument och en miljöansvarig person skall då leda kommunens
miljöarbete. Enligt vår mening återstår det mycket utvecklingsarbete innan vi är en
miljömedveten kommun. Det är nu vi kan planera och verka för en hållbar framtid".
Motionen i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.
Karl-Erik Keck tackar för svaret.

Handlingar i ärendet
Motion från Karl-Erik Keck (MP) om miljömål för Torsby kommun, 2012-05-29
Kommunfullmäktige 2012-06-25 § 63,
Tjänsteskrivelse från HR-chef Anders Björck, 2013-02-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-12 § 28
Kommunstyrelsen 2013-04-08 § 69

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till upplägg
avseende framtagandet av miljömål. Förvaltningen kommer under våren 2013 att
lämna ett förslag till kommunstyrelsen om ett tänkt upplägg. Härmed anses motionen
besvarad.

Beslutet skickas till
Karl-Erik Keck
Emelie Ollen, Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande

Datum

2013-02-26

Ärende; Svar på motion från Karl-Erik Keck
{MP} - Miljömål för Torsby kommun
Uppdrag
Kommunfullmäktige (Kf § 63, KST 2012/346) har överlämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Motionens lydelse
"Karl-Erik Keck (MP) lämnar till dagens sammanträde en motion som lyder;
Vi vill att det utarbetas lokala miljömål för Torsby Kommun. Dessa tillsammans med
lämpliga styrdokument och en miljöansvarig person skall då leda kommunens miljöarbete.
En1igt vår mening återstår det mycket utvecklingsarbete innan vi är en miljömedveten
kommun. Det är nu vi kan planera och verka för en hållbar framtid.
Bakgrund.

En miljömedveten kommun är ett av våra huvudmål i Vision 2020.
Kommentar:
Om man är miljömedveten måste det väl ändå innebära att man erkänner behovet av ett
miljöarbete och är villig att jobba för en bättre miljö. Och att miljömedvetenheten finns i hela
kommunen - i den politiska organisationen, i förvaltningar, hos företagen, bland
allmänheten osv.
De 16 nationella miljömålen behöver konkretiseras och anpassas lokalt till Torsby Kommuns
miljömål, gärna i en moderniserad Miljöplan (finns en gammal sedan tidigt 90-tal).
Kommentar:
Så här säger SKL: "Miljömålen är en politisk utmaning från riksdagen till den lokala nivån"
dvs. riksdagen förväntar sig att ett omfattande miljömålsarbete skall utföras också i
kommunerna.
Någon kan kanske hävda att Torsby kommun har miljömål eftersom några slags
formuleringar finns med i översiktsplanen och i naturvårdsplanen. Men - det finns inget

Anders Björck
Bitr. kommunchef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
68580 Torsby

0560-160 86 direkt
070-600 94 97 mobil
0560-16000 växel
0560-160 25 fax

anders.bjorck@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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samlat strukturerat och organiserat arbete med målen. Det finns inga framtagna
utgångsvärden på utsläpp mm, det finns nästan inga uppföljningsbara målformuleringar,
knappast några kontakter med andra aktörer i kommunen osv.
Och dessutom är inga särskilda personalresurser avsatta för detta arbete. I de enkäter som
SKL gjort svarar kommuntjänstemännen i landet att denna resursbrist, förutom bristande
politisk vilja, är stora hinder för miljömålsarbetet. Ett annat argument som hörs inom
kommunorganisationen är att man väl kan bedriva ett miljöarbete utan att ha lokal miljömål.
Ofta lyfts omlastningscentralen fram som ett exempel men samtidigt har kommunen en
energislukande skidtunnel (motsvarar hushållsel i 400 hushåll) och en flygplats. Om sådant
måste finnas i kommunen så skulle man ju kunna kompensera för detta genom andra
energibesparande åtgärder mm. Så som Karlstad kommuns resepolicy anger om
kommunens personal måste flyga. I Torsby är väl snarare resepolicyn att man skall flyga.
Om kommunen skulle kunna redovisa att vi bedriver ett lokalt miljömålsarbete utan
formulerade mål som uppfyller riksdagens krav så håller väl det synsättet. Men ingen kan
väl, ännu i alla fall, påstå att Torsby kommun är en miljömedveten kommun.
Detta bör också kombineras med en Energi-och klimatplan som varje kommun måste ha.
Kommentar:
Vad vi förstår är Torsby den enda kommunen som inte har slutfört arbetet som genomförts i
samarbete med Region Värmlands Energikontor. En energiplan skall finnas enligt lagen om
kommunal energiplanering.
Styrdokument bör sedan utarbetas så att olika förvaltningar kan sträva mot samma mål.
Detta kan t.ex. beröra miljöriktig upphandling, miljöriktiga leasingbilar, bilpool, skötsel av
våra skogar, uppvärmning av våra fastigheter, vatten-och luftkvalite, utemiljöer,
naturinventeringar, trafikflöden, radonkartering, vindkraft, sophantering, biogas m.m. Ja
alla våra verksamheter måste innebära ett varligt och uthålligt resursanvändande, eftersom
detta är centrala framtidsfrågor.
Det är också lämpligt att ha en person som är ansvarig för samordning av kommunens
arbete med miljö-energi-och naturfrågor. Denna person bör tillika vara kommunens
kontaktperson i dessa frågor. De flesta kommuner har en miljöstrateg på denna position. En
sådan tjänst är självfinansierad eftersom miljöarbete innebär inbesparade resurs- och
energikostnader samt möjlighet till samarbeten med andra kommuner och möjligheter till att
aktivt ansöka om statliga bidrag till detta.
Kommentarer:
Riksdagsbeslutet mm förutsätter att hela kommunen, företagare, föreningar, medborgare
mm skall engageras och att det är kommunen som ansvara för att detta sker. Så att
miljömålsarbetet inte bara blir en intern kommunal angelägenhet. Vi hör ofta det sättet att
resonera kring miljömålsarbetet.
Med en kommun av Torsbys storlek så är det väl konstigt att det inte, förutom någon strateg
då, finns t ex en kommunekolog som kan jobba med naturvårdsfrågorna.
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Ev. kan ett samarbete med t.ex. Sunne om en tjänst som miljö strateg vara ett första steg i rätt
riktning."

Förslag på hantering av motionen
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till upplägg
avseende framtagandet av miljörnål. Förvaltningen kommer under våren 2013 att
lämna ett förslag till kommunstyrelsen om ett tänkt upplägg.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta om att rekommendera fullmäktige att
anse motionen som besvarad.

För Torsby kommun

Anders Björck
Bitr. kommunchef
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Motion från Miljöpartiet de Gröna.

Sammanfattning
Vi vill att det utarbetas lokala miljömål för Torsby Kommun. Dessa tillsammans med lämpliga
styrdokument och en miljöansvarig person skall då leda kommunens miljöarbete.
Enligt vår mening återstår det mycket utvecklingsarbete innan vi är en miljömedveten kommun.
Det är nu vi kan planera och verka för en hållbar framtid.

Bakgrund.
En miljömedveten kommun är ett av våra huvudmål i Vision 2020.
Kommentar: Om man är miljömedveten måste det väl ändå innebära att man erkänner behovet av
ett miljöarbete och är villig att jobba för en bättre miljö. Och att miljömedvetenheten finns i hela
kommunen - i den politiska organisationen, i förvaltningaJ~ hos företagen, bland allmänheten osv.
De 16 nationella miljömålen behöver konkretiseras och anpassas lokalt till Torsby Kommuns
miljömål, gärna i en moderniserad Miljöplan. (Finns en gammal sedan tidigt 90-tal).
Kommentar: Så här säger SKL: "Miljömålen är en politisk utmaningtrån riksdagen till den lokala
nivån" Dvs riksdagen förväntar sig att ett omfattande miljömålsarbete skall utföras också i
kommunerna.
Någon kan kanske hävda att Torsby kommun har miljömål eftersom några slags formuleringar finns
med i översiktsplanen och i naturvårdsplanen. Men - det finns inget samlat strukturerat och
organiserat arbete med målen. Det finns inga tramtagna utgångsvärden på utsläpp mm, det finns
nästan inga uppföljningsbara målformuleringar, knappast några kontakter med andra aktörer i
kommunen osv.
Och dessutom är inga särskilda personalresurser avsattaför detta arbete. 1 de enkäter som SKL
gjort svarar kommuntjänstemännen i landet att denna resursbrist, förutom bristande politisk vilja,
är stora hinder för miljömålsarbetet.
Ett annat argument som hörs inom kommunorganisationen är att man väl kan bedriva ett
miljöarbete utan att ha lokal miljömål. Ofta lyfts omlastnigscentralenfram dom ett exempel men
samtidigt har kommunen en energislukande skidtunnel (motsvarar hushållsel i 400 hushåll) och en
flygplats. Om sådant måste finnas i kommunen så skulle man ju kunna kompensera för detta genom
andra energibesparande åtgärder mm. Så som Karlstad kommuns resepolicy anger om kommunens
personal måste flyga. 1 Torsby är väl snarare resepolicyn att man skall flyga.
Om kommunen skulle kunna redovisa att vi bedriver ett lokalt miljömålsarbete utanformulerade
mål som uppfYller riksdagens krav så håller väl det synsättet. Men ingen kan väl, ännu i alla fall,
påstå att Torsby kommun är en miljömedveten kommun.
Detta bör också kombineras med en Energi- och klimatplan som vmje kommun måste ha.
Kommentar: Vad vi förstår är Torsby den enda kommunen som inte har slutfört arbetet som
genomförts i samarbete med Region Värmlands Energikontor. En energiplan skall finnas enligt
lagen om kommunal energiplanering.
Styrdokument bör sedan utarbetas så att olika förvaltningar kan sträva mot samma mål.

Detta kan t.ex. beröra miljöriktig upphandling. miljöriktiga leasingbilar, bilpool, skötsel av våra
skogar, uppvärmning av våra fastigheter, vatten- och luftkvalite, utemiljöer, naturinventeringar,
trafikflöden, radonkartering, vindkraft, sophantering, biogas m.m.
J a alla våra verksamheter måste innebära ett varligt och uthålligt resursanvändande, eftersom detta
är centrala framtidsfrågor.
Det är också lämpligt att att ha en person som är ansvarig för samordning av kommunens arbete
med niiljö- energi- och naturfrågor. denna person bör tillika vara kommunens kontaktperson i dessa
frågor. De flesta kommuner har en miljöstrateg på denna position.
En sådan tjänst är självfinansierad eftersom miljöarbete innebär inbesparade resurs- och
energikostnader samt möjlighet till samarbeten med andra kommuner och möjligheter till att aktivt
ansöka om statliga bidrag till detta.
Kommentarer: Riksdagbeslutet mm förutsätter att hela kommunen, företagare, föreningar,
medborgare mm skall engageras och att det är kommunen som ansvara för att detta sker. Så att
miljömålsarbetet inte bara blir en intern kommunal angelägenhet. Vi hör ofta det sättet att resonera
kring miljömålsarbetet.
Ja med en kommun av Torsbys storlek så är det väl konstigt att det inte, förutom någon strateg då,
finns t ex en kommunekolog som kan jobba med naturvårdfi'ågorna.
Ev. kan ett samarbete md t. ex. Sunne om en tjänst som miljöstrateg vara ett första steg i rätt
riktning.

Torsby 29-05-2012 för Miljöpmiiet-de Gröna

Karl-Erik Keck

Torsby kommun

sid 17

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2013-04-22

§ 55 Redovisning av besvarade och
obesvarade motioner
Dnr KST 2013/270

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Vid sista redovisningen 2012-11-19 fanns det 12 obesvarade motioner. Fyra motioner
har tillkommit under perioden och fyra har besvarats
Inför kommunfullmäktige 2013-04-22 finns det 12 obesvarade motioner.

Handlingar i ärendet
Sammanställning över besvarade och obesvarade motioner.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen över besvarade och obesvarade motioner godkänns.

Beslutet skickas till
Emelie Ollen
Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande

4 nytillkomna motioner november 2012- mars 2013
Sammanträdes- Motionär
datum (Kf)

Motioner som lämnats in under
perioden

··_·······___ ••H.••••.H.__•._..........__••_•••·_................ •.........._•••_••••_........__..._••._ •••.••_ .•..._ .•._•.._•...._.H•...._.__ ................_._........_..._•••••_ •••••_.•••_••_........_•••••••••_
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_ m ......_ ...' _ ......._
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_.H.•__ '.. ..H..__........_.••••_••.•.•...

2012 -11-19 § 124 Gerd Persson (FP)

Rätt till telefoni

2013-03-18 § 36

Ev nedläggning av Stjerneskolans
program skall behandlas i

(V) och (MP)

_____ .___._________________________!.~~~~~1.!~~~!!g~_____._____
2013-03-18 § 37
•• _

••••••• _ _ •• _ _ •• _

. . . . . . . . _ . . . . H ••• _ _ _ _ ••• _

•••••••••••• __

2013-03-18 § 38

Sätt stopp för den anonyma maten

Alf Larsson (C)
..........._

......._

•••••••••• _

..._

•• _

. . . . . . . _ •••••••• _

•• _

•• _

•••••• _
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••••••••• _

(MP)
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........._
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...._,_... _

........._

....._ ........_

••• _ . . . . . . _ ••• _ . . . . _

••••••• _

••

Kommunens vindkraftssatsning

4 besvarade motioner november 2012- mars 2013
Sammanträdes
datum (Kf)

Motionär

Motion som besvarats under perioden

2012-12-18 § 147 Bengt Berg (V)
2013-01-21 § 11

Karl-Erik Keck (MP)

Fryksdalsbanan, Värmlands- och
kollektivtrafik
Energiåtervinning vid Skidtunneln

2013-01-21 § 12

Mikael Persson (M)

Valbergets friluftsområde

2013-01-21 § 13

Gustav Olsson (M)

Lekplats i centrala Torsby

2

Motioner
nr

Inlämnat
Kf-datum

Motionär och parti

Motionens titel/diarienummer

1

Kf2011-02-22
§ 10

Gerd Persson (FP)

Parboendegaranti

2

Kf2011-06-21
§77

Karl-Erik Keck (MP)

Torsby som Fairtrade kommun

3

Kf 20 12-04-23
§ 43

Karl-Erik Keck (MP)

Insamling av komposterbart material och tillverkning av biogas

4

Kf 20 12-06-25
§ 63

Karl-Erik Keck (MP)

Miljörnål för Torsby kommun

5

Kf 2012-06-25

Anders Wiss (M)

Bilda bolag (Torsby Energi AB) som långsiktigt arbetar med energifrågor, dvs utvecklar system och
samarbete för att samarbeta och leverera energi i olika former till energiförbrukare på marknaden

§ 64

6

Kf2012-09-17 §
91

Bengt Berg (V)

Ta till vara Torsbys kulturhistoriska värden

7

Kf2012-10-22
§ 107

Vänsterpartiet

Skolskjutsar i Torsby kommun

8

Kf 20 12-1 0-22

Gustav Olsson (M)

Gör Stjemeskolan till en kommunal friskola

Gerd Persson (FP)

Rätt till telefoni

§ 111

9

Kf2012-11-19 §
124

Ansvarig
avdeln.

Ks

Motioner
nr -

Inlämnat
Kf-datum

Motionär och parti

Motionens titel/diarienummer

10

Kf2013-03-18 §
36

(V) och (MP)

Ev nedläggning av Stjemeskolans program skall behandlas i kommunfullmäktige

11

Kf2013-03-18 §
37

Alf Larsson (C)

Sätt stopp för den anonyma maten

12

Kf2013-03-18 §
38

(MP)

Kommunens vindkrafts satsning

Ansvarig
avdeln.

Torsby kommun

sid 18

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 56 Redovisning av besvarade och
obesvarade medborgarförslag
Dnr KST 2013/269

Sammanfattning av ärendet
Vid två tillfällen valje år redovisas besvarade och obesvarade medborgarförslag.
Vid redovisningen 2012-11-19 fanns 10 obesvarade medborgarförslag, fyra har
tillkommit sedan dess och nio har besvarats. Inför dagens sammanträde redovisas fem
obesvarade medborgarförslag.

Handlingar i ärendet
Sammanställning

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen över besvarade och obesvarade medborgarförslag godkänns.

Beslutet skickas till
Emelie Ollen
Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande

5 obesvarade medborgarförslag 2013-04-22
Sammanträdes- Inlämnat av
datum (Kf)

Medborgarförslag

2011-11-29 § 130 Rolf Nilsson

Förslag på verksamhet i Lekvattnets
skola - s.k. allaktivitetshus

2012-12-18 § 152 Ingemar Dahlström

Torsby kommuns mark och dess
ändamål

2012-12-18 § 153 Maria Linusson

Inför TES-planering för samtliga
anställda inom Torsby kommun

2013-01-21 § 1

Bo Lindberg

Ett vargfritt Torsby kommun

2013-03-18 § 35

Kerstin Sandberg

Naturum

4 nytillkomna medborgarförslag november 2012
mars 2013
Sammanträdes- Inlämnat av
datum (Kf)

Medborgarförslag

2012-12-18 § 152 Ingemar Dahlström

Torsby kommuns mark och dess
ändamål

2012-12-18 § 153 Maria Linusson

Inför TES-planering för samtliga
anställda inom Torsby kommun

2013-01-21 § 1

Bo Lindberg

Ett vargfritt Torsby kommun

2013-03-18 § 35

Kerstin Sandberg

Naturum

9 besvarade medborgarförslag november 2012
mars 2013
Sammanträdes- Inlämnat av
datum (Kf)

Medborgarförslag som besvarats
under perioden

2012-11-19 § 125 Maria Linusson

Vinterservice åt de äldre inom
kommunen

2012-11-19 § 126 Leif Halvarsson

Rovdjur i Torsby kommun

2013-01-21 § 13

Anna och Gunnar Karlsson Lekplats i Tingshusparken

2

2013-01-21 § 18

Annette Axelsson Juul

_
2013-01-21 § 19

Curt Åsberg

2013-01-21 § 20

Sune Larsson

2013-01-21 § 21

Anna Szakal

2013-03-18 § 41

Curth Åsberg

Ombyggnad toalett Folktandvården

2013-03-18 § 40

Lisbet Werme och Laila
Persson

Utomhusmiljön för patienter på
demensboendet Ängen Dalbygården

_......- .._.. .._......._......._..............

...._..

__

Vägbelysning på genomfartsvägen
genom Branäs

_

__.. ......._.........._..._....._....._..._......_..... ......._.. .._....•._._-_...._.....__........._.-..................................- .......- .•.. _-_......__......... ......__..........__............
~

_
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Senarelägg vägrensslåttern i Torsby
kommun till i slutet av augusti, början av
september
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Parkeringsordningen i Torsby samhälle
Inför anhörigbidrag/hemvårdsbidrag i
Torsby kommun
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Torsby kommun

sid 19

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 57 Roger Agne (MP) avsäger sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr KST 2013/317

Sammanfattning av ärendet
Roger Agne (iYIP) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige med
anledning av avflyttning från orten.

Handlingar i ärendet
Skrivelse från Roger Agne daterad 2013-04-22

Kommunfullmäktiges beslut
1. Roger Agne entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Torsby kommun begär hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Lilian Olovsson

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 58 Medborgarförslag från Stig Larsson ang
totalkostnaden för Mejeritomten
Dnr KST 2013/296

Sammanfattning av ärendet
Stig Larsson lämnar till dagens möte ett medborgarförslag som lyder;
"Fortfarande är det många som har synpunkter på hur mejeritomten används för
gemensamma utnytijanden och hur viktigt det var att utnytija till ett höghus.
Nu finns höghuset och det har säkert också kostat många miljoner av skattemedel för
att ordna en tomt och färdigställa den för bebyggelse. Detta både interna och externa
kostnader.
Efter vad jag kan förstå har det inte förekommit någon som helst debatt eller
redovisning av detta projekt. Det är väl på plats att man redovisar samtliga kostnader
för mejeritomten i nuet och i framtiden åtagna kostnader".

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterad 2013-04-19

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget över lämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutet skickas till
Annette Lauritzen Karlsson
Emelie Ollen
Margot Enkvist

I

/
Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 59 Medborgarförslag från Stig Larsson om
tidningen Torsby NU
Dnr KST 2013/295

Sammanfattning av ärendet
Stig Larsson lämnar till dagens möte ett medborgarförslag som lyder;
"1 dagarna kom Torsby nu. Intressant tidning i och för sig. En del spännande saker om
det samhälle vi lever i och bor i. Man hittar bilder b.l.a annat om nya medarbetare som
kommer till oss och blir anställda i kommunal ~änst.
Vad jag personligen funderar över är - vilka ~änster är det? Är det i kommunhuset
(~änstemän - ~änstekvinnor)?
Varför jag funderar över detta är att jag aldrig ser någon bild på när någon avtackas
eller slutar av andra skäl. Det borde stå i bladet också att det är en ny ~änst.
Är det nya ~änster blir man minst sagt förvånad när folkmängden minskar med
ungefär 100 personer varje år.
Ge oss en bild av ~änstemannasidan i antal anställda den 1 jan 2008 och hur det såg ut
31.122012".

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterad 2013-04-17

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutet skickas till
Emelie OIIen
Margot Enkvist, Annette Lauritzen Karlsson

, JO""'",",
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 60 Medborgarförslag från Eva Forsgren om
att rovdjursstammen ökar och därmed stiger
kostnaderna
Dnr KST 2013/233

Sammanfattning av ärendet
Eva Forsgren lämnar till dagens möte ett medborgarförslag där hon vill
att kommunen gör en konsekvensanalys av de socio-ekonomiska kostnaderna som
kommunen har pga den förtätning av vargreviren som fortgår i kommunen,
att kommuninvånarna inte ska behöva mötas av fler kommunstyrda
neddragningar, nedläggningar mm innan medborgarna har fått tagit del av
genomförd konsekvensanalys, det brådskar,
att kommunen med sin konsekvensanalys kan påvisa den stora ekonomiska förlust
som drabbat kommunen på grund av närvaro av den mängd vargrevir som finns
inom kommunen och begär ett skadestånd av Naturvårdsverket i paritet med
förlusten,
att kommunen skyndsamt begär skyddsjakt på flertalet vargrevir i kommunen.
Medborgarförslaget i sin helhet ligger som bilaga till paragrafen.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag daterad 2013-03-26

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Beslutet skickas till
Annette Lauritzen Karlsson
Emelie Ollen
Margot Enkvist

Utdragsbestyrkande
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Till/ Torsby kommun
Kommunfullmäktige

Rovdjursstammarna ökar i landet samt i Torsby kommun och därmed stiger kostnaderna!

Ärende: Har kommunen gjort en konsekvensanalys av de socio-ekonomiska kostnaderna som
kommunen har p g av den förtätning av varg reviren som fortg§r i kommunen?

Torsby kommuns intäkter består till största delen av skatteintäkter fr§n inv§narna dessutom
intäkter i form av olika avgifter och taxor samt ett antal olika statsbidrag. Tillsammans ska
intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.
Vi kommuninnev§nare delges olika sv§ra beslut i form av neddragningar och nedläggningar av de
kommunala åtaganden och service på grund av kommunens rådande ekonomiska möjligheter.
I dag finns eller berörs kommunen av minst 13 varg revir, vilket utgör minst ca 130 vargar.
Regeringens förslag på antal vargar i hela landet ska vara 150 st. Varför har ni inte reagerat?
Svårfångade kostnader är markägarnas minskade intäkter för jaktarrenden. I ett vargrevir
beräknar man att kostnaderna uppgår till minskade jaktarrenden mellan 1 och 4 miljoner. Tors-by
kommun har 13 st revir d v s en utebliven inkomst på 13 till 52 miljoner.
Det jaktbara viltet har stora värden i form av kött och rekreation. En älg värderas till cirka 16000
kronor och ett rådjur är värt ungefär 6 500 kronor (enligt SLU:s beräkningar). Då vi vet ganska exakt
hur många rovdjur vi har i landet och hur mycket de äter kan man enkelt räkna ut det uteblivna
jaktvärdet på de bytesdjur som rovdjuren konsumerar. Det blir lite drygt 600 miijoner per år.
I Torsby kommun äter vargarna älg för (13 revir X 130 dödare älgar/revir X 16 000:- =) 27 miljoner.

Man kan idag också sätta ett värde på den oro som, bland annat, var fjärde vuxen svensk känner för
att röra sig i skog och mark där det finns stora rovdjur. Vi vet även att jaktturismen i landet omsätter
cirka 1500 gånger mer än rovdjursturismen. Täta rovdjursstammar leder till minskade intäkter och
färre arbetstillfällen. Var ligger de förlorade inkomsterna på jaktturism i Torsby kommun?
Tamdjurens betesmarker måste också förses med rovdjursavvisande stängsel. Viltskadecenter har
räknat ut prislappen för det. Att stängsla hälften av våra fårbesättningar i landet kostar 600 miljoner
och då avvärjer inte stängslen alla angrepp.
Vill vi stängsla alla våra fårbesättningar med rovdjursavvisande stängsel landar kostnaden på en dryg
miljard. Detta är inte en engångskostnad. Staketen måste bytas ut med jämna mellanrum och
underhållas flera gånger per år. I Värmland tar länsstyrelsens pengar slut snabbt för
rovdjursaVVisande stängsel. De djurhållare som ansöker om stängsel möts av långtgående
pappersexercis och sedan kanske ett nej. Fårbesättningar slaktas ut och markerna förbuskas eller
ersätts med tyngre djur som i vissa områden kan ge markskador.
Förutom bortfallet av intäkter och ökande kostnader påverkas naturligtvis även fastighetsvärdena av
den ökande rovdjursförekomsten. I Värmland, Örebro och Dalarna län, som till stora delar är täckta
av vargrevir sjunker fastighetsvärdena enligt seB. Orsakerna till detta kan kanske inte helt tillskrivas
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rovdjursförekomsten, men det är onekligen så att många fastighetsägare har mött detta som ett
argument för ett lägre värde vid en fastighetsförsäljning.
Tyvärr har flera av kommunens unga jägare köpt fastigheter i Norrland och flyttar på grund av
vargreviren. Har kommunen råd att förlora unga kommunmedborgare och skattebetalare?
Summerar man kostnaderna av ovan nämnda effekter för vargreviren i Torsby kommun så gör
kommunen en förlust på emellan 40 - 80 miljoner och då är långt ifrån alla förluster inberäknade.
Många effekter återstår att räkna på. I slutändan måste man också inse att vi lever med ändliga
resurser och att vi har 846 arter på våra rödlistor i Sverige som är minst lika hotade som vargen, hur
mycket satsar vi på dem? Hur mycket har kommunen satsat på den endemiska fjärilen som lever på
Trolldruvan i Rännberg? Lever den ännu?
Innan man bestämmer hur mycket rovdjur det ska finnas måste man bestämma sig för vad de får
kosta. Gör man tvärt om är risken stor att drabbade människor ytterligare förlorar förtroendet för
myndigheter och politiska beslutsfattare.
Att som idag låta vargstammen öka ohämmat till vilka förluster/kostnader som helst skapar problem
för kommunmedborgarna och ger en minskad acceptans för rovdjurspolitiken. Kommunens tystnad
under många år i denna för kommunen så viktiga fråga skrämmer. Vi behöver en debatt om vad
rovdjuren får kosta kommuninnevånarna och drabba medborgarna mer än en sifferexercis kring
vargpopulationens storlek och genetiska status.

Vi vill att kommunen gör en konsekvensanalys av de socio-ekonomiska kostnaderna som
kommunen har p g av den förtätning av vargreviren som fortgår i kommunen.
Vi vill att kommuninnevånarna inte ska behöva mötas av fler kommunstyrda neddragningar,
nedläggningar m m innan medborgarna har fått tagit del av genomförd konsekvensanalys, det
brådskar.
Vi vill att kommunen med sin konsekvensanalys kan påvisa den stora ekonomiska förlust som
drabbat kommunen på grund av närvaro av den mängd vargrevir som finns inom kommunen och
begär ett skadestånd av Naturvårdsverket i paritet med förlusten.
Vi vill att kommunen skyndsamt begär skyddsjakt på flertalet vargrevir i kommunen.

Torsby kommun

sid 23

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 61 Interpellation från Gustav Olsson (M) om
hjärtstartare
Dnr KST 2013/316

Sammanfattning av ärendet
Gustav Olsson (M) lämnar till dagens sammanträde en interpellation ställd till
kommunalrådet Håkan Laack (S) som lyder:
"Av 10 000 svenskar som idag drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever endast
c:a 500. Om en person får hjälp inom 3 minuter med en defibrillator så har man i en
shldie sett att chansen att överleva är över 70%. " (www.defibrillator
hjartstartare.com).
Att snabbt kunna få hjälp aven hjärtstartare vid hjärtstopp innebär ökade chanser till
räddat liv. Det är därför viktigt att hjärtstartare finns tillgängliga i samhället.
I Sunne kommun finns hjärtstartare utplacerade på ett flertal ställen, och kommunen
har valt att lägga ut platserna på deras hemsida. Hjärtstartarna finns tillgängliga på
följande ställen:

•

Kommunhuset
Räddnings1jänsten Sunne, Lysvik, Gräsmark
•
Vårdcentralen
•
Länsförsäkringar
•
Fryksdalens sparbank
•
Hälsolänken
•
TetraPak
•
Mondi
•
Sparbankshallenjfotbollshallen
•
Åmbergsvägen 26 -privatperson
•
Vattenlandet, Kolsnäs
•
SkiSunne
•
Torsby Kommun verkar sakna en liknande plan för var hjärtstartare finns tillgängliga
för allmänheten.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

Med anledning av ovan anfört frågar jag kommunalrådet Håkan Laack (5) om vi från
kommunens sida har dokumenterat vart hjärtstartare finns inom kommunen, och
varför inte detta finns lättillgängligt på t.ex. Torsby Kommuns hemsida?

Handlingar i ärendet
Interpellation daterad 2013-04-21

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras av Håkan Laack (5) vid nästa fullmäktigesammanträde.

Beslutet skickas till
Gustav Olsson
Håkan Laack
Kf

Uldragsbeslyrkande

T©rsby kommun
Kommunstyrelsen

2013
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Dnr.~~..~~.~.?I.~,J~
Interpenation~

hjärtstaf'tare

"Av 10 000 svenskar som idag drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever endast c:a
500. Om en person/år hjälp inom 3 minuter med en defibrillator så har man i en studie sett
att chansen att överleva är över 70%. " (www.defibrillator-hjmistatiare.com).
Att snabbt kunna få hjälp aven hjärtstartare vid hjärtstopp innebär ökade chanser till räddat
liv. Det är därfor viktigt att hjärtstartare finns tillgängliga i samhället.
I Sunne Kommun finns hjärtstartare utplacerade på ett flertal ställen, och kommunen har valt
att lägga ut platserna på deras hemsida. Hjärtstartarna finns tillgängliga på foljande ställen:
•
•

•
•
•
•
•

Kommunhuset
Räddningstjänsten Sunne, Lysvik, Gräsmark
Vårdcentralen
LänsfOrsäkringar
Fryksdalens sparbank
Hälsolänken
TetraPak

•
•
•
•

Mondi
Sparbankshallenlfotbollshallen
Ambergsvägen 26 - privatperson
Vattenlandet, Kolsnäs

•

SkiSunne

Torsby Kommun verkar sakna en liknande plan for var hjärtstartare finns tillgängliga for
allmänheten.

L·

Med anledning av ovan anfört frågar jag kommunalrådet Håkan Laack (S) om vi från
kommunens sida har dokumenterat vart hjärtstartare finns inom kommunen, och
varför inte detta finns lättillgängligt på t.ex. Torsby Kommuns hemsida?
2013-04-21
Gustav Olsson
Moderata samlingspartiet
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Torsby kommun

sid 25

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 62 Svar på medborgarförslag om ett vargfritt
Torsby kommun
Dnr KST 2013/56

Sammanfattning av ärendet
Bo Lindberg har lämnat ett medborgarförslag där ha vill att Torsby kommun ska
påverka Regeringen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att bli en vargfri
kommun.
Kommunstyrelsen svarar att enligt kommunallagen kapitel 5 § 45 får en kommun inte
handlägga ärenden som inte faller inom kommunens kompetensområde, eller som
strider mot lag eller annan författning. Kommunstyrelsen har därför beslutat att avvisa
medborgarförslaget då det ligger utanför den kommunala kompetensen.
Medborgarförslaget har kommunicerats, beretts och beslutats av kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen 2013-04-08 § 68.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 63 Ändring taxa för utförda tillsyner inom
miljö-, bygg-och räddningsnämnden
Dnr KST 2013/1

Sammanfattning av ärendet
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden får på delegation av fullmäktige själva fatta
beslut om egna taxor.
Nämnden har tagit beslut om taxa för utförda tillsyner.

Handlingar i ärendet
MBRs protokoll 2013-03-21 § 40.

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Beslutet skickas till
Mbr

./
Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL
2013-04-22

§ 64 Revisionsberättelse för år 2012 - Region
Värmland
Sammanfattning av ärendet
För kännedom delger Region Värmland revisionsberättelse för år 2012.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelse

Kommunfullmäktiges beslut
Informationen är delgiven.

Uldragsbestyrkande

